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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES
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MG FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua do General Firmino Miguel, 5, 10.º, B, 1600-100 Lisboa

Capital social: € 800 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2320.
Contribuinte n.º 502608722.

Balanço em 31 de Março de 2004
(Em euros)

Ano Ano anterior

Activo �
Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido (líquido)

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ................................ 405,99 405,99 428,83
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .................. 1 286 667,56 1 286 667,56 1 300 652,52
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5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo .......................... 243 506,78 243 506,78 249 163,10
9 � Imobilizações incorpóreas ............................................................ 131 313,93 105 368,86 25 945,07 15 738,77

10 � Imobilizações corpóreas ............................................................... 109 963,59 90 143,73 19 819,86 50 917,44
13 � Outros activos .............................................................................. 16 375,00 16 375,00 23 595,36
15 � Contas de regularização ................................................................ 92 832,66 92 832,66 86 695,12

����������� ����������� ����������� �����������

Total do activo ............................. 1 881 065,51 195 512,59 1 685 552,92 1 727 191,14

(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

4 � Outros passivos .................................................................................................................................. 125 233,81 220 986,18
5 � Contas de regularização ...................................................................................................................... 121 409,02 89 392,32
9 � Capital subscrito ................................................................................................................................. 800 000,00 800 000,00

11 � Reservas .............................................................................................................................................. 611 102,18 605 185,19
13 � Resultados transitados ........................................................................................................................ 0,00 0,00
14 � Lucro do exercício ............................................................................................................................. 27 807,91 11 627,45

����������� �����������
Total do passivo ....................................................... 1 685 552,92 1 727 191,14

O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) 3000140500

(Em euros)

Ano Ano anterior

Activo �
Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido (líquido)

SANTANDER IMOVEST, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 1, 6.º, Amoreiras

Capital social: € 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 65 981.
Pessoa colectiva n.º 501845755.

Balanço em 31 de Março de 2004/2003
(Em euros)

Ano

AnoCódigo
anteriordas contas Activo Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

10+11 1 � Caixa e disponibilidades em ban-
cos centrais .................................. 300 300 161,60

12+13 2 � Disponibilidades à vista sobre ins-
tituições de crédito ....................... 4 660 429,97 4 660 429,97 4 454 430,57

20+21+280+281+2880+ 3 � Outros créditos sobre instituições
+2881+2890�2891�2900� de crédito ...................................... 0 0 0

�2901�2951
240+241+245+255+2480+ 5 � Obrigacoes e outros títulos de ren-

+250+251+2580+2840+ dimento fixo ................................ 0 0 0
+2884+2894�29 040�2920�

�2921�2925�2953

2400+2401+2410+2500+ a) Obrigações e outros títulos de
+2501+2510+2600+2601+ rendimento fixo � De emisso-
+2610+2840+2884+2894� res públicos .............................. 0 0 0

�29 040 (1)�29 200�29 210�
�2925�2953

2402+2411+2412+245+255+ b) Obrigações e outros títulos de
+2480+2502+2511+2512+ rendimento fixo � De outros
+2580+2602+2611+2612+ emissores .................................. 0 0 0

+2840+2884+2894�
�29 040 (2)�29 209�29 219�

�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: Obrigações pró-
prias) ................................... 0 0 0
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41+460+4690�481 9 � Imobilizações incorpóreas ............. 4 500,35 4 500,35 0 0
42+461+462+463+468+ 10 � Imobilizações corpóreas ................ 234 131,04 169 164,58 64 966,46 133 353,84

+4691�482

420+461�4820 (Das quais: Imóveis de serviço
próprio) ....................................... 0 0 0

27 003 11 � Capital subscrito não realizado ....... 0 0 0
14+15+19+27�27 003� 13 � Outros activos ............................... 317,25 317,25 0

�2959�299+402+409�499
51+55+56 (dev)+ 15 � Contas de regularização ................ 790 998,88 790 998,88 568 751,21
+58 (dev)+59 (3)

69 (dev) 16 � Prejuízo do exercício .................... 0 0 0
����������� ��������� ����������� �����������

Total do activo ............. 5 690 677,49 173 664,93 5 517 012,56 5 156 697,22

(Em euros)

Código Passivo Ano Ano anterior
das contas

36+39 4 � Outros passivos .................................................................................... 772 535,61 731 380,33
52+54+56 (cre)+ 5 � Contas de regularização ....................................................................... 387 412,71 497 378,23
+58 (cre)+59 (4)
610+611+612 6 � Provisões para riscos e encargos ......................................................... 0 0

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ................................ 0 0
610+611 b) Outras provisões ............................................................................ 0 0

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .................................................. 22 474,25 0
62 9 � Capital subscrito .................................................................................. 750 000 750 000

630+631+639 11 � Reservas ............................................................................................... 791 996,49 791 996,49
633 12 � Reservas de reavaliação ....................................................................... 0 0
66 13 � Resultados transitados .......................................................................... 2 094 188 1 817 314,05

69 (cre) 14 � Lucro do exercício .............................................................................. 698 405,50 568 628,12
����������� �����������

Total do passivo ................................ 5 517 012,56 5 156 697,22

Rubricas extrapatrimoniais

Responsabilidades por prestação de serviços

Valores administrados ............................................................................................................................................................... 452 815 405,80

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000140325

(Em euros)

Ano

AnoCódigo
anteriordas contas Activo Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

MG PATRIMÓNIOS � SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Rua do General Firmino Miguel, 5, 10.º, B, 1600-100 Lisboa

Capital social: € 450 000

Matrícula n.º 66 909 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Contribuinte n.º 502608722.

Demonstração de resultados em 31 de Março de 2004
(Em euros)

Débito Ano Ano anterior

A. Custos

2 � Comissões .......................................................................................................................................... 7 797,23 5 477,37
3 � Prejuízos em operações financeiras .................................................................................................. 419,88 518,70
4 � Gastos gerais administrativos ............................................................................................................ 186 560,60 183 665,57

a) Custos com o pessoal ..................................................................................................................... 122 959,14 114 309,14

Dos quais:

(Salários e vencimentos) ...................................................................................................... (101 205,62) (94 790,04)
(Encargos sociais) ................................................................................................................ ( 21 753,52) (19 519,10)



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 133 � 7 de Junho de 2004 12 720-(7)

b) Outros gastos administrativos ........................................................................................................ 63 601,46 69 356,43

5 � Amortizações do exercício ................................................................................................................ 3 427,31 4 398,90
6 � Outros custos de exploração ............................................................................................................. 2 100,00 1 975,00

10 � Resultado da actividade corrente ....................................................................................................... ( 86 454,93) (81 113,14)
11 � Perdas extraordinárias ....................................................................................................................... 1 021,69 462,01
13 � Impostos sobre lucros ....................................................................................................................... 23 358,03 26 613,86
14 � Outros impostos ................................................................................................................................ 0,41 3,09
15 � Lucro do exercício ............................................................................................................................ 62 081,05 54 034,19

���������� ����������
Total ............................................................................... 286 766,20 277 148,69

(Em euros)

Crédito Ano Ano anterior

B. Proveitos

1 � Juros e proveitos equiparados ............................................................................................................. 9 852,11 11 221,19

Dos quais:

(De títulos de rendimento fixo) .................................................................................................. ( 1 788,32) ( 2 406,02)

3 � Comissões ............................................................................................................................................ 271 416,23 260 713,64
7 � Outros proveitos de exploração .......................................................................................................... 5 491,61 5 213,85
9 � Ganhos extraordinários ....................................................................................................................... 6,25 0,01

����������� ����������
Total ............................................................................... 286 766,20 277 148,69

O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) 3000140508

(Em euros)

Débito Ano Ano anterior

MG FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua do General Firmino Miguel, 5, 10.º, B, 1600-100 Lisboa

Capital social: € 800 000

Matrícula n.º 2320 da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Contribuinte n.º 502608722.

Demonstração de resultados em 31 de Março de 2004
(Em euros)

Débito Ano Ano anterior

A. Custos

2 � Comissões .......................................................................................................................................... 10 869,57 8 287,13
3 � Prejuízos em operações financeiras .................................................................................................. 1 414,08 1 414,08
4 � Gastos gerais administrativos ............................................................................................................ 167 740,55 158 520,69

a) Custos com o pessoal ..................................................................................................................... 122 771,06 109 171,94

Dos quais:

(Salários e vencimentos) ...................................................................................................... � 100 202,28 � 88 986,27
(Encargos sociais) ................................................................................................................ � 22 568,78 � 20 185,67

b) Outros gastos administrativos ........................................................................................................ 44 969,49 49 348,75

5 � Amortizações do exercício ................................................................................................................ 6 888,14 8 537,04
6 � Outros custos de exploração ............................................................................................................. 1 850 1 725

10 � Resultados da actividade corrente ..................................................................................................... � 40 255,97 � 21 403,71
11 � Perdas extraordinárias ....................................................................................................................... 1 960,12 4 000,42
13 � Impostos sobre lucros ....................................................................................................................... 10 251,39 5 726,95
14 � Outros impostos ................................................................................................................................ 260,65 236,34
15 � Lucro do exercício ............................................................................................................................ 27 807,91 11 627,45

���������� ����������
Total ............................................................................. 229 042,41 200 075,10
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(Em euros)

Crédito Ano Ano anterior

B. Proveitos

1 � Juros e custos equiparados ................................................................................................................... 13 542,11 16 297,48

Dos quais:

(De títulos de rendimento fixo) .................................................................................................. � 6 237,33 � 6 139,72

3 � Comissões ............................................................................................................................................ 215 476,20 183 590,17
4 � Lucros em operações financeiras ........................................................................................................
9 � Ganhos extraordinários ....................................................................................................................... 24,10 187,45

����������� ����������
Total ............................................................................... 299 042,41 200 075,10

O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) 3000140503

TOTTA � CRÉDITO ESPECIALIZADO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S. A. (IFIC)
Sede: Rua da Mesquita, 6, 1070-238 Lisboa

Capital social: € 34 562 675

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7976.
Contribuinte n.º 502598042.

Balanço em 31 de Março de 2004
(Em euros)

Ano Ano

Código anterior

das contas Activo Activo Amortizações Activo �
bruto e provisões líquido Líquido

10  1 � Caixa e disponibilidades em ban-
cos centrais ....................................... 3 493 3 493 6 154

11+12  2 � Disponibilidades à vista sobre ins-
tituições de crédito ............................ 12 312 12 312 173 001

22+23+28+2901�295  4 � Créditos sobre clientes ................... 1 339 312 508 5 553 358 1 333 759 150 907 469 355
401�491  8 � Partes do capital em empresas co-

ligadas ................................................ 0 0 364 122
41�481  9 � Imobilizações incorpóreas ............. 4 379 138 4 168 185 210 953 271 124

42+46�482 10 � Imobilizações corpóreas ................ 9 630 007 4 633 845 4 996 162 1 262 945
27�2900�299 13 � Outros activos ............................... 41 813 233 1 352 471 40 460 762 13 091 304

51+55+58 (deb) 15 � Contas de regularização ................ 5 395 184 5 395 184 5 678 169
69 (deb) 16 � Prejuízo do exercício .................... ������������ ��������� ������������ ����������

Totais ........................ 1 400 545 874 15 707 859 1 384 838 015 928 316 176

(Em euros)

Código Passivo Ano Ano anterior
das contas

30  1 � Débitos para com instituições de crédito ............................................. 1 094 547 521 745 140 708

3012+30 150 a) À vista ........................................................................................... 1 089 894 524 745 140 708
30 151 b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................ 4 652 997 0

34  3 � Débitos representados por títulos ........................................................ 59 855 748 59 855 748
36+39  4 � Outros passivos .................................................................................... 83 606 421 17 374 644

52+54+58 (cred)  5 � Contas de regularização ........................................................................ 14 656 156 8 092 738
610+613  6 � Provisões para riscos e encargos ......................................................... 13 244 317 9 797 749

610+613 b) Outras provisões ............................................................................ 13 244 317 9 797 749

619  6A � Fundo para riscos bancários gerais .................................................... 0 508 103
60  8 � Passivos subordinados ........................................................................... 30 480 766 31 472 352
62  9 � Capital subscrito ................................................................................... 34 562 675 27 381 500
63 11 � Reservas ............................................................................................... 50 445 988 27 410 815

66+69 13 � Resultados transitados .......................................................................... � 250 202 � 48 421
69 (cred) 14 � Lucro do exercicío .............................................................................. 3 688 625 1 330 239

������������ �����������
Totais ..................................................... 1 384 838 015 928 316 176

Pela Administração, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Informação, (Assinatura ilegível.) 3000140032
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
AVEIRO

ANA FERREIRA & PEREIRA � ATELIER CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5956/
040329; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/040329.

Certifico que, por escritura outorgada em 29 de Março de 2004, de
fls. 119 a fls. 120 v.o do livro n.º 6-A, no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída entre Emanuel
André Coelho Pereira, e Ana Cristina Simões Ferreira, uma sociedade
comercial por quotas, com a denominação em epígrafe, que se regerá
pelo pacto social seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana Ferreira & Pereira � Atelier
Cabeleireiros, L.da, e tem a sua sede em Vera Cruz, na Rua do Carmo,
8, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: exploração de cabeleireiro, de
instituto de beleza e estética e comercialização de produtos inerentes
à actividade.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7500 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de
3750 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios.

As quotas dos sócios são realizadas com a transferência, para a
sociedade dos bens adquiridos conjuntamente e em partes iguais, no
valor global de 7500 euros, e que a seguir se descrevem:

a) Cinco cadeiras de bancada, no valor unitário de 60 euros, e no
valor total de 300 euros;

b) Dois espelhos de parede, no valor unitário de 210 euros, e no
valor total de 420 euros;

c) Dois móveis com rodas de expositor em madeira, no valor uni-
tário de 420 euros, e no valor total de 840 euros;

d) Duas bancadas em madeira, no valor unitário de 450 euros, e no
valor total de 900 euros;

e) Duas rampas de lavagem, no valor unitário de 480 euros, e no
valor total de 960 euros;

f) Um móvel de apoio à bancada em madeira com rodas, no valor
de 150 euros;

g) Um móvel de recepção, no valor de 540 euros;
h) Seis candeeiros de tecto, no valor unitário de 140 euros, e no

valor total de 840 euros;
i) Um candeeiro grande de bola, no valor de 60 euros;
j) Cinco apoios de pé de bancada, no valor unitário de 48 euros, e

no valor total de 240 euros;
k) Um secador de parede, no valor de 30 euros;
l) Três secadores de mão, no valor unitário de 36 euros, e no valor

total de 108 euros;
m) Uma cadeira de corte, no valor de 90 euros;
n) Um cadeirão de madeira, no valor de 120 euros;
o) Um par de cortinas, no valor de 48 euros;
p) Três cortinas em palhinha, no valor unitário de 48 euros, e no

valor total de 144 euros;
q) Dois carrinhos de trabalho, no valor unitário de 60 euros, e no

valor total de 120 euros;
r) Uma máquina de café, no valor de 180 euros;
s) Uma aparelhagem de som de duas colunas e comando, no valor

de 150 euros;
t) Uma estante em alumínio, no valor de 120 euros;
u) Dois cilindros, no valor unitário de 360 euros, e no valor total

de 720 euros;
w) Um microondas, no valor de 90 euros;

v) Uma marquesa, no valor de 240 euros;
x) Um móvel prateleira de apoio à estética, no valor de 90 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 50 000 euros, desde que aprovados e delibe-
rados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

mento prévio da sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente.

Mais declararam os outorgantes que, na qualidade de únicos sócios,
autorizam desde já os gerentes a celebrarem em nome da sociedade,
contratos de compra e venda de bens móveis e imóveis, arrendamen-
to e leasing, assumindo a sociedade todos os direitos e obrigações
decorrentes desses negócios jurídicos, com o registo definitivo do
contrato de sociedade.

Mais certifico que, foi registado o relatório do revisor oficial de
contas, que é o seguinte:

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Aos sócios da sociedade:
Ana Ferreira & Pereira � Atelier Cabeleireiros, L.da

Introdução

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-
go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega
por Ana Cristina Simões Ferreira, e por Emanuel André Coelho Pe-
reira de bens no valor de 7500 euros para a realização de duas quotas
subscritas, uma por cada um dos sócios, no capital social da sociedade
Ana Ferreira & Pereira � Atelier Cabeleireiros, L.da, com o valor
nominal de 3750 euros, cada uma.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens, em estado
de uso, que se descrevem em anexo, adquiridos conjuntamente e em
partes iguais pelos dois sócios.

3 � Os bens foram por nós avaliados em 7500 euros, de acordo
com os critérios de avaliação a seguir indicados: os bens foram avali-
ados pelo valor de mercado, atendendo ao seu estado de uso e à sua
utilidade esperada.

Responsabilidades

4 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos
bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito

5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841-Verificação das Entradas em Espécie para Realização de
Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
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quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas. Para tanto,
o referido trabalho inclui:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A avaliação dos bens.
6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração

7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores
encontrados atingem o valor nominal das quotas atribuídas aos sócios
que efectuam tais entradas.

Anexo ao relatório do revisor oficial de contas, nos termos do
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais da sociedade, Ana
Ferreira & Pereira � Atelier Cabeleireiros, L.da

Valor

Descrição

Unitário Total

5 cadeiras de bancada ........................................ 60,00 300,00
2 espelhos de parede ......................................... 210,00 420,00
2 móveis com rodas de expositor em madeira 420,00 840,00
2 bancadas em madeira ...................................... 450,00 900,00
2 rampas de lavagem ......................................... 480,00 960,00
1 móvel de apoio à bancada em madeira com rodas 150,00 150,00
1 móvel de recepção ......................................... 540,00 540,00
6 candeeiros de tecto ........................................ 140,00 840,00
1 candeeiro grande de bola ................................ 60,00 60,00
5 apoios de pé de bancada ................................ 48,00 240,00
1 secador de parede ........................................... 30,00 30,00
3 secadores de mão ........................................... 36,00 108,00
1 cadeira de corte .............................................. 90,00 90,00
1 cadeirão de madeira ........................................ 120,00 120,00
1 par de cortinas ............................................... 48,00 48,00
3 cortinas em palhinha ..................................... 48,00 144,00
2 carrinhos de trabalho ..................................... 60,00 120,00
1 máquina de café ............................................. 180,00 180,00
1 aparelhagem de som de duas colunas e comando 150,00 150,00
1 estante em alumínio ....................................... 120,00 120,00
2 cilindros .......................................................... 360,00 720,00
1 microondas ..................................................... 90,00 90,00
1 marquesa ......................................................... 240,00 240,00
1 móvel prateleira de apoio à estética ............. 90,00 90,00

7 500,00

6 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Lou-
ra Martins. 2005006424

ESPINHO

FEIRACOL � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2391/
040406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040406.

Certifico que, por escritura de 26 de Março de 2004, e por Arlindo de
Oliveira e mulher, Amélia Maria Alves Pereira, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FEIRACOL � Promoção Imobi-
liária, L.da, e tem a sua sede na Rua 66, 125, 2.º, esquerdo, freguesia
e concelho de Espinho.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social, em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na promoção imobiliária; compra e ven-
da de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeado gerente o sócio Arlindo de Oli-
veira.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital 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.

13 de Abril de 2004. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2005520560

OLIVEIRA DO BAIRRO

ABC LÍNGUAS � ACADEMIA DE LÍNGUAS
DE OLIVEIRA DO BAIRRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 573; identificação de pessoa colectiva n.º 503755966;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 2 e 3/20040503.

Certifico que, foi registado:
Cessação de funções de gerente de Elsa Cristina Morais Vilela Fili-

pe, por renúncia, em 12 de Março de 2004, e nomeação de gerente
de Susana Elisa Castelo Branco Moutinho.

Data da deliberação: 12 de Março de 2004.

Alteração parcial do pacto social, quanto ao artigo 3.º e § único do
artigo 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro e demais bens
da escrita social, é de 16 000 euros, dividido em cinco quotas: uma de
4675 euros, e outra de 4925 euros, da sócia Susana Elisa Castelo Branco
Moutinho; uma de 3200 euros, da sócia Cristina Maria de Barros Dias
Valente; uma de 2950 euros, e outra de 250 euros, da sócia Ana Sofia
Medeiros Ferreira.

ARTIGO 5.º

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de três
gerentes.

Foi depositado na pasta respectiva o pacto social actualizado.

Está conforme.

6 de Maio de 2004. � A Conservadora, Isabel Maria Rocha de
Almeida Carlos. 2004940417

O B. V. P. � OLIVEIRA DO BAIRRO VEÍCULOS PESADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 713; identificação de pessoa colectiva n.º 504573926;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/040430.

Certifico que, foi registado o facto da mudança de sede para a Rua
de 5 de Outubro, 20, Repolão, freguesia e concelho de Oliveira do
Bairro.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares de
Oliveira Pereira. 2004940387
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BEJA
FERREIRA DO ALENTEJO

ODITÁXI, L.DA

Sede: Rua do Outeiro da Miragem, 3, Odivelas,
Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 228/010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505489570;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/010822.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data de aprovação de contas: 2 de Abril de 2004.

Está conforme.

4 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria José Ameixa Caetano
Patrício Jorge. 2003902872

JANEIRO & FILHO � CANALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua de Egas Moniz, 5, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 302/20040413; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/20040413.

Certifico que, entre Francisco Augusto Inverno Janeiro, divorcia-
do, Rua de Egas Moniz, 5, Ferreira do Alentejo; e Ricardo Jorge da
Costa Janeiro, solteiro, maior, Rua da Guiné, 20, 1.º, esquerdo, Ferreira
do Alentejo, constituem entre si uma sociedade, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Janeiro & Filho � Canalizações
e Instalações Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Egas Moniz, 5, fregue-
sia e concelho de Ferreria do Alentejo.

3 � A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe,
e bem assim, criar ou extinguir sucursais, filiais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação social, independentemente
da sua situação geográfica, em todo o território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: «canalizações, instalações eléctricas
e de aquecimento central, instalações de gás e de ar condicionado.
Comércio de materiais eléctricos e para canalizações. Comércio de
brinquedos e jogos».

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, assim
como participar no capital de sociedades reguladas por leis especiais
ou integrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
2000 euros, pertencente ao primeiro outorgante; e outra do valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao segundo outorgante.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, Francisco
Augusto Inverno Janeiro, e Ricardo Jorge da Costa Janeiro, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de qual-
quer um dos gerentes.

ARTIGO 6.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.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel). 2003902848

BRAGA
BARCELOS

MANUEL S. COELHO & C. GONÇALVES � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Praça de Diogo Cão, Quinta da Formiga, 28, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2764/
960328; identificação de pessoa colectiva n.º 503630144;
averbamento n.º 2, averbamento n.º 3 e averbamento n.º 4 à ins-
crição n.º 5; números e data das apresentações: Of. 4, 5 e 6/
20040415.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessaram as
funções de gerentes, Manuel da Silva Coelho, Manuel João Amorim
Coelho, e Teresa Amorim Coelho, por renúncia, sendo a data da
comunicação de 26 de Março de 2004.

7 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes Ara-
újo Simões Lopes de Brito. 2005923958

JOSÉ VIEIRA � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Assento, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5551/
20040329; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20040329.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, José Vieira
de Araújo Loureiro, casado com Maria Mariz da Cruz, na comunhão
de adquiridos, constituiu a sociedade unipessoal, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de, José Vieira � Trans-
portes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar do Assento, fre-
guesia de Vila Seca, concelho de Barcelos.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nos transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito é de 50 000 euros, encontrando-se
totalmente realizado em dinheiro. O capital social é representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

§ único. Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, o sócio único declara sob sua inteira
responsabilidade que, o capital de 50 000 euros já foi depositado numa
conta em nome da sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-E, do Código das Socieda-
des Comerciais, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. O sócio único desde já declara não ser sócio de quaisquer
outras sociedades unipessoais por quotas, pelo que obedece ao requisi-
to imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C, do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 5.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
suficiente a intervenção de um gerente.

§ único. Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo veículos automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes;
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d) Tomar de arrendamento ou trespasse locais ou estabelecimen-
tos destinados ao exercício da sua actividade, outorgar e assinar os
respectivos contratos.

ARTIGO 6.º

Podem ser exigidas ao sócio único a realização de prestações su-
plementares de capital, mediante deliberação da mesma, até ao limite
máximo de vinte vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F, do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade para a prossecução do objecto social desta, pela for-
ma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação da própria,
quando necessária.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes Araújo
Simões Lopes de Brito. 2000376959

FAFE

MARMOI � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE MARCAS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1802/
010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505768208; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040430.

Certifico que, foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

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

Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2005366048

PROPAGANDA � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 984/
951219; identificação de pessoa colectiva n.º 502460326;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 7/20040430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma mudou
a sua sede para o lugar da Pica, Quinchães, Fafe.

Está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2005366056

JBS � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1001/
960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503643548.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2003.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2002691916

PIQUEMALHAS � MALHAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 904/940913;
identificação de pessoa colectiva n.º 503263451.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2003.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2002691720

GATEP � GABINETE DE ACOMPANHAMENTO
TERAPÊUTICO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2110/
20020923; identificação de pessoa colectiva n.º 506270971; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20040503.

Certifico que, foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 8 de Março de 2004.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2005366072

J. P. M. OLIVEIRA, TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2315/20040428;
identificação de pessoa colectiva n.º 506966615 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040428.

Certifico que, entre José Paulo Mendes de Oliveira, e José Manuel Martins
Teixeira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. P. M. Oliveira, Transportes
Internacionais, L.da, e tem a sua sede no lugar de Marinhão, freguesia
de Moreira de Rei, concelho de Fafe.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte rodoviário nacional
e internacional de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
49 900 euros, pertencente ao sócio José Paulo Mendes de Oliveira; e
outra do valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio José Manuel
Martins Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio José Paulo Mendes de Oliveira, que desde já fica no-
meado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem o prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2005366064

CABRAL, RIBEIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2314/20040428;
identificação de pessoa colectiva n.º 506812499 (provisório); inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040428.
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Certifico que, entre Miguel Cabral de Almeida Summavielle; Nuno
Miguel Pereira da Silva; e David Alexandre Garcia Ribeiro, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cabral, Ribeiro & Silva, L.da, e
tem a sua sede na Avenida do Tenente Coronel Melo Antunes, 18,
3.º, esquerdo, freguesia e concelho de Fafe.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis,
indústria de construção civil. Fiscalização e acompanhamento de obras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
2000 euros, pertencentes um a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes, todos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem o prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme.

28 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2005366030

ALBERTO OLIVEIRA NOVAIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1973/
020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505973847; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/20040427.

Certifico que, foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

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

Está conforme.

27 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2003339647

A MOREIRENSE, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 709/150192;
identificação de pessoa colectiva n.º 502699507; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 18/20040427.

Certifico que, o capital da sociedade em epígrafe, foi alterado de
5000,01 euros para 150 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 100 000 euros, pertencente ao sócio José Araújo
Henriques; e outra do valor nominal de 50 000 euros, pertencente à
sócia Isaura Lopes Gonçalves.

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

Está conforme.

27 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Ferreira Cerqueira. 2005366021

GUIMARÃES

INOXTUBO � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Moura Machado, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5276;
identificação de pessoa colectiva n.º 503716448; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 15/20040505.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo referente à designação do revisor oficial de contas.

Efectivo: Gaspar Castro e Romeu Silva, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Romeu José Fernandes da Silva,
revisor oficial de contas.

Suplente: Gaspar Vieira de Castro, revisor oficial de contas.
Data da deliberação: 29 de Dezembro de 2003.

6 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2005394637

REINALES � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Outeiro, 904, freguesia de Gemunde, Maia

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9496;
identificação de pessoa colectiva n.º 501815848; inscrição n.º 23;
número e data da apresentação: 28/20040505.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 1.º, 3.º e 7.º,
os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma REINALES � Imobiliária, L.da, e tem
a sua sede na Rua de São Martinho, 1853, freguesia de Sande (São
Martinho), concelho de Guimarães.

§ único. (Mantém-se).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado nos diversos
valores constantes da escrita e em dinheiro, é de 4 314 601,80 euros
e corresponde à soma de dez quotas, sendo: duas quotas iguais do va-
lor nominal de 561 147,63 euros, pertencentes ao sócio Manuel Luís
Fernandez Gonzalez; duas quotas iguais do valor nominal de
247 840,21 euros, pertencentes ao sócio Manuel Luís Fernandes
Gonzalez; duas quotas iguais do valor nominal de 808 987,84 euros,
pertencentes ao sócio Daniel Perez Alvarez; duas quotas iguais do valor
nominal de 269 662,61 euros, pertencentes ao sócio António
Fernandez Davila; e duas quotas iguais do valor nominal de
269 662,61 euros, pertencentes ao sócio Artur Oliveira Ferreira.

ARTIGO 7.º

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

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos, incluindo a compra e venda de veículos automóveis e de imóveis,
com a assinatura conjunta de três gerentes, sendo sempre obrigatória
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a assinatura do gerente Manuel Luís Fernandez Gonzalez, ou do ge-
rente Daniel Perez Alvarez.

3 � Para os actos de mero expediente e para a representação em
tribunais de trabalho, bastará a intervenção de um só gerente.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2005394653

MODA E CASA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Centro Comercial Palmeiras, sala 17, Rua de Gil Vicente,
freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8554;
identificação de pessoa colectiva n.º 501984054; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 7, 10 e 12/20040505.

Certifico que, foi efectuado o registo da cessação de funções dos
gerentes Manuel António Barbosa de Loureiro, Lucinda Rebelo Pe-
reira, e Jorge Vitorino Rodrigues Paiva, por renúncia.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2005394629

DOROTENNIS PORTUGAL � TÊXTEIS E VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Avenida de Londres, 540, 2.º, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3311;
identificação de pessoa colectiva n.º 502269340; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 36/20040505.

Certifico que, foi efectuado o registo da dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos.

6 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2005394688

FERNANDES, CONCEIÇÃO & C.A, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta, lote 1, cave, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2048;
identificação de pessoa colectiva n.º 501300228; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 35/20040505.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de 45 000 euros, subs-
crito em dinheiro por Fernando Manuel da Silva Fernandes, divorci-
ado; e Maria da Piedade da Silva Fernandes, divorciada, alterando os
artigos 1.º, 3.º e 6.º e aditamento do 10.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernandes, Conceição & C.a, L.da,
e passa a ter a sua sede na Rua da Bela Vista, freguesia de Fermentões,
concelho de Guimarães.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar em
quaisquer pontos do País, delegações, sucursais, dependências ou ou-
tras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos diversos valores constantes da escrita, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de cinco quotas: duas quotas iguais do valor no-
minal de 22 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando Manuel da Silva Fernandes, e Maria da Piedade da Silva
Fernandes; uma do valor nominal de 3000 euros, e outra do valor
nominal de 1500 euros, pertencentes ambas ao sócio Manuel Fernandes;
e a restante quota do valor nominal de 500 euros, pertencente ao
sócio João Paulo da Silva Fernandes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a dois ou mais gerentes.

2 � Porém ficam desde já nomeados gerentes os sócios Fernando
Manuel da Silva Fernandes, e Maria da Piedade da Silva Fernandes.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a dez vezes o capital social desde que
a deliberação seja tomada por unanimidade dos votos representativos
de todo o capital social.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

6 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2005394670

JUNIANA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9495;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20040504.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Abril de 2004, no Cartório Notarial da Póvoa de
Lanhoso, perante mim, Maria Teresa Jácome de Sousa Amorim Cor-
reia, Notária do mesmo Cartório, compareceram como outorgantes:

Maria Manuela Guimarães Marques, natural da freguesia de Sande
(São Lourenço), concelho de Guimarães e marido, Amadeu Lopes de
Castro, natural da freguesia de Caldelas, do mesmo concelho, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua do Rabelo,
852, freguesia de Barco, concelho de Guimarães, titulares dos bilhetes
de identidade respectivamente n.os 8632154 e 7084814, ambos emi-
tidos em 14 de Novembro de 2000, pelos Serviços de Identificação
Civil em Lisboa, e dos contribuintes fiscais n.os 190238550 e
149644590, os quais outorgam por si próprios e ainda, no exercício
o poder paternal, em representação de seus filhos, menores de idade,
Amadeu Júnio Marques de Castro, e Diana Manuela Marques Castro,
naturais da indicada freguesia de Caldelas, residentes com eles
outorgantes, titulares dos contribuintes fiscais n.os 228788676 e
243173059, respectivamente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos documentos de identificação.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, entre eles outorgantes
e os menores que representam, é celebrado um contrato de sociedade
comercial por quotas, que fica a reger-se pelo pacto constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de JUNIANA � Imobiliária, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Faísca, freguesia de Caldelas, con-
celho de Guimarães.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade do consenti-
mento da assembleia geral, e bem assim, poderá criar ou encerrar fi-
liais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de imóveis e arrenda-
mento de imóveis próprios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo duas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria
Manuela Guimarães Marques, e Amadeu Lopes de Castro; e as outras
duas também iguais, do valor nominal de 22 500 euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios, Amadeu Júnio Marques de Cas-
tro, e Diana Manuela Marques Castro.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios Maria Manuela Guimarães
Marques, e Amadeu Lopes de Castro, prestações suplementares ao
capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, ficam
a cargo de um ou mais gerentes, a nomear em assembleia geral, ficando
desde já nomeada gerente a sócia Maria Manuela Guimarães Marques.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
b) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da so-
ciedade, ficando conferido a esta em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota a não sócio sem o prévio consentimento da

sociedade.

Está conforme.

5 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2005394556

INDÚSTRIA TÊXTEIS SOMELOS, S. A.

Sede: Lugar de Valdante, freguesia de Ronfe,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 408;
identificação de pessoa colectiva n.º 500139288; número e data da
apresentação: 9/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005394831

SOMELOS FIAFIO-FIOS TÊXTEIS, S. A.

Sede: Lugar de Valdante, freguesia de Ronfe,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3533;
identificação de pessoa colectiva n.º 502448482; número e data da
apresentação: 8/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005392065

SERVAPIA � SERVIÇOS DE APOIO INFORMÁTICO
E ADMINISTRATIVO, L.DA

Sede: Lugar de Valdante, freguesia de Ronfe,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4365;
identificação de pessoa colectiva n.º 503113964; número e data da
apresentação: 5/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005394785

FLUXODATA � APLICAÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Lugar de Valdante, freguesia de Ronfe,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4366;
identificação de pessoa colectiva n.º 503113239; número e data da
apresentação: 4/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005394793

SOMELOS � ACABAMENTOS TÊXTEIS, S. A.
Sede: Lugar de Valdante, freguesia de Ronfe,

concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3528;
identificação de pessoa colectiva n.º 502443120; número e data da
apresentação: 3/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005394807

ARCA ANTIQUA � ANTIGUIDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Manuel Saraiva Brandão, 268, rés-do-chão,
freguesia de São Paio, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9217;
identificação de pessoa colectiva n.º 506715388; número e data da
apresentação: 2/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005394742

ALFREDO DA SILVA ARAÚJO & C.A, L.DA

Sede: Lugar da Abelheira, freguesia de Castelões,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 124;
identificação de pessoa colectiva n.º 500015627; número e data da
apresentação: 1/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005394734

GODSPELL � CONFECÇÕES TÊXTEIS LAR, L.DA

Sede: Rua de Alfageme de Santarém, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6760;
identificação de pessoa colectiva n.º 504959662; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/20040505.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, do montante de 45 000 euros subscri-
to em dinheiro pelos sócios, apenas quanto a 22 500 euros, na propor-
ção das suas quotas, alterando o artigo 4.º do pacto social, que fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social em dinheiro, é de 70 000 euros, dividido em
duas quotas, sendo uma do valor nominal de 66 500 euros, perten-
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cente à sócia Amélia Pereira Ribeiro; e outra do valor nominal de
3500 euros, pertencente à sócia Rosa Pereira Ribeiro.

2 � O capital social encontra-se realizado quanto a 47 500 euros,
devendo os restantes 22 500 euros, ser realizados até 31 de Dezem-
bro de 2004.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actualiza-
do do contrato social.

6 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2005394610

CONFECÇÕES GUIMA, S. A.

Sede: Lugar de Valdante, freguesia de Ronfe,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 715;
identificação de pessoa colectiva n.º 500070610; número e data da
apresentação: 13/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005392014

MIGUEL ROCHA � ARQUITECTURA E URBANISMO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9497;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/20040505.

Constituição de sociedade unipessoal

Outorgante: António Miguel da Mota Rocha, contribuinte fiscal
n.º 156779820, casado sob o regime da comunhão geral de bens com
Marilda de Campos Dias, residente no Largo da República do Brasil,
44, 2.º-A, freguesia de Oliveira e natural da freguesia de Azurém, ambas
do concelho de Guimarães, possuidor o bilhete de identidade
n.º 3812232, de 4 de Maio de 2000, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Declarou o outorgante que, nos termos do disposto no n.º 4 do
artigo 270.º-A, do Código das Sociedades Comerciais, na redacção que
lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 36/2000, de 14 de Março, constitui
uma sociedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Miguel Rocha � Arquitectura e
Urbanismo, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Torcato,
56, da freguesia de Azurém, do concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de arquitectura e urbanismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota de igual valor pertencente ao sócio
único, António Miguel da Mota Rocha.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes designados pelo sócio.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio António Miguel da
Mota Rocha.

3 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a interven-
ção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Dos lucros líquidos apurados anualmente retirar-se-ão as verbas
necessárias para a constituição ou reintegração do fundo de reserva

legal e mais as que forem objecto de deliberação pelo sócio único para
fundos especiais.

Declarou ainda o outorgante que, não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal por quotas.

Que, o gerente ora designado fica já autorizado a levantar o capital
social depositado em nome da sociedade na instituição bancária, infra
identificada, para fazer face às despesas relacionadas com a constitui-
ção, publicação e registo, aquisição de equipamento e material neces-
sários à sua instalação e início de actividade.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2005394661

SOMELOS MIX � FIOS TÊXTEIS, S. A.

Sede: Lugar de Valdante, freguesia de Ronfe,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6191;
identificação de pessoa colectiva n.º 504678787; número e data da
apresentação: 16/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005392073

SOMELOS � FIOS, S. A.

Sede: Lugar de Valdante, freguesia de Ronfe,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3530;
identificação de pessoa colectiva n.º 502443146; número e data da
apresentação: 14/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005394840

EMPIMA � EMPRESA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Lugar de Valdante, freguesia de Ronfe,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4364;
identificação de pessoa colectiva n.º 503113093; número e data da
apresentação: 15/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005392081

IMOBILIÁRIA CASA S. JOÃO, S. A.

Sede: Rua de António da Costa Guimarães, 995,
freguesia de Urgeses, concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4773;
identificação de pessoa colectiva n.º 503386782; número e data da
apresentação: 11/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005394815
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SOMELOS � TECIDOS, S. A.

Sede: Lugar de Valdante, freguesia de Ronfe,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3529;
identificação de pessoa colectiva n.º 502443090; número e data da
apresentação: 12PC/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005392057

GOMES & COSTA, L.DA

Sede: Lugar de Valdante, freguesia de Ronfe,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1711;
identificação de pessoa colectiva n.º 501086374; número e data da
apresentação: 10PC/20040507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de prestação de contas referente ao ano de 2003.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 2005394823

PEREIRA & RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Alfredo Pimenta, 41,
lugar de Penouços de Cima, Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2710;
identificação de pessoa colectiva n.º 501838473; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 16/20040505.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo referente à designação do revisor oficial de contas.

Efectivo: Gaspar Castro e Romeu Silva, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Romeu José Fernandes da Silva,
revisor oficial de contas.

Suplente: Gaspar Vieira de Castro, revisor oficial de contas.
Data da deliberação: 16 de Fevereiro de 2004.

6 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2005394645

CONFECÇÕES PAULISÁ, L.DA

Sede: Rua de Maria da Fonte, Selho São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3970;
identificação de pessoa colectiva n.º 502791381; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20040504.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de cessação de funções de gerente, de António Alberto
Pereira de Oliveira, por renúncia.

Data da comunicação: 31 de Março de 2004.

5 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2005394572

NORCARTÃO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS, L.DA

Sede: Rua do Romanço, 333, lote 2, Zona Industrial de Sande
Vila Nova, freguesia de Sande Vila Nova, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7572;
identificação de pessoa colectiva n.º 505483076; averbamento

n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 4 a 6/20040504.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 3.º e 6.º,
os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, e outra do valor nominal de 500 euros, ambas perten-
centes ao sócio Antero Henrique Melo Correia.

ARTIGO 6.º

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

2 � Porém, fica desde já designado gerente o sócio Antero Henrique
Melo Correia.

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

Mais certifico que, consta da escritura da alteração do pacto social,
a renúncia à gerência de Joaquim Altino de Freitas Araújo Pinto.

5 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2005394564

MAIA, MONTEIRO & RIBEIRO SILVA, L.DA

Sede: Rua do Padre António Caldas, 51, apartado 103, Oliveira,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9239;
identificação de pessoa colectiva n.º 506679500; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apre-
sentações: 41, 43 e 44/20040504.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de alteração do pacto social quanto aos artigos 1.º, n.º 1,
3.º e 5.º, n.os 1 e 2, os quais ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mister Doc � Digitalização de
Documentos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre António Caldas,
51, na freguesia de Oliveira do Castelo, apartado 103, na cidade de
Guimarães.

2 � [...].

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas, sendo uma de 3750 euros do sócio
Dinis Alexandre de Faria Pedro Monteiro; outra de 1000 euros da sócia,
Abel Ribeiro da Silva, S. G. P. S., S. A; e outra de 250 euros do sócio
Abel André Ribeiro da Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes, sócios ou não sócios, a designar em assembleia geral.

2 � São gerentes Abel André Ribeiro da Silva, José Filipe dos San-
tos Proença de Almeida, e Dinis Alexandre Faria Pedro Monteiro,
remunerados ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � [...].
4 � [...].

Mais certifico que, consta da escritura da alteração do pacto social
a renúncia à gerência de Maria Cecília da Silva Maia.

5 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2005394599

JULES BAR, L.DA

Sede: Praça de Santiago, 14, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7143;
identificação de pessoa colectiva n.º 505321670; averbamento
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n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; núme-
ros e data das apresentações: 49, 50 e 52/20040405.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Rui Afonso da Silva Rodrigues; e
outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Francisco
Afonso Ribeiro Rodrigues.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes os sócios Rui Afon-
so da Silva Rodrigues, e Francisco Afonso Ribeiro Rodrigues.

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

Certifico ainda que, foi também efectuado o registo de cessação de
funções aos cargos de gerentes, de António Júlio de Castro, e Miguel
de Sousa Pires de Almeida Frazão, em 18 de Fevereiro de 2004, por
renúncia.

Certifico ainda que, foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

5 de Maio de 2004. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira Varela.
2005394580

ISAURA SALGADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9498;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20040505.

Contrato de sociedade

No dia 5 de Maio de 2004, na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceu:

Isaura Resende Salgado, contribuinte fiscal n.º 149891822, casada
com Agostinho da Costa Pereira, sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, natural da freguesia de Mesão Frio, concelho de Guimarães,
e residente no lugar da Portela, freguesia de Arões (São Romão),
concelho de Fafe, titular da carta de condução n.º BR-1766822, emi-
tida em 3 de Julho de 1995, pela Direcção-Geral de Viação de Braga.

Verifiquei a identidade da outorgante pela referida carta de condu-
ção.

E por ela foi dito que, pela presente escritura, e não sendo sócia de
qualquer outra unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por quo-
tas, que fica a regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Isaura Salgado, Unipessoal, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua de São Gonçalo, 319, 3.º, freguesia de São
Paio, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de artigos de vestuário, acessórios de moda, calçado e
marroquinaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2005394726

EDNIVA � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9499;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/20040505.

Constituição de sociedade

No dia 5 de Maio de 2004, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Rui
Jorge Pereira Mendes, compareceram como outorgantes:

1.os Mário Lopes Moreira e mulher, Ermelinda Melo de Sousa,
naturais ele da freguesia de Lourosa, concelho de Santa Maria da Fei-
ra, e ela da freguesia do Estoril, concelho de Cascais, residentes na
Travessa Nova, 46, Fonte Cova, Vila de Ponte, Guimarães, ele titular
do bilhete de identidade n.º 5537435, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa, em 19 de Setembro de 2001, e ela titular do
bilhete de identidade n.º 6013762, emitido pelos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa, em 18 de Abril de 2001, outorgando como
representantes legais de sua filha menor, com eles residentes, Edna
Filipa Melo Moreira, natural da freguesia da Glória, concelho de Aveiro,
contribuinte fiscal n.º 246441755.

2.os Ângelo Gomes da Rocha Moreira e mulher, Maria Luísa Lopes
Moreira, naturais ele da freguesia de Fiães, e ela da freguesia de Lourosa,
ambas do concelho de Santa Maria da Feira, residentes na Rua da
Ribeira Brava, sem número, lugar de Passais, Fiães, Santa Maria da
Feira, ele titular do bilhete de identidade n.º 6276294, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 5 de Novembro de 2003,
outorgando como representantes legais de sua filha menor, com eles
residentes, Iva Patrícia Lopes da Rocha, natural da referida freguesia
de Fiães, contribuinte fiscal n.º 229862446.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face da exibição dos
referidos documentos de identificação.

E pelos outorgantes foi dito que, celebram em representação dos
outorgantes menores, um contrato de sociedade comercial por quo-
tas, que fica a reger-se nos termos e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EDNIVA � Restaurantes, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Belos Ares, 119/121, freguesia de
Mesão Frio, concelho de Guimarães.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como serem
criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes,
snack-bar, cafetaria e padaria.

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, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
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cios, ficando desde já nomeadas gerentes as não sócias, Ermelinda Melo
de Sousa, casada, residente na Travessa Nova, 46, Fonte Cova, Vila de
Ponte, Guimarães; e Maria Luísa Lopes Moreira, casada, residente na Rua
da Ribeira Brava, sem número, lugar de Passais, Fiães, Santa Maria da Feira.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

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.

Mais declararam que, a gerência fica desde já, autorizada a levantar
o capital social depositado, como declaram sob sua responsabilidade,
na Caixa Geral de Depósitos, balcão de Toural, Guimarães, 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 quais-
quer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela ge-
rência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 2005394904

VILA NOVA DE FAMALICÃO

GAVIM � TÊXTEIS E ACABAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1918/870318; identificação de pessoa colectiva
n.º 501799176; data: 030808.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005135178

FILIPE & RUI, PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6986/020719; identificação de pessoa colectiva
n.º 505460181; data: 030804.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002701199

ARQUIFAM � ATELIER DE ARQUITECTURA,
PLANEAMENTO, PAISAGISMO E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2787/910711; identificação de pessoa colectiva
n.º 502587369; data: 030804.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002715572

IRMÃOS CAMPOS OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4669/980709; identificação de pessoa colectiva
n.º 504198670; data: 030804.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano
de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002018553

BUILDINGLAND � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6731/021107; identificação de pessoa colectiva
n.º 506106446; data: 030804.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003067868

CONHECIMENTO � ESCOLA PARTICULAR
DE ENSINO BÁSICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6876/020129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505985896; data: 030805.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002700788

BORDADOS ARTÍSTICOS DE REIS E SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2043/880321; identificação de pessoa colectiva
n.º 501956115; data: 030805.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002132305

REIS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 775/770404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500658544; data: 030805.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002132291

A TROPICAL � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 594/740313; identificação de pessoa colectiva
n.º 500005710; data: 030805.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002671346
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CAFÉ LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3963/960226; identificação de pessoa colectiva
n.º 503621080; data: 20030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

4 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005114910

CORIB � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2237/881223; identificação de pessoa colectiva
n.º 502081767; data: 20030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

4 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2003071113

REMO II � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4962/990506; identificação de pessoa colectiva
n.º 504312880; data: 20030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

4 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2005121533

MACORIMPE � COMÉRCIO MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3829/950914; identificação de pessoa colectiva
n.º 503499633; data: 030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000060501

JMM � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3849/950927; identificação de pessoa colectiva
n.º 503517933; data: 030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005121568

COVIACA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5753/010214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505182661; data: 030808.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005121088

COVIACA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5753/010214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505182661; data: 030808.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005121061

COVIACA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5753/010214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505182661; data: 030808.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005121070

MEDICINA LABORATORIAL DR. DANIEL MARQUES DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5680/001127; identificação de pessoa colectiva
n.º 505219603; data: 030808.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000390528

INTERMALHAS � FÁBRICA DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1932/870423; identificação de pessoa colectiva
n.º 501819681; data: 030807.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005126195

ORNATO � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7170/030723; identificação de pessoa colectiva
n.º 505590409; data: 030807.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005114855

FINCAMPO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5696/001219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505247755; data: 030807.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002703132
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TINTOFAMA � TINTURARIA E ACABAMENTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6618/020322; identificação de pessoa colectiva
n.º 505967456; data: 030807.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002715424

J. FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1325/820202; identificação de pessoa colectiva
n.º 501234560; data: 030806.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000450784

SOPRONORTE � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2017/871016; identificação de pessoa colectiva
n.º 501661816; data: 030806.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000565395

SOPRONORTE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3751/950523; identificação de pessoa colectiva
n.º 503429171; data: 030806.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000565557

SOLUTUS � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4609/980429; identificação de pessoa colectiva
n.º 504154583; data: 030806.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000450792

MIRANDA AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3976/960308; identificação de pessoa colectiva
n.º 503634930; data: 030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000060510

DAVID DA SILVA SAMPAIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4132/961125; identificação de pessoa colectiva
n.º 503785440; data: 030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002228230

MARIA DE LURDES ARAÚJO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4163/970107; identificação de pessoa colectiva
n.º 503803880; data: 030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2003071148

D. ANTONIETA � RESTAURANTE E SALÃO DE CHÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4456/971211; identificação de pessoa colectiva
n.º 504024361; data: 030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002228370

CARNEIRO & CORUJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4792/981026; identificação de pessoa colectiva
n.º 504276018; data: 030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005114987

ANA HELENA PINTO RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4907/990311; identificação de pessoa colectiva
n.º 504335154; data: 030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005114979

PAULO AZEVEDO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6690/021017; identificação de pessoa colectiva
n.º 506116387; data: 030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005121851
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FERNANDO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6647/020211; identificação de pessoa colectiva
n.º 505722887; data: 030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2002714789

INCRIVELAUTO � REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6217/011004; identificação de pessoa colectiva
n.º 505232227; data: 030801.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

4 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2001386915

JAIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6739/021120; identificação de pessoa colectiva
n.º 506261514; data: 030806.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2005135100

J. SILVA & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6210/011001; identificação de pessoa colectiva
n.º 505706652; data: 030806.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000450717

J. SILVA & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6210/011001; identificação de pessoa colectiva
n.º 505706652; data: 030806.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000450806

MELISSA � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5145/991119; identificação de pessoa colectiva
n.º 504774700; data: 030806.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000565530

COMPANHIA DO SURF � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4975/990517; identificação de pessoa colectiva
n.º 504366157; data: 030806.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000565450

SOPRONORTE VET � COMÉRCIO DE PRODUTOS
FÁRMACO-TERAPÊUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4947/990420; identificação de pessoa colectiva
n.º 504334166; data: 030806.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 2000565336

VILA VERDE

TRANSPORTES E SUCATAS-AUTO
MONTE DA PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1325/
20040421; identificação de pessoa colectiva n.º 506943623 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040421.

Certifico que, por escritura de 21 de Abril de 2004, Víctor Manuel
da Cunha Fernandes, e António Isidro Barbosa Fernandes, constituí-
ram a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Transportes e Sucatas-
Auto � Monte da Portela, L.da, e tem a sua sede no lugar do Monte,
freguesia de Portela das Cabras, concelho de Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte rodoviário, nacio-
nal e internacional de mercadorias. Comércio de peças e acessórios
para veículos automóveis, desperdícios e sucata.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Vítor Manuel da Cunha Fernandes, que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem o prévio consentimento da sociedade.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme.

22 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal destacado, José Jú-
lio Correia Braga Peixoto. 2003943188

J. P. R. � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 834/
010412; identificação de pessoa colectiva n.º 504443070; número
e data da apresentação: 1/20040430.

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

Está conforme.

4 de Maio de 2004. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003943447

ESTRADA & COSTA � CONFECÇÕES DE PEÚGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 303/
910422; identificação de pessoa colectiva n.º 502542527;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20040428.

Certifico que, por acta, a sociedade em epígrafe, mudou a sede para:
Parque Industrial de Oleiros, Rua de 1.º de Maio, pavilhões 6 e 7,

freguesia de Oleiros, concelho de Vila Verde.

Está conforme.

29 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal destacado, José Jú-
lio Correia Braga Peixoto. 2003943358

FÁBRICA DE SERRAÇÃO PREIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 474/
950726; identificação de pessoa colectiva n.º 503589900; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 6/20040428.

Certifico que, por escritura de 2 de Abril de 2004, a sociedade em
epígrafe, alterou o pacto social quanto ao artigo 2.º, o qual ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o «fabrico de embalagens de madeira,
comércio e serração de madeiras em bruto e compra e venda por grosso
de desperdícios têxteis, de cartão e de papel velho».

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

Está conforme.

29 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal destacado, José Jú-
lio Correia Braga Peixoto. 2003943340

EMPRESA CERÂMICA DO MINHO � EXTRACÇÃO
DE BARRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 656/
981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504387146; número
e data da apresentação: PC 2/20040430.

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

Está conforme.

4 de Maio de 2004. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003943420

EMPRESA CERÂMICA CERVAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 145/
810617; identificação de pessoa colectiva n.º 500642141; número
e data da apresentação: PC 3/20040430.

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

Está conforme.

4 de Maio de 2004. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003943412

OURIVESARIA MÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 384/
931004; identificação de pessoa colectiva n.º 503086690; número
e data da apresentação: PC 1/20040420.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

22 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal destacado, José Jú-
lio Correia Braga Peixoto. 2005131660

CARLOS ARAÚJO MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1327/
20040428; identificação de pessoa colectiva n.º 506951073 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040428.

Certifico que, por escritura de 28 de Abril de 2004, Carlos Manuel
Araújo da Mota, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Araújo Mota, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Faial, Rua 1, 17, freguesia
de Vila de Prado, concelho de Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil e
compra e venda de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 250 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme.

3 de Maio de 2004. � O Ajudante Principal destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003943404
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CASTELO BRANCO
FUNDÃO

LA CAMPAGNOLA � RESTAURANTE PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1172/
20040217; identificação de pessoa colectiva n.º 506654370; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20040408.

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

Nomeada gerente: Cláudia Pereira Luís.
Data: 1 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

11 de Maio de 2004. � O Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2002723265

COMGES � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1179/
040402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20040402.

Certifico que, entre: Álvaro dos Santos Aires, casado com Maria
Ilda Martins da Silva Aires, na comunhão geral; José Carlos Costa
Pais, casado com Maria Isabel Freire Senteno Nunes Costa Pais, na
comunhão de adquiridos; e Valdemar Costa Pais, casado com Anabela
Gonçalves Bento Costa Pais, na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COMGES � Compra e Venda de
Propriedades, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Quinta da Areeira, freguesia e con-
celho do Fundão.

1 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá transferir
a sua sede para qualquer localidade dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a administração, construção, compra
e venda de prédios, revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

a) O capital integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Álvaro dos Santos Aires; e duas,
cada uma no valor nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, José Carlos Costa Pais, e Valdemar Costa Pais.

b) Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, pro-
porcionais às suas quotas, até ao montante de 5000 euros.

c) Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 5.º

a) A representação da sociedade, quer activa, quer passiva, fica a
cargo dos três sócios, os quais ficam desde já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessário que os
respectivos actos ou documentos sejam assinados por dois gerentes,
sendo sempre obrigatória a assinatura do sócio Álvaro dos Santos Aires.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livre, sendo para o
efeito da cessão de parte de uma quota, dispensada a autorização por se
considerar já como dada.

ARTIGO 8.º

No caso de cessão a estranhos a sociedade tem preferência, seguida
dos sócios.

ARTIGO 9.º

Para o exercício da preferência o cedente comunicará à sociedade
e aos sócios por escrito, os termos essenciais do contrato, tendo esta

e aqueles, a partir do terceiro dia da data do envio e prazo sucessivo
de 20 dias para declararem, pelo mesmo, que pretendem exercer o
direito de preferência.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá, querendo e tendo para tanto fundos disponí-
veis, amortizar quotas nos seguintes casos:

a) Quando a quota for objecto de arresto, penhora, arrolamento
ou adjudicação em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

b) Por deliberação da assembleia geral desde que ocorra justa causa;
c) Por acordo do respectivo titular;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

O exercício do direito de amortização deve efectivar-se dentro do
prazo de 180 dias a contar da data em que ocorra o respectivo facto
determinante da amortização ou do seu conhecimento, sob pena de
caducidade.

ARTIGO 12.º

No acto em que a sociedade decida a amortização da quota, decidi-
rá também se a quota amortizada fica ou não a figurar no balanço
como quota amortizada, e bem como decidirá se permite ou não, que
posteriormente, e por deliberação maioritária dos sócios, sejam cria-
das em vez da quota amortizada, uma ou mais quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

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

ARTIGO 15.º

Os sócios podem fazer-se acompanhar às assembleias gerais de téc-
nicos de apoio.

ARTIGO 16.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, com 15 dias de antecedência se a lei não exigir
outras formalidades.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2004. � O Ajudante, Carlos Alberto da Silva Costa.
2002723230

ALJOVIC � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1171/
20040205; identificação de pessoa colectiva n.º 506844358; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 15/20040408.

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

Nomeado gerente: João Paulo Nobre Veríssimo.
Data: 18 de Março de 2004.

Conferida, está conforme.

11 de Maio de 2004. � O Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2002723257

COIMBRA
COIMBRA

P. RESIDENCIAL ALENTEJANA, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente P. RESIDENCIAL ALENTEJANA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2474/
800305; identificação de pessoa colectiva n.º 500942269; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 15/040423.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato com modificação em sociedade unipessoal, tendo sido alte-
rados os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º do pacto social, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma P. Residencial Alentejana,
Unipessoal, L.da,  e tem a sua sede na Rua do Dr. Henrique Seco, 1,
freguesia da Sé Nova, concelho e cidade de Coimbra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 30 000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à
sócia única, Maria da Conceição da Veiga Cardoso Morais.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado por ela
sócia, mantendo-se nomeada gerente a sócia, Maria da Conceição da
Veiga Cardoso Morais.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

5.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ela
sócia forem fixadas.

6.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

O texto completo do contrato, na sua versão actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta da sociedade.

28 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2000755976

CASA MILU � PRONTO A VESTIR DE MARIA DE LURDES
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4836;
identificação de pessoa colectiva n.º 502712295; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 15/020319.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social para o montante de 1 002 410$, redenominado para
5000 euros, e em consequência alterado parcialmente o pacto social
nos seus artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
de 1668,02 euros, pertencente ao sócio Laurentino Gomes Soares; e
duas no valor de 1665,99 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Paulo Jorge Pinto Soares, e Laurentina do Carmo Pinto Soares.

4.º

1 � A sociedade será administrada e representada por todos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, os quais poderão não
ser remunerados, se tal for deliberado em assembleia geral.

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

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000256830

CHAMAGÁS � INDÚSTRIA TÉRMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 007/
040423; identificação de pessoa colectiva n.º 506814270; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/040423.

Certifico que, foi constituída a sociedade anónima em epígrafe, cujo
contrato é o seguinte:

CAPÍTULO I
Natureza, firma, sede, objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CHAMAGÁS � Indústria Térmica, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Campo do Bolão, freguesia de
Santa Cruz, concelho de Coimbra.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sua sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral ou do
conselho de administração, criar sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas legais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e montagem de
centrais térmicas de vapor, água quente e sobreaquecida, termofluído,
biomassa e de cogeração, incluindo caldeiras industriais e sua manu-
tenção, fabrico de equipamentos periféricos para centrais térmicas,
instalação de sistemas de gestão de energia, medição de emissões ga-
sosas em centrais, montagem de redes de fluídos e fornecimento e
montagem de equipamentos para indústria alimentar.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral ou do conse-
lho de administração, adquirir participações em quaisquer outras so-
ciedades ou agrupamentos complementares de empresas, assim como,
quaisquer títulos de aplicação financeira e gerir a carteira daí resultante.

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 128 000 euros, representado por
25 600 acções, com o valor nominal de 5 euros, cada uma.

§ único. O accionista José Gabriel de Sousa Oliveira realizou
13 590 euros da sua participação em dinheiro, e cada um dos restan-
tes accionistas realizou 30% da sua participação em dinheiro, deven-
do todos os accionistas realizar o restante em falta, também em di-
nheiro, até ao dia 30 de Março de 2007.

2 � O conselho de administração fica desde já, autorizado a elevar
o capital social, por uma ou mais vezes, até 300 000 euros, por en-
tradas em dinheiro.

3 � As acções podem ser representadas por títulos de 1, 10, 100,
500 ou 1000 acções.

4 � Os títulos das acções serão assinados por dois administradores.
5 � Os títulos representativos de capital serão nominativos, titu-

lados ou escriturais nas condições que vierem a ser estabelecidas em
assembleia geral.

6 � A sociedade pode adquirir livremente acções próprias dentro
dos limites legais.

ARTIGO 6.º

Os accionistas terão o direito de preferência na alienação a título
oneroso das acções nominativas integralmente realizadas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir qualquer título de dívida legalmente
permitido, nomeadamente obrigações convertíveis em acções e obri-
gações participantes, nos termos e condições previstas na lei.

2 � A sociedade pode igualmente emitir acções preferenciais sem
voto ou remíveis, nos termos do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o conselho fiscal.
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ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta pelo respectivo presidente,
que nas suas faltas ou impedimentos é substituído pelo vice-presiden-
te e por um secretário, todos eleitos por períodos de três anos em
assembleia geral, de entre accionistas ou outras pessoas.

ARTIGO 10.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 11.º

O conselho de administração é composto por cinco membros, que
podem não ser accionistas, eleitos por períodos de três anos pela
assembleia geral, que designa o presidente.

§ único. O presidente tem voto de qualidade nas deliberações do
conselho de administração.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta do presidente
do conselho de administração e de um administrador-vogal.

2 � Para os actos de mero expediente, basta a assinatura de um
administrador.

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade competirá a um conselho fiscal, com-
posto por três membros efectivos e um suplente, designados em
assembleia geral por períodos de três anos, cuja competência, atribui-
ções e deveres serão os estabelecidos na lei.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 14.º

Na deliberação sobre a aplicação de lucros apurados, a assembleia
geral não está sujeita a outras limitações, que não sejam as emergen-
tes de disposições legais imperativas, podendo aplicar tais lucros, no
todo ou em parte, na constituição ou reforço de reservas, na prosse-
cução de outros interesses da sociedade.

ARTIGO 15.º

O ano social corresponde ao ano civil.

ARTIGO 16.º

Os anúncios previstos na lei para a convocação de assembleias gerais
e para o exercício do direito de subscrição em aumento de capital
podem ser substituídos por carta registada, dirigida a todos os accio-
nistas para os domicílios constantes dos livros sociais quando as ac-
ções forem todas nominativas.

ARTIGO 17.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e os membros do
conselho de administração e do conselho fiscal poderão ou não ser
remunerados.

2 � As remunerações serão fixadas anualmente por uma comissão
de vencimentos, constituída por três membros, accionistas ou não
accionistas, eleitos pela assembleia geral.

Disposições transitórias

1 � Para exercerem funções durante o primeiro mandato, são desde
já designados os membros do conselho de administração.

Presidente: Hermínio de Oliveira Palmeira, ora outorgante, em
representação da sociedade CHAMAGÁS � Central Distribuidora de
Gás, L.da, acima identificada.

Administradores-vogais: Hermínio Manuel Pires de Oliveira Palmei-
ra, Armando Jorge Vale da Costa, e José Gabriel de Sousa Oliveira,
ora outorgantes; e Armando David Pratas Sagradas Couceiro, casado,
residente na dita Rua da Dr.ª Maria Luísa Campos, 13.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2000755968

MCG � MÓVEIS CONCEIÇÃO GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9997/
040420; identificação de pessoa colectiva n.º 506796671; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/040420.

Certifico que, foi constituída entre Maria da Conceição Vale da Cruz
Gaspar e marido, Rogério dos Santos Gaspar, casados na separação de
bens; Rui Miguel Vale Gaspar, e Pedro Filipe Vale Gaspar, ambos sol-
teiros, maiores, a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o seguinte,
e os relatórios em anexo:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MCG � Móveis Conceição
Gaspar, L.da, e tem a sua sede na Rua de 15 de Agosto, 412, rés-do-
-chão, freguesia de Ribeira de Frades, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de carpintaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: três iguais de 7500 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Pedro Filipe Vale Gaspar, Rogério dos Santos Gaspar, e
Rui Manuel Vale Gaspar; e uma de 52 500 euros, pertencente à sócia
Maria da Conceição Vale da Cruz Gaspar.

O sócio Pedro Filipe Vale Gaspar, realiza a sua quota integralmen-
te em dinheiro e cada um dos restantes sócios realiza a sua quota com
a transferência que neste momento faz para a sociedade dos seus se-
guintes bens móveis e pela forma seguinte:

Rogério dos Santos Gaspar, com um torno mecânico, marca FRI,
com o valor atribuído de 7500 euros;

Rui Miguel Vale Gaspar, com uma viatura, ligeiro de mercadorias,
marca Hyundai, modelo H-70, matrícula 71-74-OL, com o valor
atribuído de 7500 euros; e

Maria da Conceição Vale da Cruz Gaspar, com os seguintes bens,
com o valor global atribuído de 52 500 euros:

1 � Um alimentador Buel, com o valor atribuído de 1 euro.
2 � Uma serra esquadria, com o valor atribuído de 1 euro.
3 � Um guindaste, com o valor atribuído de 1 euro.
4 � Uma lixadeira com cinta prato pneumático, com o valor atri-

buído de 1 euro.
5 � Uma serra fita volante maciço com 0,80 m, com o valor

atribuído de 1 euro.
6 � Uma lixadeira Legna F/67 Trifas, com o valor atribuído de

202,02 euros.
7 � Uma máquina de respigar, com o valor atribuído de 213,20 euros.
8 � Um jogo de fresas, com o valor atribuído de 270,19 euros.
9 � Uma máquina meia esquadria Dewalt, DW-707, com o valor

atribuído de 341,68 euros.
10 � Um grupo de quatro NBST-1,2-8, com o valor atribuído de

239,87 euros.
11 � Uma Tupia Paoloni T112 CF, com o valor atribuído de

3597,10 euros.
12 � Uma lixadeira cinta LB-31-EA, com o valor atribuído de

226,02 euros.
13 � Uma máquina de pregar pneumática, com o valor atribuído de

268,56 euros.
14 � Uma máquina Legna F-69, sem aspiração, com o valor atri-

buído de 226,80 euros.
15 � Uma esquadrejadora modelo P-40, com o valor atribuído de

5299,73 euros.
16 � Uma corrediça metálica TGV-500, com o valor atribuído de

151,51 euros.
17 � Desengrossadeira S-630, com o valor atribuído de 5143,86 euros.
18 � Uma lixadeira calibradora, com o valor atribuído de

8568,09 euros.
19 � Um sistema de despoeiramento com ventilador, com o valor

atribuído de 2540,75 euros.
20 � Uma serra fita volante maciço com 1,10 m, com o valor atri-

buído de 4290,96 euros.
21 � Uma serra de recorte Pend. EL, com o valor atribuído de

159,87 euros.
22 � Uma Garlopa 500-PF, com o valor atribuído de 4316,52 euros.
23 � Um furador corrente OM-340, com o valor atribuído de

3143,69 euros.
24 � Um compressor Rubete 300-TP, com o valor atribuído de

931,20 euros.
25 � Uma pistola de pregar Trusty 1840, com o valor atribuído de

134,68 euros.
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26 � Uma fresadora FR-29-M, com o valor atribuído de 339,75 euros.
27 � Uma serra circular Dewalt, com o valor atribuído de

261,80 euros.
28 � Uma bomba Airmix 10/14, com o valor atribuído de

1745,79 euros.
29 � Uma cortina de filtros 3-MT, com o valor atribuído de

3273,35 euros.
30 � Uma viatura Citroen Jumper 1,9-D, matrícula 52-50-SZ, com

o valor atribuído de 6608,01 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios, Rogé-
rio dos Santos Gaspar, e Rui Miguel Vale Gaspar.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com 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, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

Relatório do revisor oficial de contas nos termos do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Aos Sócios da Sociedade em constituição MCG � Móveis Concei-
ção Gaspar, L.da

Com a identificação de pessoa colectiva (provisória) n.º P
506796671

Às demais entidades
Destinatárias do presente relatório

Introdução

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-
go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega
por parte de Rui Miguel Vale Gaspar, de bens no valor de 7500 euros
para realização de uma quota com o valor nominal de 7500 euros por
si subscrita no capital da Sociedade a constituir com a denominação
social de MCG � Móveis Conceição Gaspar, L.da, e já possuidora da
identificação de pessoa colectiva provisório n.º 506796671.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega do bem que a seguir
se descreve:

Viatura ligeiro de mercadorias,
Marca HYUNDAI, modelo H70,
Matrícula: 71-74-OL
3 � O bem foi por mim avaliado em 7500 euros, de acordo com

o critério da prudência e teve ainda em conta, o actual estado de
conservação da viatura e os preços correntes no mercado de viaturas
usadas.

Responsabilidades

4 � É da minha responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos
bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito

5 � O meu trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Téc-
nicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841- Verificação das Entradas em Espécie para Realização de
Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas.

Para tanto, o referido trabalho incluiu:
a) A verificação da existência do bem;
b) A verificação da titularidade do referido bem em nome de Rui

Miguel Vale Gaspar, de acordo com o respectivo título de registo de
propriedade que me foi exibido.

Verifiquei ainda que no respectivo título de registo de propriedade
da viatura, se encontrava averbada uma reserva de propriedade com o
n.º 69, de 18 de Agosto de 2000, a favor de Auto Abastecedora de
Combustíveis de Santos Pratas, L.da, a qual foi entretanto extinta,
conforme apresentação n.º 195, de 6 de Fevereiro de 2004, entregue
na Conservatória do Registo de Automóveis de Coimbra, e por mim
confirmado através da Guia de Substituição de Documentos, emitida
naquela data pela atrás referida Conservatória.

c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A avaliação dos bens.

6 � Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-
tável para a emissão da minha declaração.

Declaração

7 � Com base no trabalho efectuado, declaro que os valores en-
contrados atingem o valor nominal da quota, no montante de
7500 euros, que Rui Miguel Vale Gaspar pretende subscrever e reali-
zar, no capital social da sociedade em constituição MCG � Móveis
Conceição Gaspar, L.da, pelo que em minha opinião não existe qual-
quer impedimento que obste à referida realização em espécie.

Coimbra, 7 de Fevereiro de 2004
Luís Manuel Gonçalves Almeida, (Revisor Oficial de Contas n.º879).

Relatório do revisor oficial de contas nos termos do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Aos sócios da Sociedade em constituição MCG � Móveis Concei-
ção Gaspar, L.da

Com a identificação de pessoa colectiva (provisório) n.º P
506796671

Às demais entidades
Destinárias do presente relatório

Introdução

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-
go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega
por parte de Rogério dos Santos Gaspar, de bens no valor de 7500 euros
para realização de uma quota com o valor nominal de 7500 euros por
si subscrita no capital da Sociedade a constituir com a denominação
social de MCG � Móveis Conceição Gaspar, L.da, e já possuidora da
identificação de pessoa colectiva (provisória) n.º P 506796671.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega do bem que a seguir
se descreve:

Torno mecânico da marca FRI
3 � O bem foi por mim avaliado em 7500 euros, de acordo com o

critério da prudência e teve ainda em conta, o seu actual estado de conser-
vação e os preços correntes no mercado para este tipo de equipamentos.

Responsabilidade

4 � É da minha responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos
bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito

5 � O meu trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Téc-
nicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
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(DRA) 841-Verificação das Entradas em Espécie para Realização de
Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas.

Para tanto, o referido trabalho incluiu:
a) A verificação da existência do bem;
b) A verificação da titularidade do referido;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação do mesmo; e
d) A avaliação do bem.
6 � Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão da minha declaração.

Declaração

7 � Com base no trabalho efectuado, declaro que os valores en-
contrados atingem o valor nominal da quota no montante de
7500 euros, que Rogério dos Santos Gaspar pretende subscrever e re-
alizar, no capital social da sociedade em constituição MCG � Mó-
veis Conceição Gaspar, L.da, pelo que em minha opinião não existe
qualquer impedimento que obste à referida realização em espécie.

Coimbra, 7 de Fevereiro de 2004
Luís Manuel Batista Gonçalves Almeida ,( Revisor Oficial de Con-

tas n.º 879).

Relatório do revisor oficial de contas nos termos do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Aos sócios da Sociedade em constituição MCG � Móveis Concei-
ção Gaspar, L.da

Com a identificação de pessoa colectiva (provisório) n.º P
506796671

Às demais entidades
Destinatárias do presente relatório

Introdução

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-
go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega
por parte de Maria da Conceição Vale da Cruz Gaspar, de bens no
valor de 52 500 euros, para realização de uma quota com o valor
nominal de 52 500 euros por si subscrita no capital da Sociedade a
constituir com a denominação social de MCG � Móveis Conceição
Gaspar, L.da, e já possuidora da identificação de pessoa colectiva (pro-
visório) n.º P 506796671.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que esta-
vam afectos à sua actividade de empresária em nome individual, en-
quadrada no n.º 1 do artigo 4.º do CIRS, os quais se encontram discri-
minados no n.º 3 deste relatório.

A entrada em espécie é efectuada nos termos do que está previsto
no artigo 38.º do CIRS e preenche todos os requisitos nele previstos,
designadamente:

a) A sociedade em constituição com a denominação social de
MCG � Móveis Conceição Gaspar, L.da, para a qual é transmitido o
património, terá a sua sede e direcção efectiva em território português;

b) De acordo com o projecto de pacto social que me foi entregue
devidamente rubricado por todos os futuros sócios, Maria da Concei-
ção Vale da Cruz Gaspar, ficará a deter 70% do capital da sociedade
e a actividade exercida por esta é idêntica à que era exercida a título
individual;

c) Os bens com que Maria da Conceição Vale da Cruz Gaspar entra
para a sociedade são valorizados pelos mesmos montantes por que
estavam registados na sua escrita de pessoa singular.

3 � Os bens foram por mim avaliados em 52 500 euros, de acor-
do com o critério da prudência e teve ainda em conta os seus respec-
tivos valores contabilísticos, conforme seguidamente se discriminam:

Descrição dos bens
Valor

de Avaliação

Alimentador BUEL ..................................................... 1,00
Serra esquadria ............................................................. 1,00
Guindaste ..................................................................... 1,00
Lixadeira com cinta prato pneumático ...................... 1,00
Serra fita volante maciço com 0,80 m ....................... 1,00
Lixadeira LEGNA F/67 Trifas ..................................... 202,02
Máquina de respigar .................................................... 213,20
Jogo de Fresas ............................................................. 270,19
Máquina meia esquadria DEWALT DW707 ................. 341,68
Grupo 4 NBST-12-8 .................................................... 239,87
Tupia Paoloni T 112 CF ............................................ 3597,10

Descrição dos bens
Valor

de Avaliação

Lixadeira Cinta LB 31 EA .......................................... 226,02
Máquina de pregar pneumática ................................... 268,56
Máquina LEGNA F 69 s/aspiração ............................... 226,80
Esquadrejadora, modelo P 40 ...................................... 5299,73
Corrediça metálica GV 500 ......................................... 151,51
Desengrossadeira S 630 ............................................... 5143,86
Lixadeira calibradora ................................................... 8568,09
Sistema despoeiramento com ventilador .................... 2540,75
Serra fita volante maciço com 1,10 m ....................... 4290,96
Serra de recorte PEND. EL ........................................ 159,87
Garlopa 500 PF ........................................................... 4316,52
Furador corrente OM-340 .......................................... 3143,69
Compressor RUBETE 300 TP .................................... 931,20
Pistola de pregar TRUSTY 1840 ................................. 134,68
Fresadora FR-29M ...................................................... 339,75
Serra circular DEWALT................................................ 261,80
Bomba AIRMIX 10/14 ................................................ 1745,79
Cortina de filtros 3MT ............................................... 3273,35
Citroen Jumper 1,9D, matrícula 52-50-SZ ................. 6608,01

Valor total da avaliação dos bens ............ 52 500,00

Responsabilidades

4 � É da minha responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos
bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito

5 � O meu trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Téc-
nicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841-Verificação das Entradas em Espécie para Realização de
Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
quotas atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas.

Para tanto, o referido trabalho incluiu:
a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A avaliação dos bens.
6 � Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão da minha declaração.

Declaração

7 � Com base no trabalho efectuado, declaro que os valores en-
contrados atingem o valor nominal da quota no montante de
52 500 euros, que Maria da Conceição Vale da Cruz Gaspar, pretende
subscrever e realizar, no capital social da sociedade em constituição
MCG � Móveis Conceição Gaspar, L.da, pelo que em minha opinião
não existe qualquer impedimento que obste a que a referida realização
em espécie da quota, seja feita através da transmissão da totalidade do
seu património afecto à actividade empresarial de empresário em nome
individual, a efectuar nos termos do que está previsto no artigo 38.º do
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.

Luís Manuel Batista Gonçalves Almeida ,( Revisor Oficial de Contas n.º 879).

Está conforme o original.

22 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003470689

ABÍLIO LUÍS SANTOS � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9996/
040420; identificação de pessoa colectiva n.º 506955567; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/040420.

Certifico que, foi constituída por Abílio Luís dos Santos, casado
com Cremilde Maria Rosado Oliveira, na comunhão de adquiridos, a
sociedade em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abílio Luís Santos � Constru-
ções, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro de São José, 5, lugar de
Rio de Galinhas, freguesia de Almalaguês, concelho de Coimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único, Abílio Luís dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser por ele sócio desig-
nado, ficando desde já nomeado gerente o sócio, Abílio Luís dos San-
tos.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico e no
capital social de outras sociedades com objecto diferente do seu, nos
termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a cinquenta vezes o capital social.

2 � O sócio poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por
ele sócio forem fixadas.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003470662

VIA CERTA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9995/
040420; identificação de pessoa colectiva n.º 506915484; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/040420.

Certifico que, foi constituída entre Pedro Fernando Abrunheiro
Rodrigues, solteiro, maior; e Rui Manuel Pereira Pinheiro, divorcia-
do, a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Via Certa, Investimentos
Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Cidreira, sem núme-
ro, lugar de Porto Santiago, freguesia de Santa Cruz, concelho de
Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim, construção civil e obras
públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-

cios, Pedro Fernando Abrunheiro Rodrigues, e Rui Manuel Pereira
Pinheiro.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

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.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003470654

ESTRAFLEX � COMPONENTES DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 004/
040423; identificação de pessoa colectiva n.º 506961311; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/040423.

Certifico que, foi constituída entre Armando Jorge Lameira Mo-
rais, casado com Maria Irene Alves da Cunha Morais; e João Paulo
Dias Relvão, casado com Maria João Machado Meneses, ambos casa-
dos na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESTRAFLEX � Componentes
de Mobiliário, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Assafarge, pavilhão
2, lugar de Palheira, freguesia de Assafarge, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação e comercialização de
mobiliário para o lar e componentes de mobiliário, sua importação e
exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sóci-
os, Armando Jorge Lameira Morais, e João Paulo Dias Relvão.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

28 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003470794

LICÍNIO, CORREIA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9985/
040415; identificação de pessoa colectiva n.º 501842713; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 6/040419.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os artigos 3.º, 4.º e 5.º e o corpo do artigo 1.º do pacto
social, os quais ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Licínio, Correia & Santos, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Frei Francisco de Macedo, 47, freguesia de Bo-
tão, concelho de Coimbra.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou demais valores constantes da escrita social, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Licínio
Andrade dos Santos, e Maria Eugénia Rodrigues de Macedo.

2 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o
sócio Licínio Andrade dos Santos.

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

5.º

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

O texto completo do contrato, na sua versão actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta da sociedade.

20 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003470638

TEIA-ARQUEOLÓGICA � ARQUEOLOGIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9994/
040420; identificação de pessoa colectiva n.º 506943577; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/040420.

Certifico que, foi constituída por Rosa Maria Marques Simões, ca-
sada com José Pereira Dias Simões, na comunhão geral, a sociedade
em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Teia-Arqueológica � Arqueolo-
gia, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pedro Nunes, «Ins-
tituto Pedro Nunes», sem número, freguesia de Santo António dos
Olivais, concelho de Coimbra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área de
arqueologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única, Rosa Maria Marques Simões.
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ARTIGO 4.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social.

2 � A sócia poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por
ela sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Rosa Maria Marques Simões,
desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade, que venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003470646

COIMBRA MÔNDEGO � REBOQUES, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente J. F. A. S. � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9923/
040219; identificação de pessoa colectiva n.º 506813134; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/040421.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Coimbra Môndego � Reboques,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Vale Velho, sem número,
freguesia de São Paulo de Frades, concelho de Coimbra.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003470735

MONDEGOFOZ � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7355;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265385; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: Of. 16 e 17/040427.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, Carlos Alberto
Godinho Simões, renunciou ao cargo de gerente que vinha exercendo
na referida sociedade, em 21 de Abril de 2004, por renúncia.

Mais certifico que, foi aumentado o capital social para o montante
de 250 000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º, n.º 1 do 1.º e o
4.º do pacto social, os quais ficaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MONDEGOFOZ � Empresa de
Construção Civil e Urbanizações, L.da, e tem a sua sede na Estrada
Nacional 1, Itinerário Complementar 2, Km. 185,6, lugar de Banhos
Secos, «Edifício Ricardo Godinho», freguesia de Santa Clara, conce-
lho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 250 000 euros e

corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 240 000 euros, pertencente à sócia, Alberto
Simões � Sociedade Gestora de Bens Familiares e Imobiliários, S. A.;
e uma de 10 000 euros, pertencente à sócia Maria Celestina Godinho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, mantendo-se nomeados gerentes os não sócios, Luís
Guilherme Godinho Simões, e António José Godinho Simões.

O texto completo do contrato, na sua versão actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta da sociedade.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003470867

505 � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7375/
981007; identificação de pessoa colectiva n.º 504270532;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: (of.) 17 e 19/040421.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que Carlos Alberto
Godinho Simões, cessou as funções de gerente na referida sociedade,
em 21 de Abril de 2004, por renúncia. Mais certifica que foram alte-
rados o artigo 3.º e os corpos do artigo 1.º e artigo 5.º do pacto social
os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma 505 � Sociedade de Mediação
Imobiliária, L.da e tem a sua sede na Estrada Nacional 1, itinerário
complementar 2, km 185,6 lugar de Banhos Secos, Edifício Ricardo
Godinho, freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de 5100 euros e
corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 4794 euros pertencente à sócia Alberto Simões �
Sociedade Gestora de Bens Familiares e Imobiliários, S. A.; e uma de
306 euros pertencente à sócia Maria Celestina Godinho.

ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, mantendo-se nomeados gerentes os não sócios Luís Guilherme
Godinho Simões e António José Godinho Simões.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na respectiva pasta da sociedade.

28 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2004193212

A. T. P. � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6707/
970422; identificação de pessoa colectiva n.º 503963232;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: (of.) 12 e 14/040421.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que Carlos Alberto
Godinho Simões, cessou as funções de gerente na referida sociedade,
em 21 de Abril de 2004, por renúncia. Mais certifica que foram alte-
rados o artigo 4.º, o n.º 1 do artigo 1.º e n.º 1 do artigo 5.º do pacto
social os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. T. P. � Consultores, L.da e tem a
sua sede na Estrada Nacional 1, itinerário complementar 2, km
185,6 lugar de Banhos Secos, Edifício Ricardo Godinho, freguesia de
Santa Clara, concelho de Coimbra.
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ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens ou demais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes: uma de 4700 euros pertencente à sócia Alberto Simões �
Sociedade Gestora de Bens Familiares e Imobiliários, S. A.; e uma de
300 euros pertencente à sócia Maria Celestina Godinho.

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

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

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos não sócios
Luís Guilherme Godinho Simões e António José Godinho Simões, que
se mantêm nomeados gerentes, podendo a assembleia geral designar
outros gerentes. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e con-
tratos pela assinatura conjunta de dois gerentes.

O texto completo do contrato na sua versão actualizada ficou de-
positado na respectiva pasta da sociedade.

28 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003470786

70I9 � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9998/
040421; identificação de pessoa colectiva n.º 506912574; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/040421.

Certifico que foi constituída entre Carmen Maria Silvestre Madeira
Afonso, solteira, maior e José Ricardo Bordón Márquez, casado com
Fátima Maria Rios Peralta Correia, comunhão de adquiridos, a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 70I9 � Construções, L.da e tem a
sua sede na Rua do Brasil, 276, freguesia de Santo António dos Oli-
vais, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como actividade principal a construção civil,
comércio de materiais de construção, compra, venda e permuta de
bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, execução de
instalações eléctricas, de água, gás, e esgotos e como actividade aces-
sória dar de arrendamento bens imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Carmen Maria Silvestre Madeira Afonso e José Ricardo Bordón
Márquez.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio José Ricardo
Borbón Márquez.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social.

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

ARTIGO 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.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2003470670

FIGUEIRA DA FOZ

FUMEIRO DO PENEDO � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3110/20040331; identificação de pessoa colectiva n.º 506901440;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20040331.

Certifico que, entre Eurico Ferreira dos Santos, casado e Olena
Kulyk, solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fumeiro do Penedo �
Restaurante, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Manuel de
Arriaga, 160 e 164, rés-do-chão, freguesia de Buarcos, concelho da
Figueira da Foz.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Eurico Ferreira dos Santos e Olena Kulyk.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que deli-
bere o reembolso.

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

6 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330844

RUIVO & RAQUEL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3108/20040329; identificação de pessoa colectiva n.º 506864936;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20040329.

Certifico que, entre Raquel da Silva Gonçalves Carvalho e marido
José António Parracho Ruivo, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ruivo & Raquel � Mediação
Imobiliária, L.da e tem a sua sede na Travessa do Livramento, 9, lugar de
Sampaio, freguesia de Marinha das Ondas, concelho da Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Raquel da Silva Gonçalves Carvalho e José António Parracho Ruivo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio José
António Parracho Ruivo.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que deli-
bere o reembolso.

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

6 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330828

JOÃO MORGADO � SERVIÇOS MÉDICO CIRÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3114/20040408; identificação de pessoa colectiva n.º 506859738;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20040408.

Certifico que, entre João Carlos Morgado Rodrigues Lopes, divor-
ciado, Susana Maria da Costa Rodrigues Lopes e Ana Rita da Costa

Rodrigues Lopes, ambas solteiras, maiores, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação João Morgado � Serviços
Médico Cirúrgicos, L.da e tem a sua sede na Avenida do Brasil, 76, 6.º
direito, freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no país ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de serviços médico-ci-
rúrgicos.

3.º

Poderá a sociedade adquirir participações noutras sociedades, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
de 3000 euros pertencente a João Carlos Morgado Rodrigues Lopes e
duas iguais no valor de 1000 euros, pertencentes uma a cada uma das
sócias Susana Maria da Costa Rodrigues Lopes e Ana Rita da Costa
Rodrigues Lopes.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até 20 vezes o valor do capital social, ora constituído, nos
termos e condições a deliberar em assembleia geral.

5.º

A gerência será exercida pelo sócio João Carlos Morgado Rodrigues
Lopes, e ainda pelos gerentes, eventualmente a nomear em assembleia
geral, mesmo estranhos à sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes poderá a gerência efectuar
compras, vendas ou locação de bens imóveis e móveis sujeitos a re-
gisto, sem necessidade de deliberação dos sócios.

6.º

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

7.º

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

8.º

Dissolvendo-se a sociedade serão liquidatários os sócios que proce-
derão à liquidação e partilha dos haveres sociais, na forma deliberada
em assembleia geral.

9.º

A sociedade obriga-se assumir as despesas de constituição, publica-
ções e registo; de compra de automóveis e de bens imóveis; e aquisi-
ção de equipamento e despesas de manutenção do giro comercial, até
ao registo definitivo, efectuadas pelos gerentes.

16 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330925

ROSÁRIO & ANTÓNIO MEXIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1872/950822; identificação de pessoa colectiva n.º 503479748;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 7 e 8/20040412.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os registos, de cessação de funções da gerente Maria do Rosário Pes-
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tana Fontoura de Madureira Mexia Santos, por renúncia em 31 de
Março de 2004 e de designação de gerente do sócio António de
Mascarenhas Mexia Santos, por deliberação de 26 de Março de 2004.

16 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330941

FOZPOR � EMPRESA DE TRABALHO PORTUÁRIO
DA FIGUEIRA DA FOZ (E. T. P.), L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1740/940719; identificação de pessoa colectiva n.º 503237736;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 9 e 10/20040412.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os registos, de cessação de funções do gerente António Marques Guerra,
por renúncia em 31 de Março de 2004, e de designação de gerente de
Alberto Eduardo Vicente de Sousa Monteiro, casado, residente na Rua
dos Heróis do Ultramar, 12-A, Figueira da Foz, por deliberação de
25 de Março de 2004.

16 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330950

FOZDOMÍNIO � LIMPEZAS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2286/990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504450735;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 15 e 16/20040412.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Sérgio Manuel Nunes
Fernandes, por renúncia em 13 de Janeiro de 2004, e foram alterados
os artigos 1.º, 3.º e 5.º, do contrato da sociedade os quais passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FOZDOMÍNIO � Limpezas e
Serviços, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. João Bagão, 5, 2.º di-
reito, posterior, Gala, São Pedro, Figueira da Foz.

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 Fernando Henrique Oli-
veira dos Santos e Almerinda da Conceição Costa dos Santos.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade será administrada e representada pelo sócios e
não sócios nomeados em assembleia geral, mantendo-se nomeado
gerente o sócio Fernando Henriques Oliveira dos Santos e sendo de-
signada gerente a sócia Almerinda da Conceição Costa dos Santos.

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

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

16 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330968

SERIMODA � SOCIEDADE PORTUGUESA ESTAMPARIA
CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1163/890614; identificação de pessoa colectiva n.º 502175656;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/20040413.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aditado um
§ único ao artigo 2.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades re-

guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

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

20 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330976

AMERICAN FLAG � DISTRIBUIÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2461/000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504812467;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 15 e 16/20040413.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Fernando Manuel Ferreira
dos Santos, por renúncia em 26 de Março de 2004, e foram alterados
os artigos 1.º n.º 2 e 4.º n.º 2, do contrato da sociedade, os quais pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Ferrador, 4, em Paião,
freguesia de Paião, concelho da Figueira da Foz.

ARTIGO 4.º

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.

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

20 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330984

INFORBIT � CONTABILIDADE E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 876/840120; identificação de pessoa colectiva n.º 501427503;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/20040414.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de mudança de sede para a Rua da Centieira, 27, rés-do-chão,
lugar e freguesia de Vila Verde, concelho da Figueira da Foz.

20 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330992

IBERQUINTAS � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2604/010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505374781;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 10, 11 e 12/20040427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente José Melanda Pucarinho,
por renúncia em 15 de Abril de 2004 e foram alterados os artigos 1.º
n.º 1, 3.º e 4.º do contrato da sociedade e aditado o artigo 7.º, os quais
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade mantém a firma IBERQUINTAS � Sociedade de
Investimentos Imobiliários, L.da e tem a sua sede na Rua da Repúbli-
ca, 108, freguesia de São Julião, cidade e concelho da Figueira da Foz.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor
nominal de 5000 euros e outra do valor nominal de 2000 euros per-
tencente ao sócio José Manuel Gaspar Domingues e outra do valor
nominal de 3000 euros pertencente ao sócio Nuno Daniel Carvalho
Domingues.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme
o que vier a ser deliberado em assembleia geral, ficará a cargo do sócio
José Manuel Gaspar Domingues, já nomeado gerente, ou ainda a só-
cios ou não sócios que venham a ser nomeados em assembleia geral.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 7.º

A Sociedade poderá exigir ao sócio José Manuel Gaspar Domingues,
prestações suplementares de capital até ao montante de 50 vezes o
capital social.

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

3 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2002796181

VIVAQUA � SOCIEDADE PRODUTORA
DE PISCICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 998/870211; identificação de pessoa colectiva n.º 501779531;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 21, 22 e 23/20040427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente José da Costa Canas, por re-
núncia em 27 de Janeiro de 2004 e foi aumentado o capital de
14 963,94 euros para 75 000 euros, sendo o aumento de 60 036,06 euros,
realizado em dinheiro, subscrito quanto a 12 007,21 euros, pela sócia
Noémia Gomes de Oliveira Costa Canas; quanto a 24 014,42 euros,
pela sócia Ana Catarina Gomes Canas e quanto a 24 014,43 euros,
pela sócia Paula Margarida Gomes Canas e consequentemente altera-
do o artigo 3.º do contrato da sociedade, o qual passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 75 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas dos
sócios: uma da sócia Noémia Gomes de Oliveira Costa Canas, do va-
lor nominal de 15 000 euros, uma da sócia Ana Catarina Gomes Ca-
nas, do valor nominal de 30 000 euros e outra da sócia Paula Marga-
rida Gomes Canas, do valor nominal de 30 000 euros.

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

3 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2002796190

ANTUFOZ, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3113/20040408; identificação de pessoa colectiva n.º 506943909;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20040408.

Certifico que, entre João Manuel Afonso Antunes e mulher Cláu-
dia Cristina Gil Nogueira Antunes, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ANTUFOZ, Comércio de Mate-
rial Eléctrico, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Alto do Forno, 6, fre-
guesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de material eléctrico
e electrónico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
João Manuel Afonso Antunes e Cláudia Cristina Gil Nogueira Antunes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares, até ao montante global igual ao
décuplo do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

16 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330917

PENELA

TRANSPORTES J. DIAS VIGÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 234/
20040426; identificação de pessoa colectiva n.º P506922197; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040426.

Certifico que João António da Costa Dias Vigário e mulher Glória
da Piedade Solheiro Freire, constituíram uma sociedade comercial por
quotas, com a denominação em epígrafe, a qual se regerá pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes J. Dias Vigário, L.da

e tem a sua sede na Urbanização da Quinta da Cerca, lote 51, fregue-
sia de Espinhal, concelho de Penela.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem; comércio de materiais de construção;
e aterros e terraplanagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios João António da Costa Dias Vigário e Glória da Piedade Solheiro
Freire.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios
e o não sócio António da Silva Roxo Teixeira, casado, residente na
Urbanização da Quinta da Cerca, lote 69, freguesia de Espinhal, con-
celho de Penela.

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

3 � A remuneração da gerência, poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a 20 ve-
zes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

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

O pacto social na sua redacção actualizada encontra-se depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 2001795033

ÉVORA
BORBA

AUTO TÁXIS � CALEIRO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 276/
010417; identificação de pessoa colectiva n.º 505378426; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/040423.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e feito o en-
cerramento da liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 22 de
Abril de 2004.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Ajudante, Ana Paula Carona Concei-
ção Baltazar. 2006184989

FARO
ALCOUTIM

SOCIEDADE ALCOUTINENSE DE AZEITES, L.DA

Sede: Cortes Pereiras, Alcoutim

Conservatória do Registo Comercial de Alcoutim. Matrícula n.º 4/
550415; identificação de pessoa colectiva n.º 500490171; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20030721.

Certifico que pela apresentação supra referida, e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução e encerra-
mento da liquidação, tendo sido encerradas e liquidadas as contas em
15 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Cal-
deira Fernandes. 2001370571

ALJEZUR

CONSTROAIRÃO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Sector F, lote 65, caixa postal 262, Vale da Telha, Aljezur

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 257/
020401; identificação de pessoa colectiva n.º 505797178; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/20040504.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 2.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na construção, decoração,
jardinagem, comercialização de artigos e bens relacionados com cons-
trução civil. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

2 � (Mantém-se.)

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 2003615440

CASTRO MARIM

AGROROMÃO, SERVIÇOS DE EMPREITADAS, L.DA

Sede: Sítio do Magoito, freguesia de Odeleite,
concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 106/970505; identificação de pessoa colectiva n.º 503923800.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2003.

6 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gonçal-
ves da Conceição. 2004240415

TRANSCASTROMARINENSE � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Sítio do Magoito, freguesia de Odeleite,
concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 116/980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504142836.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2003.

6 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gonçal-
ves da Conceição. 2004240407

NUGUI � LAVANDARIA E ENGOMADORIA, L.DA

Sede: Sítio da Azeda, São Bartolomeu do Sul,
freguesia e concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 103/961209; identificação de pessoa colectiva n.º 503786063.
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Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2003.

6 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gonçal-
ves da Conceição. 2004240440

MAXIMINO BARATA & FILHOS, L.DA

Sede: Urbanização da Rota Praia, lote 15, na aldeia
e freguesia de Altura, concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 160/010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505371570.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial a sociedade em epígrafe depositou na
respectiva pasta, os documentos relativos à prestação de contas rela-
tivo ao exercício do ano de 2003.

6 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José António Gonçal-
ves da Conceição. 2004240423

FARO

PLUSMAT � MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Sítio de Campinas, Estrada de Mar e Guerra,
caixa postal 561, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5092/
20040324; identificação de pessoa colectiva n.º 506877469; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 35/20040324.

Certifico que, entre Nelson Cláudio Guerreiro Fernandes e mulher
Celina Maria Costa Almeida Fernandes, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLUSMAT � Materiais e Equi-
pamentos para a Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Campinas, Estrada de
Mar e Guerra, freguesia de São Pedro, concelho de Faro, com endere-
ço postal na caixa postal 561.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de materiais, equi-
pamentos e acessórios para a construção civil, indústria e jardinagem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o documento original.

5 de Abril de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003614346

LAGOA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE LAGOA � ALGARVE

Sede: Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1/931018;
identificação de pessoa colectiva n.º 501089730.

Certifico  que:
1 � Inscrição n.º 3; apresentação n.º 16/260404.
Facto: Eleição da direcção e conselho fiscal.
Data da deliberação: 23 de Fevereiro de 2001.
Presidente � Joaquim Santos Cintra Lino, casado; vice-presi-

dente: Jaime Morgado Botelho, casado; tesoureiro: José António
Carmo Malha, casado; secretário: José Manuel Castro Pacheco, casa-
do; vogal: José Batista Viegas.

Conselho fiscal: presidente � José Inácio Marques Eduardo, casa-
do; vice-presidente: Rui Manuel Santos Lopes Correia, casado;
secretário: António Carlos Contente, casado.

Prazo: 2000/2001.
2 � Inscrição n.º 4; apresentação n.º 17/260404.
Facto: Eleição da direcção e conselho fiscal.
Data da deliberação: 2 de Abril de 2004.
Direcção: presidente � Joaquim Santos Cintra Lima; vice-

-presidente: José Inácio Marques Eduardo; tesoureiro: José António Carmo
Malha; secretário: José Manuel Castro Pacheco; vogal: José Batista Viegas.

3 � Inscrição n.º 5; apresentação n.º 18/260404.
Facto: Eleição da direcção e conselho fiscal.
Presidente � Joaquim Santos Cintra Lima; vice-presidente: Joaquim

José Martins Cabrita, casado; tesoureiro: José António do Carmo Ma-
lha; secretário: José Manuel Castro Pacheco; vogal: José Batista Viegas.

Conselho fiscal: presidente � Jaime Morgado Botelho; vice-
-presidente: Rui Manuel Santos Lopes Correia; secretário: António
Carlos Contente.

Prazo: 2004/2005.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2003005684

LUTZ QUITROPRÁTICA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo do Município, 1, Centro Quiroprático Saltys,
freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1331/
181119; identificação de pessoa colectiva n.º 504691198.

Certifico que:
1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação 3/140404.
Cessação das funções de gerente Jill Elizabeth Lutz, por ter renun-

ciado a partir de 1 de Abril de 2004.
2 � Inscrição n.º 4; apresentação n.º 4/140404.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota do mesmo valor, per-
tencente á sócia Tracy Rosanna Bown.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence à sócia Tracy Rosanna Bown,
desde já nomeada gerente, sendo suficiente a sua intervenção para
obrigar a sociedade.

Depositado documento legal.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Costa da Silva Gonçalves. 2003005595

ALMATEL � MÁQUINAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Sítio do Passarinho, freguesia de Lagoa,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 497/
201088; identificação de pessoa colectiva n.º 502051094.
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Certifico que:
Inscrição n.º 2; apresentação n.º 14/140404.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Março de 2004.

Depositado documento legal.

3 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Costa da Silva Gonçalves. 2003005617

MKV � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Parque Empresarial do Algarve, lote 13-E,
freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1677/
010802; identificação de pessoa colectiva n.º 504921363.

Certifico que:
1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; apresentação n.º 6/

160404.
Cessação de funções do gerente Achim Martin Runschke, por ter

renunciado com efeitos a partir de 30 de Setembro de 2003.
2 � Inscrição n.º 6; apresentação n.º 7/160404.
Nomeação de gerente.
Gerente: Marcel Sanders, solteiro, maior.
3 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; apresentação n.º 8/160404.
Cessação de funções do gerente Dário João Kuhl Meyer e Marcel Sanders,

por terem renunciado com efeitos a partir de 1 de Março de 2004.
4 � Inscrição n.º 6; apresentação n.º 9/160404.
Nomeação de gerente.
Gerente: Andreia Sofia Sant�ana Cordeiro, solteira, maior.

Depositado o documento legal.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2003005633

PRECAL � INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta do Alto, Cerca do Nascimento, lote 14,
rés-do-chão direito, freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 560/
300987; identificação de pessoa colectiva n.º 500828210.

Certifico que:
1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; apresentação n.º 3/190404.
Cessação de funções do gerente Rui Nelson Catarino Ferreira, por

ter renunciado a partir de 16 de Abril de 2004.
2 � Inscrição n.º 6; apresentação n.º 4/190404.
Nomeação de gerente.
Gerente: Sérgio José Nunes Barragão, solteiro, maior.

Depositado documento legal.

4 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2003005676

PEQUENO & BARROS, L.DA

Sede: Rua da Praça, 10-A, freguesia de Porches,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 230/
010684; identificação de pessoa colectiva n.º 501473416.

Certifico que:
1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; data da apresenta-

ção: 020404.
Cessação de funções da gerente Maria Eulália Vieira Barros Peque-

no, por ter renunciado a partir de 19 de Abril de 2004.
2 � Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
Artigos alterados: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pequeno & Barros, L.da, e tem a sua sede
na Rua da Praça. 10-A, freguesia de Porches, concelho de Lagoa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, instalações
eléctricas e canalizações de águas. Comércio a retalho de utensílios e
material eléctrico. Projectos de arquitectura e engenharia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros.
2 � O capital social está dividido em três quotas, uma no valor

nominal de 12 500 euros, pertencente ao sócio Belmiro de Jesus Pe-
queno, outra no valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio
Vítor António Pequeno Raposo e outra no valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Maria Eulália Vieira Barros Pequeno.

3 � (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade dispensada de prestar cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo dos sócios Belmiro de Jesus Pequeno e
Vítor António Pequeno Raposo.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
juízo ou fora dele, activa ou passivamente é necessária a assinatura
conjunta de dois gerentes.

§ 2.º (Mantém-se.)
§ 3.º (Mantém-se.)
§ 4.º (Mantém-se.)

4 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2003005641

VERTICALGARVE � PINTURA E MANUTENÇÃO
EM TRABALHOS VERTICAIS, L.DA

Sede: Urbanização Lagoa Sol, lote 55, 3.º esquerdo,
freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1356/
040200; identificação de pessoa colectiva n.º 504844377.

Certifico que:
Averbamento n.º 1 à inscrição; apresentação n.º 28/210404.
Mudou a sede para Largo do Dr. José Lapa, 10, freguesia de Lagoa,

concelho de Lagoa.
Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-

tação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício do
ano de 2003.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2003005650

TRANSPORCHES � TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sobral, freguesia de Porches, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1252/
981216; identificação de pessoa colectiva n.º 504434411.

Certifico que:
1 � Inscrição n.º 3; apresentação n.º 10/230404.
Facto: Redenominação do capital da sociedade para euros.
Capital de 10 000 000$ passa para 49 879,79 euros.
2 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; apresentação n.º 11/

230404.
Cessação de funções do gerente Fernando José Guerreiro Moleiro,

por ter renunciado com efeitos a partir de 12 de Fevereiro de 2004.
3 � Inscrição n.º 5; apresentação n.º 12/230404.
Alteração parcial do contrato social.
Artigos alterados: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Esteves, 5, 3.º

direito, Lagoa, freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 49 879,79 euros, e está representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio
Henrique Monteiro Martins Alves Varatojo, desde já designado gerente.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

Depositado documento legal.

6 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 2003005668

MONCHIQUE

REIS & JUSTINO, L.DA

Sede: Rua de Calouste Gulbenkian, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique Matrícula n.º 86/
190188; identificação de pessoa colectiva n.º 501811915; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040422.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato de
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 25 000 euros, representado pela soma de cinco
quotas: uma, no valor nominal de 18 200 euros, pertencente ao sócio
António José das Dores Justino; uma, no valor nominal de
199,52 euros, e outra, no valor nominal de 100,48 euros, pertencen-
do ambas à sócia Filomena Manuela Reis; e duas, no valor nominal de
3250 euros, cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios
Pedro Miguel Reis Justino e Sara Isabel Reis Justino.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante máximo de duas vezes o calor do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos

e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2004. � O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nunes
Furtado. 2003645616

PORTIMÃO

FRIMOGER � FÁBRICA DE MONTAGENS DE GRUPOS
ELECTROCOMPRESSORES PARA REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2138/
900606; identificação de pessoa colectiva n.º 502360445.

Certifico que foi feito o depósito da prestação de contas na pasta
respectiva, referente ao ano de 2003.

20 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2003107126

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

FAUSTINO SANTOS & RODRIGUES � EXPLORAÇÃO
DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1346/040426; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/040426.

Certifico que entre Maria João Lopes Faustino Santos, casada com
Fernando Manuel Salas Santos, na comunhão de adquiridos; e Maria
Cecília de Jesus Botequilha Rodrigues, casada com Virgílio Manuel
Alegre Rodrigues, na comunhão de adquiridos, foi constituída a soci-
edade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Faustino Santos & Rodrigues �
Exploração de Bares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Vicente Campinas,
lote 2, loja C, na cidade, freguesia e concelho de Vila Real de Santo António.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de bares, pastelaria
e seus derivados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral pertence à sócia Maria João Lopes
Faustino Santos, que desde já fica nomeada gerente.

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

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderá:
a) Comprar, vender e alugar viaturas automóveis, ou quaisquer outros

bens móveis ou imóveis para a sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade inde-

pendentemente do prazo, assim como alterar contratos de arrenda-
mento.

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.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Cor-
deiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2003615210

GUARDA
GOUVEIA

FONSECA FERREIRA � ALUGUER DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, COMPRA E VENDA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 566/
040504; identificação de pessoa colectiva n.º 506907457; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/040504.

Certifico que, entre Ricardo Luís da Fonseca Ferreira, casado com
Isabel Maria Duarte Monteiro Ferreira, na comunhão de adquiridos,
Marco Alexandre da Fonseca Ferreira, casado com Carla Alexandra
Nogueira da Costa Ferreira, na comunhão de adquiridos, e Rodolfo Manuel
da Fonseca Ferreira, solteiro, maior, foi celebrado um contrato de so-
ciedade que se regerá nos termos constantes dos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fonseca Ferreira � Aluguer de
Máquinas Agrícolas, Compra e Venda de Madeiras, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Doutor Padre Lopes de Melo, 3, freguesia de Moimenta
da Serra, concelho de Gouveia.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer de todo o tipo de máquinas
agrícolas, serviços de floresta, plantações de vinhas e compra e venda de
todo o tipo de lenhas.
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3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro é de
5100 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, cada uma delas
no valor nominal de 1700 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de todos os sócios
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos são
necessárias e suficientes as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

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.

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas
em assembleia geral, que delibere o reembolso.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2004678224

GUARDA

AGRO-PECUÁRIA QUINTA DO RONFRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 222; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 500253960; averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20040402.

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

a) Cessação de funções do gerente João Francisco Lopes Viegas.
Causa: Renúncia.
Data: 1 de Dezembro de 2001.
b) Designação de gerente.
Gerente designado: Maria da Natividade Tavares Lopes.
Data da deliberação: 28 de Dezembro de 2001.

Conferida está conforme.

29 de Abril de 2004. � A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2005901210

SEIA

TÁXIS NOGUEIRA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 743/010228;
identificação de pessoa colectiva n.º 505332019.

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

a) Pela inscrição n.º 2; apresentação n.º 3/040429 � Dissolução e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 28 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da Silva
Pinto. 2000487998

LEIRIA
ALCOBAÇA

ALCOA SEGUROS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3781;
identificação de pessoa colectiva n.º 505741032; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/240304.

Certifico que entre Nélia Rosa Rodrigues, casada com António
Manuel Gomes Sousa Vitorino casados entre si na comunhão de ad-
quiridos, e Elisabete Luísa Gomes de Sousa Vitorino, casado com Bru-
no Filipe Henriques Ferreira, na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALCOA SEGUROS � Sociedade de
Mediação de Seguros, L.da, e tem sede na Travessa da Serralheira, 4,
no dito lugar de Lameira.

§ único. Mediante deliberação poderá a gerência deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas, de valor nominal
de 2500 euros cada e pertencentes uma a cada uma das sócias Nélia
Rosa Rodrigues e Elisabete Luísa Gomes de Sousa Vitorino.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas, aos
mesmos, prestações suplementares de capital até ao montante global
do décuplo do capital social, existente à data da deliberação e na pro-
porção das suas quotas.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou não
sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes, ambas as sócias Nélia Rosa Rodrigues e Elisa-
bete Luísa Gomes de Sousa Vitorino.

2 � A Sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

3 � Aos gerentes é expressamente proibido usar a firma social para
quaisquer actos e contratos que sejam estranhos aos negócios sociais
tais como abonações, fianças e letras de favor.

4 � A gerência fica desde já autorizada a tomar de arrendamento
qualquer bem imóvel, bem como alterar ou rescindir o respectivo
contrato, a adquirir, alienar ou locar estabelecimentos comerciais e, a
adquirir, alienar ou locar quaisquer viaturas.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, seus cônjuges, ascendentes e
descendentes desde que permitida por lei, porém a favor de estranhos
fica dependente do consentimento da Sociedade, que terá direito de
preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo.

Conferi, está conforme o original.

12 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004360070

DOCES DA CARLA � FABRICO E COMÉRCIO
DE PASTELARIA E FRITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3789;
identificação de pessoa colectiva n.º 506929981; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/210404.

Certifico que entre Nuno Martinho Luís e Carla Maria dos Santos
Delgado Júlio, casados entre si na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Doces da Carla � Fabrico e Comércio
de Pastelaria e Fritos, L.da, tem a sua sede à Rua Principal, 35, no
lugar de Casal dos Ramos, freguesia de Cela, concelho de Alcobaça.

§ único. Mediante deliberação da gerência poderá esta deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
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bem como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício de pastelaria e doçaria, fa-
bricação de bolos, fritos, tortas e produtos similares de pastelaria.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras,
mesmo que o objecto destas sociedades coincida ou não, no todo ou
em parte, com o da mesma, bem como associar-se a outras pessoas
colectivas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios, presta-
ções suplementares até ao montante global correspondente ao décuplo
do capital social existente à data da deliberação e na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando todavia, desde já
nomeados gerentes os identificados sócios Carla Maria dos Santos
Delgado Júlio e Nuno Martinho Luís.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente, incluindo-se a compra e
ou venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, sendo deliberado em assembleia geral quais as condições,
nomeadamente juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 7.º

Na  cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar e
os sócios depois, terão direito de preferência.

Conferi, está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004376465

ARTE VITAL, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2852;
identificação de pessoa colectiva n.º 504835815; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/140404.

Certifico que Carlos Manuel Ribeiro Vasques, foi nomeado gerente
da sociedade em epígrafe.

Data: 16 de Maio de 2002.

Conferi, está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004376651

AGRO-PECUÁRIA SETE-CIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1856;
identificação de pessoa colectiva n.º 502736992; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 11/230404.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 12 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Arlindo Ferreira dos Santos e Maria Graciete Nogueira dos Santos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004376600

SISTEC � TECNOLOGIA DE MOLDAÇÃO DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2078;
identificação de pessoa colectiva n.º 502444860; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/200404.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para Estrada
Nacional 242, Barreirinha, Martingança, Alcobaça.

Conferi, está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004376643

JOÃO PEDRO ALMEIDA � CLÍNICA MÉDICA
DE IMPLANTOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3146;
identificação de pessoa colectiva n.º 505399296; inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 19, 20 e 21/080404.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 1.º, 3.º e 7.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação João Pedro Almeida � Clínica
Médica de Implantologia, L.da e tem a sua sede social na Rua da Nos-
sa Senhora da Encarnação, 1, 1.º, esquerdo, freguesia de Benedita e
concelho de Alcobaça.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do concelho
de Alcobaça ou para concelho limítrofe e poderão ser estabelecidas e
encerradas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro, sem prévia delibe-
ração da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada
uma, pertencentes aos sócios João Pedro Pereira da Costa Almeida e
Rosa Isabel da Silva Alexandre Almeida.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, pertence ao gerente ou gerentes designa-
dos em assembleia geral, que exercerão o cargo, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � É necessária a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
4 � À gerência é permitido dar ou tomar de arrendamento, dar ou

tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos, alienar e onerar bens
imóveis e móveis, e ainda confessar, desistir ou transigir em juízo,
sem deliberação prévia da assembleia geral.

5 � Os gerentes não podem obrigar a sociedade em actos alheios
aos negócios sociais, designadamente em abonações, fianças, avales,
letras de favor ou outros semelhantes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Conferi está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004376511

BENORAL �- CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3146;
identificação de pessoa colectiva n.º 505399296; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/080404.
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Certifico que Fausto César Pereira da Costa Almeida cessou fun-
ções de gerente da sociedade em epígrafe.

Causa: Renúncia.
Data: 25 de Março de 2004.

Conferi, está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004376520

CERÂMICA D. M. L. & RAFAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1156;
identificação de pessoa colectiva n.º 501789456; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/070404.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas contas.
Data: 31 de Dezembro de 2003.

Conferi, está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004376481

SNACK BAR GAFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 509;
identificação de pessoa colectiva n.º 500621616; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 5/130404.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital para
5740,98 euros.

Inscrição n.º 14; apresentação n.º 7/130404.
Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-

trato no que respeita ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5740,98 euros e corresponde à soma de duas quotas , com os valores
nominais, uma de 5440,98 euros, pertencente á sócia Maria da Con-
ceição Costa Lourenço Lopes e outra de 300 euros, pertencente ao
sócio Pedro Lourenço Lopes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004376627

LAMPILAMP � ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2467;
identificação de pessoa colectiva n.º 503955531; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/080404.

Certifico que Carlos Fonseca dos Santos Pereira, cessou funções de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 25 de Fevereiro de 2003.

Conferi, está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004376503

FREI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2765;
identificação de pessoa colectiva n.º 504546295; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/080404.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor

nominal de 25 000 euros cada pertencendo uma a cada um dos sócios
António José Arsénio do Couto e Vítor Manuel Arsénio Ferreira
Catarino.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004376538

ESPERANÇA & ROQUETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2161;
identificação de pessoa colectiva n.º 503345709; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/080404.

Certifico que a sociedade em epígrafe dissolveu e encerrou as suas
contas.

Data: 22 de Março de 2004.

Conferi, está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004376562

PAVITURQUE � PAVIMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3786;
identificação de pessoa colectiva n.º 506885690; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/130404.

Certifico que Jorge Humberto Martins dos Santos, casado com
Susana Maria Tinta Alexandre Santos, na comunhão de adquiridos,
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas que passa a reger-se
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAVITURQUE � Pavimentos
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Moita do Poço, fre-
guesia de Turquel, concelho de Alcobaça.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.
Assentamento de pavimentos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pelo
sócio único, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo com objecto diferente do seu.

Conferi, está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
Neves Martins Costa Domingues. 2004376422
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HPINSITE � COMERCIALIZAÇÃO E FABRICO
DE ARTIGOS DECORATIVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3788;
identificação de pessoa colectiva n.º 506915565; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/160404.

Certifico que Maria Helena Guimarães Taveira Pinto Prata Perei-
ra, viúva, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas que se rege
pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma HPINSITE � Comercialização e Fa-
brico de Artigos Decorativos, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Castelo, 34, na cidade, fre-
guesia e concelho de Alcobaça.

3.º

A sociedade tem como objecto comercialização, importação, ex-
portação e fabrico de artigos decorativos, utilidades domésticas,
artigos de iluminação, brinquedos e artigos promocionais.

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pela sócia única, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquela mesma sócia única.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

3 � Fica, desde já nomeada gerente a sócia.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e a sócia única, contanto que os mesmos sirvam
para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Conferi, está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cunha
neves Martins Costa Domingues. 2004376635

CALDAS DA RAINHA

TRANS-AMANHECER � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3649; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040415.

Certifico que por Ventura de Alcobia e mulher Encarnação Amélia
Graça Alcobia, casados na comunhão geral, e Mário Jorge da Graça
Alcobia, casado com Natália Jesus Alcobia Monteiro, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANS-AMANHECER � Trans-
portes Rodoviários, L.da, e tem sede na Rua da Carreira de Tiro, 17,
no lugar de Campo, freguesia de Tornada, concelho das Caldas da
Rainha.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderá criar sucursais, filiais, agências no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto transporte de mercadorias nacionais
e internacionais; compra e venda de produtos alimentares e bebidas;
compra e venda de produtos agrícolas e materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas no valor nominal
de 20 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ventu-
ra de Alcobia e Encarnação Amélia Graça Alcobia e uma no valor
nominal de 10 000 euros pertencente ao sócio Mário Jorge da Graça
Alcobia.

ARTIGO 4.º

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

sociedade, que terá direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

1 �Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante do actual capital social.

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

ARTIGO 6.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade por
avales, fianças, assinaturas de favor ou quaisquer outros actos ou con-
tratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação incumbe
à gerência, cujos membros podem ser escolhidos de entre os sócios e
estranhos à sociedade, ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Ventura de Alcobia e Mário Jorge da Graça Alcobia e o não sócio
António da Fonseca Correia, casado, residente na Rua do Dr. Ernesto
Moreira, 3, 1.º direito, freguesia de Caldas da Rainha, Nossa Senhora
do Pópulo, concelho das Caldas da Rainha.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, sendo
sempre necessária a de um gerente que possua capacidade profissional.

3 � Os gerentes ficam dispensados de caução e serão remunerados
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

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.

Foi conferido e está conforme.

21 de Abril de 2004. � A Ajudante, Maria do Carmo Baptista de
Jesus Miguel de Sousa. 2005480517

LEIRIA

POUSAMIL � PEÇAS PARA MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1463/
801204; identificação de pessoa colectiva n.º 501111190; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 32/20040405.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que a mesma remo-
delou todo o contrato, com transformação em sociedade anónima,
cujo teor é o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação POUSAMIL � Componentes
e Máquinas Industriais, S. A., e durará por tempo indeterminado.
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ARTIGO 2.º

A sua sede situa-se na Rua do Professor Alves de Brito, 77, fregue-
sia de Pousos e concelho de Leiria, podendo ser transferida quando o
administrador único o julgar conveniente, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de componentes, peças
e acessórios para máquinas industriais e agrícolas. Compra e venda,
representação, importação, exportação e reparação de máquinas no-
vas e usadas, peças e acessórios para a indústria da construção civil,
obras públicas e agricultura. Comercialização de aços finos e
antidesgastantes.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital da sociedade é de 250 000 euros, encontrando-se
totalmente subscrito e realizado.

2 � O capital social realizado é representado por 250 000 acções
no valor nominal de 1 euro cada uma e subscrito do seguinte modo:

a) Joaquim Nunes Naves, 125 000 acções;
b) Idália Santos Silva Nunes Naves, 41 500 acções;
c) Marisa Paula Silva Nunes, 41 500 acções;
d) Ana Cláudia Silva Nunes, 41 500 acções;
e) António Augusto Araújo das Neves, 500 acções.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão ao portador podendo ser convertíveis em
acções nominativas.

2 � Os títulos são assinados pelo administrador único.
3 � Poderão ser emitidos títulos de 1, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.
4 � A transmissão das acções, quando nominativas, está sujeita,

em primeiro lugar, ao consentimento da sociedade para o qual é com-
petente o administrador único, que o deverá proferir no prazo de
60 dias e decorrido o mesmo será livre a transmissão das acções e na
hipótese de ocorrer uma recusa lícita à transmissão das acções obser-
var-se-á o regime previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 329.º do
Código das Sociedades Comerciais sem prejuízo do direito de prefe-
rência na respectiva transmissão por parte dos restantes accionistas a
exercer nos termos da Lei Civil.

ARTIGO 6.º

Por deliberação do administrador único, o capital social poderá ser
aumentado por uma ou mais vezes até ao limite que for estabelecido
pelas assembleia dos accionistas previamente convocada para esse
efeito.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei, nas condições estabelecidas por deliberação dos accio-
nistas e com parecer favorável do fiscal único.

2 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade com as
necessárias adaptações os n.os 1, 2 e 3 do artigo 5.º destes estatutos.

CAPÍTULO III
ARTIGO 8.º

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o administrador único e
o fiscal único.

2 � Os órgãos sociais serão eleitos em assembleia geral que desig-
nará igualmente o presidente da mesa da assembleia geral.

3 � Os membros dos órgãos sociais exercem as suas funções por
períodos de três anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou
mais vezes.

4 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecem em funções até à eleição de
quem deve substituí-los.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � O exercício do direito de voto depende do registo ou depósi-
to, efectuado pelo menos 15 dias antes daquele em que a assembleia
se realizar, de 100 ou mais acções.

2 � Cada acção dá direito a um voto.
3 � Não poderão assistir à assembleia geral, os accionistas que não

tenham direito a voto, nem os obrigacionistas, exceptuando os mem-
bros dos órgãos sociais.

4 � As acções que pertencerem à própria sociedade, não têm di-
reito de voto.

ARTIGO 10.º

1 � Os accionistas com direito a voto, ou as pessoas a quem in-
cumbe a representação dos accionistas, só poderão fazer-se represen-
tar por accionistas que também tenham direito a voto por direito
próprio ou pelos representantes destes.

2 � O mandato pode constar de procuração ou então de simples
carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral. No caso de
dúvida sobre a veracidade das assinaturas, basta que sejam confirma-
das por voto unânime da mesa da assembleia geral.

3 � Os documentos de que constem os mandatos dos accionistas e
os demais documentos de representação, serão apresentados até três
dias antes do dia designado para a assembleia geral, sob pena dos
mandatários ou representantes não poderem intervir como tais, nas
assembleias.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta, pelo menos por um pre-
sidente e um secretário.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral reunirá e será convocada nos termos da
lei, podendo as respectivas sessões ser convocadas para a sede social
ou qualquer outro local dentro da comarca judicial onde se encontra a
sua sede.

2 � Quando sejam nominativas todas as acções da sociedade, as
publicações das convocatórias, podem ser substituídas por cartas
registadas.

SECÇÃO II

Do administrador único

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade será administrador por um administrador único.
2 � Ao administrador único compete a mais ampla representação

da sociedade e assegurar, nos termos e com âmbito previsto na lei, a
gestão de todos os negócios sociais, efectuando todas as operações
relativas ao seu objecto social, nomeadamente:

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

b) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer direitos, bens imó-
veis ou móveis, incluindo participações sociais;

c) Delegar poderes nos termos do artigo 407.º do Código das Soci-
edades Comerciais.

ARTIGO 14.º

Para obrigar a sociedade basta a assinatura do administrador único.

ARTIGO 15.º

A remuneração do administrador único será fixada pela assembleia
geral que deliberará sobre a prestação de caução, podendo dispensá-la.

SECÇÃO III

Do fiscal único

ARTIGO 16.º

O fiscal único exerce as funções na sede da sociedade ou em qual-
quer dependência da sociedade.

CAPÍTULO IV

Aplicação dos resultados

ARTIGO 17.º

Os lucros do exercício, apurados em conformidade com a lei, terão
sucessivamente a seguinte aplicação:

a) Cobertura de prejuízos de exercícios anteriores;
b) Constituição e eventualmente reintegração da reserva legal e de

outras reservas que a lei determinar;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 133 � 7 de Junho de 2004 12 720-(47)

c) Remuneração da administração e gratificação a atribuir aos trabalha-
dores se disso for o caso, segundo critério a assumir pela assembleia geral;

d) Constituição, reforço ou reintegração de outras reservas con-
forme for determinado pela assembleia geral;

e) Dividendos a distribuir aos accionistas;
f) Outras finalidades que a assembleia geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 18.º

Ficam desde já nomeados para o triénio de 2004 até 2006 os se-
guintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Idália Santos Silva Nunes
Naves; secretária: Marisa Paula Silva Nunes.

Administrador único: Joaquim Nunes Naves.
Fiscal único: efectivo � Vítor Valente e Manuel Domingues, Soci-

edade de Revisores Oficiais de Contas n.º 145 da Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas representada por Dr. Vítor Manuel Simões
Valente, revisor oficial de contas n.º 708; suplente: Dr. Manuel Duarte
Domingues, revisor oficial de contas n.º 824.

Está conforme o original.

7 de Abril de 2004. � A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2005234222

NAZARÉ

TRANSPORTE DE MERCADORIAS � FILIPA & MIGUEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 425/
991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504669389; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20040427.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu, pela inscrição n.º 2,
ao registo de alteração do pacto, tendo aditado em conformidade o
artigo 8.º do acto constitutivo, pacto social, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até ao
montante global de 500 000 euros e na proporção das suas respecti-
vas quotas.

Conferido, está conforme.

11 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da
Silva Néri Fialho. 2006323180

ANA & SÓNIA CABAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 590/
040414; inscrição n.º 1; data da apresentação: 14042004.

Certifico que entre Ana Luísa Couto Cabaço, divorciada e Sónia
Margarida do Couto Cabaço, casada com Paulo Jorge Mateus de
Almeida, comunhão geral, foi constituída uma sociedade comercial
por quotas que se regerá pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ana & Sónia Cabaço, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Heróis do Ultramar,
41, no lugar e freguesia de Famalicão, concelho da Nazaré.

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

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto comércio de produtos alimentares,
bebidas, produtos de limpeza e higiene, artigos de decoração, papela-
ria e vestuário.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor nomi-
nal de 2500 euros, cada, uma de cada sócia.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até cinco vezes o capital social, desde que naquela
deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por deliberação
unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbira a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar,

2 � Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 � Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio; e
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a 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 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da-
quela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definitiva-
mente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar e tomar
de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e prestar to-
das as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerência ainda au-
torizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social depositado
em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitantes àqueles ne-
gócios, bem como os respeitantes à constituição e registo da sociedade.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da
Silva Néri Fialho. 2006323199
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POMBAL

JOSÉ MANUEL LOPES & SACRAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2351;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/20040330.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital para 250 000 euros, pelo que o artigo 3.º ficou
com a redacção a seguir indicada:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 125 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
António José Domingues do Sacramento e José Manuel Loureiro Lopes.

O texto completo do pacto ficou depositado.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2004538180

REDITOC � CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3596;
identificação de pessoa colectiva n.º P506953335; número e data
da apresentação: 1/20040413.

Certifico que entre António Manuel Canais Carvalho e Cecília Maria
Lopes dos Santos foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma REDITOC � Contabilidade e
Administração, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Lúcio da Silva, sem nú-
mero de polícia, no lugar e freguesia de Redinha, concelho de Pombal.

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

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto prestação de serviços de contabili-
dade, auditoria contabilística e fiscal, fiscalidade e administração de
empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, do valor nominal
de 2500 euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até 10 vezes o capital social, desde que naquela
deliberação sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, sejam fixados os respectivos termos e con-
dições.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2004. � O Ajudante, Rui Luís Henriques.
2004538376

LISBOA
AZAMBUJA

FONTE DO OCEANO � EXPLORAÇÃO
DE EMBARCAÇÕES DE RECREIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 852;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040504.

Certifico que SOGEPOC � Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A., Quinta da Fonte do Pinheiro, Azambuja e Luís Jorge
Roldan Ortigão Blanck da Costa, casado com Maria Berta Saturino
Moniz da Maia Ortigão Costa, separação de bens, Quinta da Fonte do
Pinheiro, Azambuja, constituíram a sociedade com a denominação em
epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Fonte do Oceano � Ex-
ploração de Embarcações de Recreio, L.da, e tem a sua sede na Quinta
da Fonte do Pinheiro, freguesia e concelho de Azambuja.

2 � Por deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas, transferidas ou encerradas delegações, agên-
cias, filiais, sucursais ou outras formas de representação em Portugal
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a exploração e aluguer de embarca-
ções de recreio.

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 da sócia SOGEPOC � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A., e uma do valor nominal de 500 euros do
sócio Luís Jorge Roldan Ortigão Blanck da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, e a representação em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente será exercida pelo sócio Luís Jorge Roldan
Ortigão Blanck da Costa, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para a sociedade se considerar validamente obrigada é neces-
sário que os respectivos actos e documentos se mostrem assinados
por um gerente.

§ 2.º A gerência poderá constituir mandatários nos termos do arti-
go 256.º do Código Comercial, em quem delegue algum ou todos os
seus poderes de administração e representação.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas ou parte das quotas é livre entre sócios, mas a
cessão a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento de algum dos sócios, os seus herdeiros to-
marão o lugar do falecido e exercerão em comum os direitos deste,
mas representados por um só de entre eles, salvo se a sociedade deli-
berar amortizar a respectiva quota, pagando-a pelo valor que lhe ti-
ver sido atribuído no último balanço.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843520
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BRITO & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 853;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040505.

Certifico que Eduardo Fernandes de Brito, casado com Alexandra
Isabel Mendes Pires Vaz Brito, comunhão de adquiridos, Urbanização
Quinta das Minas, Rua C, 21 e 23, Azambuja; Alexandra Isabel Men-
des Pires Vaz Brito e Nelson Miguel da Silva Neves, solteiro, maior,
Rua de António Maria Costa Macedo, 60, Queijas, Oeiras, constituí-
ram a sociedade com a denominação em epígrafe a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Brito & Vaz, L.da, e tem
a sua sede na Urbanização Quinta das Minas, Rua C, 21 e 23, vila,
freguesia e concelho da Azambuja.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada, quer
dentro do mesmo concelho, quer para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o comércio a retalho de vestuário
para bebes e crianças, e de artigos para o lar e decoração, electrodo-
mésticos e mobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 4750 euros, do sócio Eduardo Fernandes Brito, uma do
valor nominal de 4500 euros, da sócia Alexandra Isabel Mendes Pires
Vaz Brito, e uma do valor nominal de 750 euros do sócio Nelson
Miguel Silva Neves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, desde já no-
meados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A gerência não pode obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem em quaisquer actos de natureza análogos ou es-
tranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende do prévio consentimento da sociedade, gozando os sócios
em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar do direito de pre-
ferência.

ARTIGO 7.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares, até ao montante correspondente do capital social.

ARTIGO 8.º

1 � A amortização de quotas, no todo ou em parte, é admitida
nos casos seguintes:

a) Se estas forem objecto de penhor, arresto, arrolamento ou ou-
tra providência que possibilite a sua venda judicial ou forem dadas em
caução de obrigações que os seus titulares assumam sem que a presta-
ção de tal garantia seja autorizada pela sociedade;

b) Por interdição do respectivo titular;
c) Se a quota for cedida com infracção do disposto no artigo 6.º do

pacto social.
2 � A contrapartida da amortização, no caso da alínea c) do

n.º 1 deste artigo, será igual ao valor nominal da quota.
3 � A amortização deverá ser deliberada nos 90 dias posteriores à

data em que a gerência teve conhecimento do facto e, na assembleia
geral respectiva, não serão admitidos a votar os titulares das respec-
tivas quotas ou os seus herdeiros ou representantes.

4 � A contrapartida da amortização será paga em quatro presta-
ções semestrais e iguais, vencendo-se a primeira 90 dias após a data
da deliberação.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843465

L. O. S. � SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 556;
identificação de pessoa colectiva n.º 504463284; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 2/20040505.

Certifico que foi registado o seguinte facto relativamente à socie-
dade em epígrafe:

Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeada: Ana Cristina da Silva Sá de Sousa.
Data da deliberação: 30 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843538

SUINOFRAN � EQUIPAMENTOS AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 503;
identificação de pessoa colectiva n.º 504065440; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 7/20040504.

Certifico que pela inscrição n.º 6 foi registada a alteração parcial
do contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º, que passa
a ter a seguinte nova redacção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: artigo 3.º
Sócios e quotas:
1 � Paulo Jorge Ferreira da Costa Franco, uma de 9975,96 euros

(bem próprio), e uma de 4987,87 euros (bem comum);
2 � Nuno Miguel Ribeiro Alexandre uma de 9975,96 euros e uma

de 4987,98 euros.

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2004. � A Conservadora, Eugénia Maria Vieira
Amaral. 2002843546

CASCAIS

CLÍNICA DE HEMODIÁLISE AMADORA-SINTRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 180/
970814 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503981354;
inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: 109 e 110/020104.

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, é de
199 600 euros e divide-se em 40 000 acções no valor nominal de
4,99 euros cada uma.

Mais certifica que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: Nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � César Manuel Santos da

Silva; vogal: Rui Manuel Ferraz Martins; vogal: Manuel Francisco
Guerreiro Conceição.

Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representado por César Abel
Rodrigues Gonçalves, casado, Rua de Bernardo Santareno, 27, Cascais,
Mem Martins.

Suplente: Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por José Manuel de Oliveira
Vitorino, casado, Rua de Augusto Rossini Marques, 7, Cartaxo.

Prazo: quadriénio 2001/2004.
Data da deliberação: 28 de Março de 2001.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000142352

DSN � INVESTIMENTO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9867 (Oeiras); inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 898/011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: alteração parcial do contrato com aumento e redenominação

de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros após o reforço de 2410$, realizado em dinhei-

ro, pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1 � Maria Dulce Faro Sabido Nogueira � 3750 euros.
2 � Maria Dulce Faro Sabido Nogueira Feria Seita � 625 euros.
3 � José Carlos Nogueira Féria Seita � 625 euros.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000142350

MITO � INVESTIMENTO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9865 (Oeiras); inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 897/011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: Alteração parcial do contrato com aumento e redenominação

de capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros após o reforço de 2410$, realizado em dinhei-

ro, pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1 � Maria Josefa Cabadas Faro Nogueira � 3750 euros.
2 � Maria Manuela Faro Sabido Nogueira Ottino � 625 euros.
3 � Maria Dulce Faro Sabido Nogueira � 625 euros.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000142349

MURO VERDE SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 077 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504156470.

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

3 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 208/011219.
Facto: Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 5.º
Capital: 50 000 euros, após o reforço de 5 024 100$, por incor-

poração de suprimentos, subscrito pelos accionistas na proporção. O
capital encontra-se representado por 5000 acções de 10 euros cada.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000142348

CASA SATANELA � MATERIAL DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4243/
811014 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501214836;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 263/011218.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração, e
divide-se em duas quotas iguais de 2500 euros, possuindo uma cada
sócio, José Eduardo dos Santos da Silva Reis, e Carlos Jorge Fonseca
Fernandes.

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

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000142346

GP 2000 � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 548 (Oeiras);
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 201/011210.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: redenominação do capital.
Artigo alterado: n.º 1 do artigo 4.º
Capital: Reforço de 5 024 100$, sendo 5 000 000$ em dinheiro,

representado pela emissão de 5000 novas acções do valor nominal de
1000$ cada uma e por incorporação de reservas legais, pelo que passa
para 50 000 euros, representado por 10 000 acções com o valor no-
minal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000142345

LARFLOR � FLORES E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6319/
891109 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502243457;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 41/031010.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores que constituem o activo da sociedade,
corresponde à soma de duas quotas ambas de 2500 euros, pertencen-
tes aos sócios José Eduardo dos Santos da Silva Reis, e Carlos Jorge
Fonseca Fernandes.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Palma Ruivo Pimenta. 3000142344

LOURENÇO DA SILVA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7895 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502894199;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 264/011220.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: Redenominação do capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros após o reforço de 602 410$, realizado em di-

nheiro, subscrito pelos sócios na proporção das respectivas quotas.
Sócios e quotas: Fernando Henrique Lopes da Silva, 1250 euros;

Carlos Manuel da Silva Luís, 1250 euros; José António Costa da Sil-
va, 937,50 euros e 312,50 euros; Lisdália Olímpia Pissara e Almeida
Moita da Silva, 937,50 euros; Catarina Pissara Moita da Silva,
312,50 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000142343

SURNAVE � PERITOS, CONSULTORES E REGULADORES
DE AVARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6358/
891220 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501388729;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 586/011220.

Certifico que 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 5000 euros e está
dividido em três quotas: uma de 4500 euros, pertencente ao sócio
Carlos Jorge Cornélio Neves, e duas de 250 euros cada, pertencente,
uma a cada uma das sócias, Helena Cristina Cornélio Neves e Patrícia
das Neves Santos Teixeira.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000142342

MATILDE GONÇALVES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 394 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500568286;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 582/011221.

Certifico que foi registado o seguinte:
13 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 582/011221 �

Redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 5.º
Capital: 5000 euros após, o reforço de 2410$, por incorporação

de reservas livres.
Sócios e quotas:
1 � Manuel Beato Gonçalves Martins � 2500 euros.
2 � Natalina dos Santos Duarte e Santos Martins � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000142341

GOMES RIBEIRO � CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO
DE ESCRITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6804 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502477903;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 471/011226.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: alteração parcial do contrato com aumento e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros após o reforço de 502 410$, realizado em di-

nheiro pelos sócios em partes iguais.
Sócios e quotas:
1 � Maria de Lurdes Gomes Ribeiro Curto.
2 � Izália Ribeiro da Silva.
3 � Maria Virgínia Gomez Ribeiro.
4 � Maria Manuela Gomes Ribeiro.
5 � Ana Maria Gomes Ribeiro Baiona, 1000 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000142340

M. A. RODRIGUES PEREIRA � COMÉRCIO
DE OURIVESARIA E JOALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 759/
980702 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504191225;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 205/011206.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas: uma de 4750,60 euros da
sócia Maria Augusta Rodrigues Pereira e uma de 249,40 euros do só-
cio Nuno Miguel Barreiro Guimarães Costa.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000142339

ESTALAGEM DO FAROL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2261 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500932859;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 187/011205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aumento de capital no montante de 50 000 000$ e alteração par-

cial do contrato quanto ao artigo 3.º

3.º

O capital social é de 698 317,07 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de seis quotas: quatro quotas
pertencentes ao sócio Dinis Manuel Madaleno Rodrigues, duas no valor
nominal de 12 469,95 euros, uma com o valor nominal de 399 038,32 (bem
próprio) e outra de 249 398,94 euros (bem próprio); uma no valor no
valor nominal de 12 469,95 euros, pertencente a Maria Luísa Duarte
Madaleno Rodrigues e outra de igual valor na titularidade de ambos os
sócios em comum e sem determinação de pare ou direito.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 3000142338

GESTENGENHO � CONSULTORIA E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 839/
980227 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504094211;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 44/29122003.
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Certifico, que em relação à sociedade supra mencionada foi regis-
tado o seguinte:

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
Montante do reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos

os sócios para reforço proporcional das suas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: António Manuel Pinho Ramos, 2500 euros; Isabel

Maria Cruz Nunes do Coito Ramos, 2500 euros.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta social.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142337

RIBEIRO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1659 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500770247;
número e data da apresentação: 8489/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142336

CARVALHO & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1426 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500636265;
número e data da apresentação: 8475/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142335

DOULOS AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6977 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503030961;
número e data da apresentação: 8502/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142334

MEDIATUS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7916 (Cascais);
identificação de pessoa colectiva n.º 503388661; números e data
das apresentações: 8492, 8493, 8494 e 8495/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas dos exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142333

MOTORLAND � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 886 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504635522;
números e data das apresentações: 8490 e 8491/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas dos exercícios de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142332

PEDROSO DE MATOS FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1811 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500656312;
número e data da apresentação: 8481/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142331

PEDROSO DE MATOS FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1811 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500656312;
número e data da apresentação: 8480/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142330

ZÊZERE 88 � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4201 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502056088;
número e data da apresentação: 8504/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142329

MEDIATUS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7337 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503135836;
número e data das apresentações: 8496, 8497, 8498 e 8499/
06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas dos exercícios de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142328

MULTIBEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9211 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503280690;
número e data da apresentação: 8470/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142327



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 133 � 7 de Junho de 2004 12 720-(53)

PEXUM � COMÉRCIO DE PEIXES E MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 523 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503266981;
número e data da apresentação: 8501/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142326

CAFÉ RESTAURANTE NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 365 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504350650;
número e data da apresentação: 8505/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142325

H3M � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 352 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504890107;
número e data da apresentação: 8483/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142324

ATAÍDE NUNES & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2616 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500987912;
números e data das apresentações: 8478 e 8479/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas dos exercícios de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142323

COSTA, MARQUES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5192 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502103132;
número e data da apresentação: 8482/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142322

GESTIGRAMA � SERVIÇOS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7338 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502798246;
número e data da apresentação: 8484/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142321

FAVO DE MEL, PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8656 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503158801;
número e data da apresentação: 8473/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142320

ENDAL � ESTUDOS DE DECORAÇÕES E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1952 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500600597;
número e data da apresentação: 8474/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142319

CLÍNICA DE MEDICINA E CARDIOLOGIA
DO DR. CARLOS MENDES SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2544 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500926107;
número e data da apresentação: 8476/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142318

CLÍNICA DE MEDICINA E CARDIOLOGIA
DO DR. CARLOS MENDES SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2544 
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500926107; número
e data da apresentação: 8477/06112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142317

C. R. C. � CASA DE REPOUSO DE CARNAXIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4026 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500986258;
números e data das apresentações: 8455 e 8456/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas dos exercícios de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142316
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NOVO NINHO � CAFÉ, SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8366 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503463159;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 107/011213.

Certifico que registado o seguinte:
Redenominação com aumento de capital no montante de 202 410$

e alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º:

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada sócio, Horácio Alberto Guerreiro Mamede e
Vitalina Antónia dos Santos Mamede.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 3000142315

A ESTRELINHA BIBI � INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9938 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504037102;
número e data da apresentação: 8461/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142314

CASA STORIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3998 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501973052;
número e data da apresentação: 8469/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142313

TEIXEIRA & TORRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1007 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500423210;
número e data da apresentação: 8445/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142312

PRONUCASE � CONSULTADORIA E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4192 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502047852;
número e data da apresentação: 8447/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142311

UNIDIGITAL � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8119 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502975768;
número e data da apresentação: 8464/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142310

QUINTADINHA � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2680 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500580278;
número e data da apresentação: 8465/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142309

GAMA & ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 551 (Oeiras);
identificação de pessoa colectiva n.º 504541242; número e data da
apresentação: 8451/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142308

DEGRAU � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8989 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503267384;
número e data da apresentação: 8466/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142307

2 AN � CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8244 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503414867;
número e data da apresentação: 8468/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142306

MANUEL AUGUSTO SIMÕES BARATA (HERDEIROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7419 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502817429;
número e data da apresentação: 8444/05112001.
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Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142305

OS IRMÃOS ALVES � PASTELARIA, PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 211 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503951536;
números e data das apresentações: 8453 e 8454/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas dos exercícios de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142304

AUTOING � SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8278 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503062669;
número e data da apresentação: 8446/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142303

CONFISTELES � TÉCNICAS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 609 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503834181;
números e data das apresentações: 8462 e 8263/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas dos exercícios de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142302

OESTE MÁQUINAS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 609 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501274286;
número e data da apresentação: 8452/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142301

LUBRICAT � PEÇAS PARA MÁQUINAS
DE TERRAPLANAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 760 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504291432;
número e data da apresentação: 8467/05112001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142300

GRAFIPANTONE � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5252 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501726802;
número e data da apresentação: 8432/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142299

LD � ESTUDOS, GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7188 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502626178;
número e data da apresentação: 8427/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142298

BARBINI & SILVA, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7587 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502787457;
número e data da apresentação: 8427/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142297

PRETEXTO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 397 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504502603;
número e data da apresentação: 8413/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142296

FERCRIS � FABRICO E COMÉRCIO DE APARELHOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6297 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505524626;
número e data da apresentação: 8433/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142295

MULTISECTOR � CONSULTORES EM TECNOLOGIA
E GESTÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9911 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503652334;
número e data da apresentação: 8424/31102001.
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Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142294

MARIA OTÍLIA & GERMANA SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1932 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500942811;
número e data da apresentação: 8441/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142293

POLIFIBRA � POLIESTERES REFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 569 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503823384;
número e data da apresentação: 8422/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142292

PASTELARIA E SNACK BAR SATELITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 244 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503766038;
número e data da apresentação: 8409/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142291

TRAÇAR � PLANEAR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8922 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503222950;
número e data da apresentação: 8414/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142290

BETSENS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 322 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504370251;
número e data da apresentação: 8412/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142289

RIBEIRO & MARTINHO � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 061 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504187686;
número e data da apresentação: 8419/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142288

KENAVO (PORTUGAL) CONSULTORIA E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 328 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504115464;
número e data da apresentação: 8411/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142287

ROGÉRIO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3688 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500902496;
número e data da apresentação: 8434/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142286

TÁXIS DUARTE & BEATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7588 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503225428;
número e data da apresentação: 8443/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142285

A CHAVE MESTRA � FERRAGENS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 841 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504147374; número e data da apresentação: 8420/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142284

TÁXIS ESTRELA DO DAFUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 669 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 500851743; número e data da apresentação: 8440/31102001.
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Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142283

JOÃO MORAES � TRANSPORTES INTERNACIONAIS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 337 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504861301;
número e data da apresentação: 8431/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142282

RABISCO � CONSULTORIA EMPRESARIAL
E GESTÃO DE NEGÓCIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 536 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504551868;
número e data da apresentação: 8425/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142281

AQUADIVE � ESCOLA DE MERGULHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 237 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504304844;
número e data da apresentação: 8418/31102001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2004. � O Conservador destacado, Rui Miguel
Madureira de Almeida. 3000142280

LISBOA � 1.A SECÇÃO

BIOCASA � SOCIEDADE COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7786/980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504237624;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 9/20030926.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006378015

BIOCASA � SOCIEDADE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7786/980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504237624;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 10, inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e data das apre-
sentações: 21, 22, 24, 25 e 26/20021021.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes, Maria da Assunção Pacheco

Lopes e Paulo Jorge Pacheco Lopes, por terem renunciado em 3 de
Abril de 2002.

Mais certifica:
Nomeação de gerente por deliberação de 3 de Abril de 2002: José

Bernardino Queijo Cruz, Rua de Augusto Simões, Maia.
Mais certifica:
Cessação de funções do gerente, José Bernardino Queijo Cruz, por

ter renunciado em 3 de Outubro de 2002.
Mais certifica:
Nomeação de gerentes por deliberação de 3 de Outubro de 2002, Manuel

da Silva Gama, Rua do Lago, lote 11, 1.º B, Monte da Caparica; Alexan-
dra Rosa Anselmo de Moraes, Rua do Conde Redondo, 53, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473336

E. L. M. � ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4617/940622; identificação de pessoa colectiva n.º 503217930;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/031204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua do Professor Fernando da Fonseca,

19, 5.º esquerdo, freguesia do Lumiar, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2002430233

DESNÍVEL � SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5033/950131; identificação de pessoa colectiva n.º 503348031;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/030620.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473387

AEROPISTA, CONSTRUÇÃO DAS PLATAFORMAS
E CAMINHOS DE CIRCULAÇÃO DO AEROPORTO

DO PORTO, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49/20020628; identificação de pessoa colectiva n.º 506192660;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 4/030715 e (compl.) 32/030715.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador designado pela Zagope, Pau-

lo Ribeiro Soares Filho, por renúncia em 11 de Junho de 2003.
Mais certifico:
Designação de administrador designado pela Zagope, em 16 de Ju-

nho de 2003: Mauro Penna Neves, Avenida de França, 106, bloco 3,
1.º esquerdo, Estoril.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473271
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ACRIMOLDE � TRANSFORMAÇÃO DE ACRÍLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5196; identificação de pessoa colectiva n.º 503406570; data da
inscrição: 01072002.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
1000256931

BROAD VIEW PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9195/0000630; identificação de pessoa colectiva n.º 504890816;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números
e data das apresentações: 19, 20 e 37/040316.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida dos Soldados da Índia, 28, fre-

guesia de Santa Maria de Belém, Lisboa.
Mais certifica:
O capital social encontra-se totalmente realizado desde 13 de Abril de 2000.
Reforço de capital e alterado do contrato, quanto ao artigo 5.º
Reforço: 10 000 euros, em dinheiro pela emissão de 15 000 000 de

acções, no valor nominal de 0,01 euros cada.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 200 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito.

2 � O capital social é dividido em 20 000 000 de acções no valor
nominal de 0,01 euros cada.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473484

ANGULUSRIDET � COMÉRCIO POR GROSSO
DE MATERIAL E APARELHOS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9340/20000822; identificação de pessoa colectiva n.º 504785621;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/030910.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação do conselho de administração e do fiscal único, em 27 de

Março de 2003.
Prazo: Triénio de 2003/2005.
Conselho de administração: presidente � António José Almeida de

Sousa Ribeiro; vogais: Luís Filipe Pereira Magalhães Correia e Paulo
Fernando Pires do Souto.

Fiscal único: Magalhães Neves & Associados; Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas; suplente: Freire, Loureiro & Associados, Soci-
edade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005944599

EUROLOJAS � PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 709; identificação de pessoa colectiva n.º 501934187; data
da inscrição: 01072002.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2006335847

AERRE � REPRESENTAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1890; identificação de pessoa colectiva n.º 501237950; núme-
ro e data da entrada: 7890/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006346040

ADEGA BASTARDINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4688; identificação de pessoa colectiva n.º 500515000; núme-
ro e data da entrada: 8107/020704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005046590

ESCOLARTE � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 167; identificação de pessoa colectiva n.º 501505903; nú-
mero e data da entrada: 7854/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005445649

A. JÚLIO � INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8762; identificação de pessoa colectiva n.º 504788205; núme-
ro e data da entrada: 7868/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006346156

ERNESTO, CUSTÓDIO & PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1800; identificação de pessoa colectiva n.º 501213686; núme-
ro e data da entrada: 8215/020704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005046582

AUTO TÁXIS CARROLA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8576; identificação de pessoa colectiva n.º 504657119; núme-
ro e data da entrada: 7957/020703.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006346202

EXPLOEVER � PROJECTOS E INICIATIVAS
DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2126; identificação de pessoa colectiva n.º 502567120; núme-
ro e data da entrada: 7888/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006346059

ANTICLEIA � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS
POR CONTA PRÓPRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9162; identificação de pessoa colectiva n.º 505012863; núme-
ro e data da entrada: 7774/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006488333

ABIMAPE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 227; identificação de pessoa colectiva n.º 501554998; nú-
mero e data da entrada: 7860/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006346164

BPSA 1 � PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9777/20010201; identificação de pessoa colectiva n.º 505224151;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/030807.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º
Teor dos artigos alterados.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BOUYGUES Imobiliária, S. A., terá a
forma de sociedade anónima e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a promoção, desenvolvimento,
gestão e coordenação da execução de projectos e investimentos imo-

biliários próprios, alheios ou em participação com terceiros, a com-
pra e venda de qualquer tipo de bens imóveis, revenda dos adquiridos
para esse fim a construção e o arrendamento de imóveis, bem como
todas as actividades e operações com eles relacionadas, nomeadamente
a prestação de serviços a terceiros nos domínios da consultoria, pla-
neamento, organização, gestão e assistência técnica, comercial e ad-
ministrativa.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações sociais em socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por lei
especial e em agrupamentos complementares de empresas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473492

BPSA 1 � PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9777/20010201; identificação de pessoa colectiva n.º 505224151;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20020612.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do administrador único e do fiscal único, em 22 de

Março de 2002.
Prazo: Biénio de 2002/2003.
Administrador único: Philippe Alain Jossé, Bouligne-Billancourt,

21 Rue de La Saussiére, França.
Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua do Gene-
ral Firmino Miguel, 3, Torre 2, 1.º B, Lisboa; suplente: Leonel Ma-
nuel Dias Vicente, revisor oficial de contas, Rotunda da Dr.ª Laura
Aires, lote 35, 6.º B, Massamá.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473506

BOUYGUES IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9777/20010201; identificação de pessoa colectiva n.º 505224151;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/040312.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida de D. João II, lote 1.17.02,

11.º, freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473514

EARPLUS � COMÉRCIO INTERNACIONAL DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7133/970514; identificação de pessoa colectiva n.º 503718815;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 30 e 31/031127.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida de Paris, 8-D, freguesia de São

João de Deus, em Lisboa.
Mais certifica:
Designação de gerente, em 1 de Outubro de 2003: Ana Maria Tavares

Borlido Claro dos Santos.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473433

BANCO TOTTA & AÇORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1/881011; identificação de pessoa colectiva n.º 500766711;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 63, inscrição n.º 61, inscrição
n.º 62, inscrição n.º 63 e inscrição n.º 64; números e data das apre-
sentações: 7, 8, 9, 10 e 11/20040204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de representante comum dos participantes da emissão

de títulos de participações de 1987 e do revisor oficial de contas para
o ano de 2000 por deliberação de 30 de Junho de 2000: António
Almeida Ferreira Soares, Avenida de Fontes Pereira de Melo, 14, 15.º,
Lisboa; António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua do General
Firmino Miguel, 3, Torre 2, 1.º B, Lisboa.

Mais certifica
Nomeação de representante comum dos participantes da emissão

de títulos de participações de 1987 e do revisor oficial de contas para
o ano de 2001 por deliberação de 27 de Junho de 2001: António
Almeida Ferreira Soares; António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Mais certifico:
Nomeação de representante comum dos participantes da emissão

de títulos de participações de 1987 e do revisor oficial de contas para
o ano de 2002 por deliberação de 18 de Julho de 2002: José do Vale
Marçal, Rua do Professor Queiroz Veloso, 45, Lisboa; António Bar-
reira, Fernando Vieira, Justino Romão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas.

Mais certifico:
Nomeação de representante comum dos participantes da emissão

de títulos de participações de 1987 e do revisor oficial de contas para
o ano de 2003 por deliberação de 323 de Junho de 2003: Helena
Cristina Marques da Silva Pedreirinho, Praça dos Restauradores, 47,
3.º, Lisboa; António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Mais certifico:
Cessou funções do representante comum dos participantes da emis-

são de títulos de participação de 1987, José Vale Marçal, por ter re-
nunciado em 11 de Março de 2003.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005052884

BPE � BIOPRESS EDITORIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6979; identificação de pessoa colectiva n.º 503976539; data da
inscrição: 26062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
1000256837

DIRAC � SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5214/950504; identificação de pessoa colectiva n.º 503408174;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 37 e 38/20020702.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida do Casal Ribeiro, 18-A, fregue-

sia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

Mais certifica:
Nomeação de secretário da sociedade por deliberação de 28 de Março

de 2002: Marta Lopes Correia, Rua de Mário Dionísio, 2, freguesia
de Linda-a-Velha, Oeiras; suplente: Nuno Manuel Fernandes da Silva,
residente na mesma morada.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000256703

ARTEHBY � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 157/20020724; identificação de pessoa colectiva n.º 506215911;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/20020724.

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

CAPÍTULO I
Firma, sede, objecto, órgãos sociais e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ARTEHBY � Hotelaria e Turis-
mo, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Avenida dos Defensores
de Chaves, 56, 1.º esquerdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � O conselho de administração pode criar sucursais, agências e
delegações ou outras formas legais de representação dentro do terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto:
a) Gestão e exploração de estabelecimentos hoteleiros e similares;
b) Dar ou tomar em cessão de exploração tal tipo de estabeleci-

mentos;
c) Celebrar contratos de franquia de serviços na área da hotelaria e

similares, quer como franqueador, quer como franqueado;
d) Prestar serviços técnicos de administração e gestão às socieda-

des nas quais possuam participações ou com as quais tenha celebrado
contratos de subordinação;

e) Prestar serviços de consultoria no ramo da hotelaria e similares;
f) Prestar serviços de reservas em estabelecimentos de hotelaria;
g) Comprar e vender imóveis destinados à instalação de estabele-

cimentos hoteleiros e similares.
2 � A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral,

adquirir participações sociais em sociedades com objecto diferente do
seu, bem como em sociedades reguladas por leis especiais e agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e encontra-se representado por 100 000 ac-
ções, com o valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � O conselho de administração poderá, quando o julgar conve-
niente e obtido parecer favorável do órgão de fiscalização, aumentar
o capital social, por uma ou mais vezes, até à importância de
1 000 000 euros, em numerário.

3 � O conselho de administração fixará as condições das novas
emissões, bem como as formas e prazos em que deverá ser exercido
o direito de preferência dos accionistas.
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ARTIGO 7.º

1 � Nos aumentos de capital a realizar em numerário, os accio-
nistas gozam do direito de preferência na subscrição de novas acções,
na proporção das que ao tempo possuírem.

2 � Para este efeito, os accionistas serão avisados, por carta regis-
tada, com aviso de recepção para a morada que consta dos livros da
sociedade, ou por anúncio publicado em, pelo menos, um jornal diário,
do prazo e demais condições do exercício do direito de subscrição.

3 � O prazo para o exercício do direito de preferência não poderá
ser inferior a 15 dias nem superior a 30 dias, contados a partir da
data da recepção da carta ou da data da publicação do anúncio.

ARTIGO 8.º

1 � As acções são todas ao portador, e podem ser de todas as
categorias permitidas por lei, incluindo, nomeadamente, acções pre-
ferenciais, remíveis ou não.

2 � As acções serão tituladas e representadas por título de 1, 5,
10, 50, 100, 500 ou de 1000 acções.

ARTIGO 9.º

A transmissão de acções não carece do consentimento da sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade pode emitir obrigações ou outros títulos de dívi-
da, por deliberação do conselho de administração.

2 � A sociedade poderá adquirir e vender obrigações próprias, nas
condições definidas pelo conselho de administração.

CAPÍTULO III
Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas de-
tentores de acções com direito a voto que, com a antecedência míni-
mas de três dias em relação à data da reunião, façam prova da
titularidade das correspondentes acções nos termos da lei.

2 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior
ao mínimo exigido podem participar e intervir nas assembleias gerais
se se agruparem de modo a completarem aquele número de acções,
fazendo-se representar por um dos agrupados.

3 � Os obrigacionistas não podem assistir às assembleias gerais.
4 � Os titulares de acções preferenciais, remíveis ou não, podem

assistir às assembleias gerais ainda que nelas não possam ter qualquer
intervenção.

5 � A cada 100 acções corresponderá um voto.
6 � Os instrumentos de representação legal voluntária de accionis-

tas em assembleia geral devem ser entregues na sede da sociedade, diri-
gidos ao presidente da mesa, com três dias úteis de antecedência em
relação à data marcada para a reunião, sob pena de não serem aceites.

7 � A entrega dos instrumentos de representação legal voluntária
poderá ser efectuada por correio, desde que recebido na sede da soci-
edade no mesmo prazo, caso em que o original do mesmo instrumen-
to de representação deverá ser entregue ao presidente da mesa antes
do inicio da reunião, sob pena de não ser aceite.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
dois secretários.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral reunirá validamente, em primeira
convocatória, se estiverem presentes ou representados accionistas
detentores de mais de metade do total das acções representativas do
capital social, com direito a voto.

2 � Em segunda convocatória, pode a assembleia geral reunir
validamente qualquer que seja o número de accionistas presentes ou
representados e o número de acções representativas do capital social,
com direito a voto, que detenham.

3 � As deliberações sobre alteração do contrato de sociedade, fu-
sões, cisões, transformação, dissolução ou aumento de capital, ou sobre
qualquer outra matéria que por lei se requeira maioria qualificada, se-
rão tomadas por, pelo menos, dois terços dos votos emitidos, quer a
assembleia geral reuna em primeira, quer em segunda convocatória.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � O órgão de administração será constituído por um administra-
dor único, ou por um conselho de administração formado por três ou

cinco membros, eleitos pela assembleia geral, a qual fixará o respec-
tivo número e designará o presidente, considerando-se fixado o nú-
mero dos administradores efectivamente eleitos.

2 � O conselho de administração pode delegar a gestão corrente
da sociedade numa comissão executiva, formada por um número ím-
par de administradores.

3 � O conselho de administração deverá estabelecer a composi-
ção e o modo de funcionamento da comissão executiva e os limites
da delegação.

4 � Na falta de uma comissão executiva, o conselho de adminis-
tração pode delegar em dois ou mais administradores-delegados a ges-
tão corrente da sociedade.

5 � O conselho de administração pode, mediante deliberação to-
mada por unanimidade, encarregar especialmente um ou mais admi-
nistradores de se ocuparem de certas matérias de administração.

ARTIGO 15.º

a) No exercício da sua competência, o conselho de administração goza
dos mais amplos poderes de gestão, podendo deliberar sobre qualquer
assunto de administração da sociedade, não atribuído a outro órgão.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por dois administradores e, pelo menos, uma
vez em cada três meses, devendo estar presente ou devidamente re-
presentada a maioria dos administradores.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar por outro
administrador que exercerá o direito de voto em seu nome e sob res-
ponsabilidade do administrador que representa, não podendo, porém,
cada administrador representar mais do que um outro.

3 � As deliberações do conselho de administração consideram-se
tomadas desde que tenham obtido a maioria dos votos dos adminis-
tradores presentes ou representados.

4 � Se o órgão de administração for constituído por um adminis-
trador único, a este serão conferidos todos os poderes do conselho de
administração.

5 � De cada reunião deve ser lavrada acta no livro respectivo,
assinada por todos os que nela tenham participado.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário a quem

tenham sido expressamente conferidos poderes para tal;
c) Pela assinatura de um só administrador ou de um só mandatário

ou procurador validamente constituído a quem tenham sido expressa-
mente conferidos poderes para tal.

2 � Se o órgão de administração for constituído por um adminis-
trador único, a sociedade fica legalmente obrigada pela sua assinatura.

CAPÍTULO V

Órgão de fiscalização

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efecti-
vo e a um fiscal único suplente, eleitos pela assembleia geral.

2 � O fiscal único efectivo e o suplente serão revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VI

Exercícios e resultados

ARTIGO 19.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
deduzida a percentagem que a lei fixar para a constituição ou reinte-
gração da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral livre-
mente determinar.

2 � Por deliberação a assembleia geral, tomada por maioria sim-
ples, poderá não ser distribuído aos accionistas o mínimo de metade
do lucro do exercício, a que se refere o artigo 294.º, n.º 1 do Código
das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade dissolver-se-á os casos previstos na lei ou por
deliberação da assembleia geral.
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2 � Salvo deliberação da assembleia geral em contrário, a liquida-
ção far-se-á extra judicialmente, competindo aos membros do conse-
lho de administração em exercício as funções de liquidatários, sendo-
lhes atribuídos os poderes definidos no artigo 152.º do Código das
Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VIII
Disposições gerais

ARTIGO 21.º

As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão fixadas
anualmente pela assembleia geral.

ARTIGO 22.º

O mandato de todos os órgãos sociais é de três anos, sendo permi-
tida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IX
Disposições finais e transitórias

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade assume, desde já, a obrigação de pagar todas as
despesas com a sua constituição e registos bem como as demais des-
pesas que entretanto tenham sido suportadas por cada um dos accio-
nistas, desde que efectuadas no interesse da sociedade.

2 � Compete ao conselho de administração definir se as despesas
entretanto suportadas por cada um dos accionistas, são ou não do
interesse da sociedade.

3 � Para fazer face às despesas referidas no n.º 1 anterior, bem
como às despesas de instalação da sociedade e de início de actividade,
e nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 277.º do Código das So-
ciedades Comerciais, Dr. José Melro Félix fica, desde já, nomeado
administrador único, sendo, nessa qualidade autorizado a proceder ao
levantamento de toda e qualquer importância depositada na conta
aberta em nome da sociedade, no Banco Totta & Açores, dependên-
cia do Campo Pequeno.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000256705

BRUNO DEL PIZZO & ASSOCIADOS � CONSULTORES
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4549/940512; identificação de pessoa colectiva n.º 503194069;
inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 23 e 24/
20030820.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 53 513 euros, realizado em suprimentos pelo sócio Bru-

no Del Pizzo com a quantia de 50 000 euros e em dinheiro pela en-
trada da nova sócia Carmélia Esposito Del Pizzo, casada com Bruno
Del Pizzo, separação de bens, Rua de Garcia da Orta, 26, 1.º direito,
Lisboa, com a quantia de 3513 euros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 60 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 56 487 euros, pertencente ao sócio Bruno Del Pizzo
e outra do valor nominal de 3513 euros pertencente à sócia Carmélia
Esposito in Del Pizzo.

2 � Poderão ser exigidas a todos os sócios prestações suplementa-
res de capital até ao dobro do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à caixa social, nas con-
dições acordadas com a gerência.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
1000256704

AUTO FASCINANTE � ESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E OFICINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 075; identificação de pessoa colectiva n.º 500537470; nú-
mero e data da entrada: 8065/020704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256706

AEROTRAPOS � GESTÃO E SERVIÇOS E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 489; identificação de pessoa colectiva n.º 502010851; nú-
mero e data da entrada: 8138/020704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256707

AMBIDELTA � AMBIENTE E PAISAGISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8492; identificação de pessoa colectiva n.º 504591215; núme-
ro e data da entrada: 7697/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256708

BERNARDO QUEIROZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9700; identificação de pessoa colectiva n.º 505247410; núme-
ro e data da entrada: 7762/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256709

A. PACHECO DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2077; identificação de pessoa colectiva n.º 502414723; núme-
ro e data da entrada: 7855/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256710
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BANCO TOTTA & AÇORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1/881011; identificação de pessoa colectiva n.º 500766711;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 59; número e data da apresenta-
ção: 14/10022004.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do secretário da sociedade Maria Tereza de Almada

de Sá de Menezes, por ter renunciado em 28 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005052906

BANCO TOTTA & AÇORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1/881011; identificação de pessoa colectiva n.º 500766711;
inscrição n.º 65; número e data da apresentação: 26/20040311.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário e suplente por deliberação de 11 de Feve-

reiro de 2004, para o mandato em curso 2001/2003: António Miguel
Leonetti Terra da Motta, Rua do Ouro, 139, 3.º Lisboa; suplente: João
Manuel Mota Branquinho Crespo, com o mesmo domicílio.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2005460133

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2385/910718; identificação de pessoa colectiva n.º 502603046;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24 e inscrição n.º 28; números e
data das apresentações: 12 e 13/040420.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções de António Manuel Rocha Moreira, por re-

núncia em 2 de Janeiro de 2004.
Mais certifica:
Designação de administrador, em 23 de Janeiro de 2004, por

cooptação e ratificada em 22 de Março de 2004.
Período: Até ao final do mandato em curso 2003/2005: Luís Filipe

Saramago Carita, Rua de Castilho, 209, 6.º esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473468

ERRE TRÊS EME � PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6138/960828; identificação de pessoa colectiva n.º 503703761;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 14/030701.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente, Ana Paula Carreira Freire Salva-

dor Nobre Moreira, por renúncia em 3 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473476

ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7057/971126; identificação de pessoa colectiva n.º 504008269;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/030925.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Duarte Lobo, 40, freguesia de

Alvalade, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2000782108

ARPAS � ARQUITECTOS PAISAGISTAS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3567; identificação de pessoa colectiva n.º 502900520; núme-
ro e data da entrada: 7885/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256662

AREADELTA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7650; identificação de pessoa colectiva n.º 504535919; núme-
ro e data da entrada: 7699/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256663

DESIGN Q � CONSULTORES DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8501; identificação de pessoa colectiva n.º 504571834; núme-
ro e data da entrada: 7709/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256664

ENCOSTA DA PAIÃ � URBANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1763; identificação de pessoa colectiva n.º 501204245; núme-
ro e data da entrada: 7651/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256665

AGÊNCIA PREDIAL DA MADALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 528; identificação de pessoa colectiva n.º 500777250; nú-
mero e data da entrada: 7650/020703.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256666

DROGARIA NAIZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 267; identificação de pessoa colectiva n.º 500088179; nú-
mero e data da entrada: 7706/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256668

ERNESTOS � SOCIEDADE DE CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 250; identificação de pessoa colectiva n.º 505523493; nú-
mero e data da entrada: 7732/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256671

ARMAZÉM DE TECIDOS DO AMPARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 214; identificação de pessoa colectiva n.º 500029628; nú-
mero e data da entrada: 7765/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256673

BAIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 405; identificação de pessoa colectiva n.º 500489785; nú-
mero e data da entrada: 7843/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256674

DIXONS COMERCIAL PROPRIEDADES (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1401; identificação de pessoa colectiva n.º 502300507; núme-
ro e data da entrada: 7892/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256677

DESIGNOLOGIA, DESIGN GLOBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5362; identificação de pessoa colectiva n.º 503452360; núme-
ro e data da entrada: 7712/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256679

ESAB � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SOLDADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 340; identificação de pessoa colectiva n.º 500600724; nú-
mero e data da entrada: 7946/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256681

DIRECT � ARTES GRÁFICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 244; identificação de pessoa colectiva n.º 505399660; nú-
mero e data da entrada: 7871/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256682

DENTARIUM � CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3165; identificação de pessoa colectiva n.º 502810858; núme-
ro e data da entrada: 7842/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256688

DIAMONDCLUSTER INTERNCIONAL � CONSULTADORIA
PARA A ECONOMIA DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8875; identificação de pessoa colectiva n.º 504878832; núme-
ro e data da entrada: 7950/020703.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256691

DIAMONDCLUSTER INTERNACIONAL
CONSULTADORIA PARA A ECONOMIA DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8875; identificação de pessoa colectiva n.º 504878832; núme-
ro e data da entrada: 7951/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000256695

ANIMARSIL � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7129/971219; identificação de pessoa colectiva n.º 503079278;
inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 8 e 9/030923.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º,

2.º e 3.º
Reforço: 5000 euros, realizado em dinheiro e subscrito por ambos

os sócios, na proporção das suas quotas.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ANIMARSIL � Restauração,
Catering e Eventos, L.da, tem a sua sede no Centro Comercial
Colombo, loja 2087, Avenida Lusíada, freguesia de Benfica, concelho
de Lisboa, podendo por simples deliberação da gerência a sede ser
alterada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurantes, fornecimen-
to de produtos alimentares e organização de festas e eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 8334 euros pertencente ao sócio José Augusto Mira Pais
Rovisco e uma no valor nominal de 1666 euros pertencente à sócia
Ana Cristina da Silva Fernandes Rovisco.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006366661

ANTÓNIO BORGES � TÉCNICOS OFICIAIS DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7012/971105; identificação de pessoa colectiva n.º 503988731;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 37 e 38/031106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente: Hernâni João Dias Bento, por renún-

cia em 1 de Julho de 2003, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2003.

Mais certifica:
Designação de gerente, em 17 de Outubro de 2003: Marta Sofia

Rodrigues Borges.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2000971768

BIG BEN, PASTELARIA, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7014/971106; identificação de pessoa colectiva n.º 503994073;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 45/040213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito; 3004,80 euros em di-

nheiro, subscrito em partes iguais pelas sócias.
Artigo alterado: 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 de 2500 euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473441

EXOSETE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7105/971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504016920;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 75/20020328.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro pelos sócios na proporção

das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, dividido
em duas quotas, sendo uma no valor de 4850 euros do sócio João Carlos
dos Santos Pereira Malveiro, e uma no valor de 150 euros do sócio
Mário Manuel Baldo Ferreira de Melo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473425

DÁRIA E JOSETTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5312/950619; identificação de pessoa colectiva n.º 502406437;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/031014.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473395
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EDUCA SALLENT, S. A. (SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6859/970825; identificação de pessoa colectiva n.º 980096448;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/20031209.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da sucursal em 7 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473409

EGOCORP � RELAÇÕES PÚBLICAS, COMUNICAÇÃO,
IMAGEM E IDENTIDADE CORPORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7946/981209; identificação de pessoa colectiva n.º 504724118;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 22/20030324.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos n.os 1 e 3 do artigo 3.º e n.os 2 e

4 do artigo 7.º e designação de gerente.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,78 euros, dividido em três quotas, duas com o valor nominal
de 16 709,72 euros cada pertencente a José Diogo Alves de Sousa de
Muller e Sousa, e a outra no valor de 16 460,34 euros pertencente a
Maria Ermelinda Chaves Alves de Sousa de Muller e Sousa.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até 99 770 euros.

ARTIGO 7.º

2 � É nomeado gerente o sócio José Diogo Alves de Sousa de
Muller e Sousa, para o exercício de 2002.

4 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois ge-
rentes, no caso de existirem dois ou mais gerentes nomeados, ou a de
um único gerente se apenas um for nomeado, ou de um mandatário
da sociedade com poderes especiais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473379

EGOCORP � RELAÇÕES PÚBLICAS, COMUNICAÇÃO,
IMAGEM E IDENTIDADE CORPORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7946/981209; identificação de pessoa colectiva n.º 504724118;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/031008.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de Braamcamp, 88, 5.º esquerdo,

freguesia de São Mamede, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Ruano.
2006473360

EMPRESA COMERCIAL DE CARNES A. DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 550; identificação de pessoa colectiva n.º 500096090; nú-
mero e data da entrada: 8000/020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006488325

LISBOA � 2.A SECÇÃO

IMOARIZONA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 869/20010110; identificação de pessoa colectiva n.º 505174120;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/
20040315.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida de Fontes Pereira de Melo, 35,

2.º F, freguesia de S. Sebastião da Pedreira, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2005438456

INTELIPRISE, NEGÓCIOS DIGITAIS
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 793/20001219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505136805; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 25/20040317.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes á prestação de contas dos anos de 2001 e 2002 e ainda
foi registado o seguinte:

Deslocação de sede para a Rua de João de Freitas Branco, 17, 3.º
esquerdo, freguesia de São Domingos de Benfica, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2002957894

GREAT EMPIRE � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 777/20001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505256410;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/20040330.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único para o

biénio de 2004/2005, por deliberação de 18 de Fevereiro de 2004.
Conselho de administração: presidente � Nuno Miguel Cabral da

Silva Nunes, Rua do Mato da Mina, 57, Quinta de Beloura, Sintra;
vogal: Pedro Jorge Cabral da Silva Nunes, Rua de Gregório Lopes,
lote 1523, 6.º C, Lisboa; vogal: Luís Miguel de Oliveira Fontes, Rua
de Luciano Cordeiro, 150, 2.º; Lisboa.

Fiscal único: Manuel L. Brito & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa; suplente: Rosalba
Maria Cocco Mercante Ferro, revisora oficial de contas, Rua de San-
to António, 75, 1.º, Faro.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2006470531

JOAQUIM A. PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 100/20040317; identificação de pessoa colectiva
n.º 506813940; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20040317.
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Certifico que por Joaquim José Varela Aires Pereira, Maria Leonor
Varela Aires Pereira Felício foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim A. Pereira, L.da e tem a
sua sede na Rua de Ferreira Borges, 10-A, freguesia de Santo
Condestável, concelho de Lisboa.

2 � Por 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 encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de plantas e flores.

3.º

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

2 � A sociedade poderá participar, nos termos da lei, no capital
de qualquer outra sociedade, com objecto igual ou diferente do seu,
incluindo em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupa-
mentos complementares de empresas, quer no acto de constituição,
quer em acto posterior.

4.º

1 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas pela sociedade prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social.

2 � Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos e condições, previamente acordados em
assembleia geral.

5.º

A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento da soci-
edade.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, caberá a um ou mais gerentes, que serão nomeados e destituídos
em assembleia geral.

2 � A sociedade  considera-se validamente obrigada nos seus actos
e contratos, pela assinatura de um gerente ou pela assinatura de um
procurador da sociedade, com poderes para o efeito.

3 � Fica vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos, docu-
mentos e obrigações estranhos aos negócios da mesma, designadamente
em letras de favor, fianças, abonações e actos semelhantes.

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota vir a ser penhorada, arrestada ou, de qual-

quer forma, deixar de estar na livre disposição do seu titular;
c) No caso de falecimento, morte presumida, interdição, inabilita-

ção, falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Quando o sócio tenha cometido qualquer irregularidade ou tenha

prejudicado a sociedade no seu bom nome, crédito ou interesse;
e) Quando as quotas sejam transmitidas com violação do disposto

no artigo 5.º ou sobre elas seja constituído direito de usufruto;
f) Quando o sócio não desempenhar com diligência, no interesse

da sociedade, as funções que lhe forem confiadas;
g) Em caso de partilha em acção de divórcio ou separação judicial

de pessoas e bens se a quota for adjudicada a cônjuge que não seja
sócio.

2 � Salvo acordo em contrário ou quando a lei disponha de forma
diversa, a contrapartida da amortização será a que resultar do último
balanço aprovado, acrescido da respectiva parte do fundo da reserva
legal e de quaisquer outros fundos, bem como dos lucros respeitantes ao
exercício corrente, calculados por uma percentagem proporcional aos
verificados no ano anterior, acrescidos dos créditos por suprimentos e
outros e deduzidos os débitos e responsabilidades correspondentes.

3 � A deliberação sobre a amortização terá lugar no prazo máxi-
mo de 90 dias subsequentes ao conhecimento do facto que a motivar,
sendo a contrapartida paga em quatro prestações iguais, sucessivas e se-
mestrais, sem juros, com inicio seis meses a contar da data da deliberação.

4 � A amortização considera-se eficaz mediante comunicação dirigida
ao sócio por ela afectada nos termos da deliberação respectiva.

5 � A sociedade pode deliberar adquirir a quota ou fazê-la adquirir
por sócios ou terceiros.

8.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta re-
gistada, com aviso de recepção, enviada com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar por terceiros nas
assembleias gerais.

9.º

1 � Em caso de dissolução da sociedade, a assembleia geral delibe-
rará sobre a forma de proceder à dissolução, designando os liquidatá-
rios encarregados de efectuar a sua liquidação.

2 � Durante a liquidação continuam em vigor os presentes estatu-
tos, no que respeita à assembleia geral e à sua competência.

10.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser derrogados os pre-
ceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006353420

GHR � COMPONENTES ELECTRÓNICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 099/20040317; identificação de pessoa colectiva n.º 506925617;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20040317.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GHR � Componentes Electróni-
cos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Travessa de António Perei-
ra, 6, sala 3, 1.º, freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

2 � Por 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 encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, comércio, importação e
exportação de componentes e equipamentos electrónicos de electri-
cidade e iluminação.

3.º

O capital social é de 6000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro, mediante criação de uma quota de igual valor nominal, pela sócia
única Gloria Herrera Ruiz Olivares.

4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades, com objec-
to diferente do seu ou reguladas por lei especial, ou em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos complementares
de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico,
ficando-lhe todavia vedada a participação noutras sociedades
unipessoais por quotas.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, ficam a cargo da sócia única, ora nomeada gerente, com ou
sem remuneração conforme vier a ser decidido podendo a sociedade
nomear procuradores para a prática de determinados tipos de actos,
sempre que o tiver por conveniente.

2 � Fica a sócia única autorizada a negociar com a própria so-
ciedade em todos os actos e contratos estritamente necessários à pros-
secução do objecto social.

6.º

Devem ser consignada em acta as decisões da sócia única, relativas
a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em regime
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de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de deliberações em
assembleia geral.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006353187

LENA HOTÉIS E TURISMO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 097/20040316; identificação de pessoa colectiva n.º 506863573;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20040316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lena Hotéis e Turismo, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Castilho, 59, 6.º esquer-
do, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode
sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de representa-
ção, em Portugal ou no estrangeiro.

3 � Pode ainda por deliberação do conselho de administração,
adquirir participações em sociedades cujo objecto seja igual ou dife-
rente daquele que esteja exercendo.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na gestão de participações sociais de outras
sociedades como forma indirecta de exercício de actividades econó-
micas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode cooperar com outras entidades na formação de
sociedades, consórcios ou associações, em participação para o exercí-
cio em comum de uma actividade económica.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito em dinheiro, é de
1 500 000 euros, dividido em 1 500 000 acções do valor nominal de
1 euro cada.

§ único. Os accionistas realizaram, na proporção das respectivas
participações, 500 000 euros, devendo o restantes 1 000 000 de euros
ser realizado no prazo de cinco anos.

2 � Na subscrição de novas acções representativas de aumento de
capital terão preferência os accionistas que o forem à data da subscri-
ção, na proporção das acções que já possuam.

3 � Se algum accionista não quiser gozar do direito de preferên-
cia, este devolver-se-á aos restantes accionistas, respeitando-se sem-
pre a proporção da posição accionista que detenha.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são ao portador, tituladas ou não, podendo ser
registáveis, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Quando as acções forem tituladas, estas serão representadas
por títulos de 1, 5, 10, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

3 � A conversão das acções rege-se pelo disposto na lei e as des-
pesas são a cargo dos accionistas.

4 � No caso de propriedade indivisa, serão os titulares das acções
representados pelo cabeça-de-casal ou administrador ou ainda pelo
pessoa que os interessados tiverem designado de entre si para os re-
presentar perante a sociedade, quanto ao exercício dos direitos e cum-
primento das obrigações que lhes pertencem.

ARTIGO 7.º

No caso de haver acções nominativas a sua transmissão a estra-
nhos ou a qualquer outro accionista fica sujeito ao direito de prefe-
rência da sociedade, em primeiro lugar, e dos accionistas não
transmitentes, em segundo lugar, devendo ser exercido nos 30 dias

imediatos àquele em que o accionista alienante, por carta registada,
em que indique a identidade do adquirente, preço e mais condições de
transmissão, comunique o seu desejo.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir e colocar obrigações, nos termos da lei
e nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da dis-

ponibilidade do seu titular, em virtude de  arresto, penhora ou qual-
quer outro acto de apreensão judicial.

2 � No caso referido na alínea b) do n.º 1, o valor da acção é o
que resultar do valor contabilístico das acções.

ARTIGO 10.º

1 � Será permitido ao conselho de administração adquirir para a
sociedade acções e obrigações próprias a realizar sobre as mesmas
operações lícitas que tiver por convenientes, se para tal obtiver
anuência do órgão de fiscalização.

2 � As acções de que a sociedade for titular não gozam de direito
de voto, dividendo ou preferência.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Os órgãos sociais são:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O órgão de fiscalização.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito a voto.

ARTIGO 13.º

A cada 1000 acções corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os accionistas
possuidores de um número de acções não inferior a 1000, averbadas
em seu nome ou, ao portador e tituladas, depositadas na sede social
ou qualquer estabelecimento de crédito, até 15 dias antes do dia mar-
cado para a reunião.

ARTIGO 15.º

Poderão os accionistas possuidores de menor número de acções
agrupar-se de forma a completarem o número exigido e fazerem-se
representar por um dos agrupados.

ARTIGO 16.º

Quando todas as acções forem nominativas, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada com a antecedência mínima legal.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral será efectuada na sede social ou em local indi-
cado nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial onde
esta se situe, desde que as instalações da sede não permitam a reunião
em condições satisfatórias.

ARTIGO 18.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos trienalmente de entre os accionistas ou outras
pessoas, podendo ser reeleitos, e poderão ter remuneração global fi-
xada em assembleia geral.

2 � Nas faltas do presidente será substituído por quem a assembleia
geral designar.
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ARTIGO 19.º

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, competirá
em especial à assembleia geral:

a) Eleger o presidente e o secretário da mesa;
b) Eleger os membros de conselho de administração;
c) Eleger os membros do órgão de fiscalização;
d) Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 20.º

1 � Carecem, para serem válidas, do voto afirmativo dos accio-
nistas aos quais pertençam pelo menos 50% do capital social, as de-
liberações que tenham por objecto:

a) A transformação, a fusão ou a dissolução da sociedade;
b)A redução ou reintegração do capital;
c) A alteração do presente artigo 20.º
2 � Se determinada deliberação sobre qualquer das matérias referi-

das no artigo anterior não puder ser aprovada numa primeira reunião,
por insuficiência de representação do capital social, a mesma consi-
derar-se-á aprovada, em segunda reunião, desde que o seja pela maio-
ria de dois terços dos votos apurados.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá validamente funcionar, em primeira convocação, quando esti-
verem presentes ou representados accionistas titulares de acções cor-
respondentes a 50% do capital social.

2 � Em segunda convocação, porém, a assembleia geral pode de-
liberar seja qual for o número de accionistas presentes ou representa-
dos e o capital que eles representem.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração é composto por 3, 5, 7, 9 ou
11 membros eleitos trienalmente pela assembleia geral, que decidirá
qual deles é o presidente, podendo todos eles ser reeleitos.

2 � O conselho de administração poderá ter direito à remunera-
ção que a assembleia geral lhe fixar.

ARTIGO 23.º

1 � Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão e representação da sociedade, dentro dos limites
assinalados na lei, nos presentes estatutos e nas deliberações da
assembleia geral, e, em especial:

a) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou onerar
bens ou direitos mobiliários e imobiliários, tomar e dar de arrenda-
mento quaisquer prédios ou parte dos mesmos, sempre que tal seja
reputado conveniente aos interesses sociais;

b) Estabelecimento e cessação de cooperação duradoura e impor-
tante com outras sociedades;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, podendo confes-
sar, desistir e transigir em acções judiciais;

d) Comprometer a sociedade em arbitragem;
e) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da so-

ciedade e fixar-lhes as atribuições respectivas;
f) Movimentar contas bancárias, emitir, aceitar, sacar, endossar

letras, livranças, cheques, extractos de facturas e outros tipos de cré-
dito;

g) Negociar com instituições de crédito operações de financiamen-
to activas e passivas, celebrando os respectivos contratos.

2 � O conselho de administração, ou quem o represente, não poderá
obrigar a sociedade em actos ou documentos que não digam respeito
exclusivamente às suas operações nem conceder a terceiros, em nome
da mesma, quaisquer garantias, inclusive cambiais, com excepção das
sociedades em que detenha participações sociais.

ARTIGO 24.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção conjunta de dois dos administradores;
b) Pela intervenção de um dos administradores no uso de poderes

delegados pelo conselho de administração;
c) Pela intervenção dos mandatários, dentro dos limites dos pode-

res conferidos.

ARTIGO 25.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que o exigir os
interesses da sociedade, mas pelo menos, um vez por mês.

2 � Qualquer dos administradores impedido de estar presente à
reunião pode-se fazer representar por outro administrador.

3 � As deliberações do conselho de administração serão tomada
por maioria, tendo o presidente voto de desempate.

ARTIGO 26.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício dos seus cargos, conforme for deliberado pela assembleia
geral.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 27.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente ou a um conselho fiscal, composto por três membros efec-
tivos e um suplente, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Os membros do órgão de fiscalização são eleitos trienalmente,
podem ser reeleitos.

3 � Os membros do órgão de fiscalização poderão ter direito à
remuneração que a assembleia geral lhes fixar.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 28.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada ano, o conselho de administração ela-

borará o balanço, o relatório de gestão, as contas de exercício, a ad-
ministração dos resultados, um relatório sobre o estado e a evolução
dos negócios sociais e uma proposta de aplicação dos resultados.

3 � A assembleia geral e o órgão de fiscalização pronunciar-se-ão
sobre tais documentos.

ARTIGO 29.º

Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados do modo
seguinte:

a) A percentagem de lei para o fundo de reserva legal;
b) O restante terá aplicação decidida por maioria simples em

assembleia geral.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 30.º

A sociedade só se dissolverá por deliberação da assembleia geral ou
nos casos previstos na lei.

ARTIGO 31.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução decidirá o prazo e a
forma de liquidação e designará os liquidatários.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

Os casos omissos serão regulados pelas deliberações dos accionis-
tas, devidamente tomada e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 33.º

É estipulado o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia
a qualquer outro, para todos os efeitos judiciais entre a sociedade e os
seus accionistas.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 34.º

Conselho de administração e fiscal único para o triénio 2004/2006.
Conselho de administração: presidente � António Barroca

Rodrigues, lugar de Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Leiria;
vogais: Joaquim Barroca Vieira Rodrigues, Quinta da Sardinha, Santa
Catarina da Serra, Leiria; Paulo Alexandre de Faria Fernandes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 133 � 7 de Junho de 200412 720-(70)

Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro,
50, 3.º, em Lisboa; suplente: José Vieira dos Reis, revisor oficial de con-
tas, Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, em Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470230

FESTA DE ARROBA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 230/20010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505419459;
inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 19 e
20/20040319.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 29 de

Novembro de 2003, Luís Almada Azenha Pereira da Cruz, Rua de
Vítor Cordon, 14, Lisboa.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2006470582

FÉNIX CLEANING � AUDITORIA E SALUBRIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 262/20010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505402459;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/20040310.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 42 500 euros, em dinheiro e subscrito pelo novo sócio

Fénix Two � SGPS, S. A.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 50 000 euros, encontra-se totalmente subs-
crito e realizado em dinheiro e está dividido em três quotas, sendo uma
do valor nominal de 42 500 euros pertencente à sócia Fénix Two �
SGPS, S. A., uma do valor nominal de 6000 euros pertencente ao sócio
José Ribeiro da Costa e uma do valor nominal de 1500 euros perten-
cente à sócia Ana Paula Mesquita Salgado da Costa.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2005438790

LMSA � ENGENHARIA DE EDIFÍCIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 264/20010511; identificação de pessoa colectiva
n.º 504989839; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 9/20040315.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua do Mar de China, lote 1.07.2.3, 3.º,

bloco A, freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2006352652

GLENFORME � COMPRA DE IMÓVEIS PARA REVENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 925/20010122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505268930; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 46 e 47/20031205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Filipa de Almeida Ribeiro, por re-

núncia com efeitos a partir de 5 de Junho de 2003.
Nomeação de gerente, por deliberação de 5 de Junho de 2003: Miguel

Caetano de Freitas.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2006470566

IPE � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 075/20010221; identificação de pessoa colectiva n.º 504991329;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 46/20040309.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução em 16 de Fevereiro de 2004.
Liquidatário: Jorge Augusto Pires, Avenida dos Bombeiros Volun-

tários, 54, 7.º esquerdo, Algés.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2005438235

NEGFIN � PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 084/20010308; identificação de pessoa colectiva
n.º 504315726; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 18/20040406.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Lia Manuela dos Santos Monteiro,

por ter renunciado em 23 de Março de 2004.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2006372351

NEGFIN � PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 084/20010308; identificação de pessoa colectiva n.º 505315726;
inscrição n.º 7; data da apresentação: 20030702.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2006470574

HOUSTONGEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 094/20010312; identificação de pessoa colectiva n.º 505271478;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20030805.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução do administrador e fiscal único, por deliberação de 2 de

Maio de 2003, para o triénio de 2003/2005.
Administrador único: José Fernando da Silva Rego, casado, Praceta

do 25 de Abril, 35, 3.º D, Vila Nova de Gaia.
Fiscal único: António Borges, João Macedo & Associados, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, Rua do Professor Fernando da
Fonseca, 10-A, escritório 6, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2005990329
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IMOARIZONA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 869/20010110; identificação de pessoa colectiva n.º 505174120;
inscrição n.º 6; data da apresentação: 20030630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes á prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2006470540

HERON CITY SANTA CRUZ, INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 892/20010115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505058308; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/
20040413.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes por deliberação de 19 de Dezembro de 2003,

para o triénio de 2003/2005: Engénio Bengoechea Bernal; António
Erasmo Campuzano; Daniel John Kichen, Heron House, 19,
Marylebone Road, NW1 5JC, Londres, Reino Unido.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2006385305

HERON SANTA CRUZ, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 893/20010115; identificação de pessoa colectiva n.º 505052903;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/20040413.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes para o triénio 2003/2005 por deliberação

de 19 de Dezembro de 2003: Engénio Bengoechea Bernal; António
Erasmo Campuzano; e Daniel John Kichen, Heron House, 19,
Marylebone Road, NW1 5JC, Londres, Reino Unido.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2006385291

GLOMARK � OFICINA DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 887/20010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505105330;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/20040405.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Março de 2004.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2006470558

NEXPART, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 903/20010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505253003;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 16/20040319.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 5.º
Reforço: 6 100 000 euros, realizado em dinheiro mediante a emis-

são de 6 100 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada, por
subscrição pública.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 6 150 000 euros, encontrando-se totalmente
subscrito e realizado e representado por 6 150 000 acções, com o valor
nominal de 1 euro cada.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2005456160

INPSA, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 150/20040405; identificação de pessoa colectiva n.º 506924629;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/20040405.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INPSA, SGPS, L.da e tem a sua sede em
Lisboa, na Estrada da Luz, 92, 8.º, freguesia de São Domingos de Benfica.

§ único. A gerência fica autorizada a mudar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais em
outras sociedades, como forma indirecta do exercício de actividades
económicas.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, representado por quatro
quotas, uma no valor nominal de 2600 euros, pertencente ao sócio
António Fernando Caldeira de Paula Santos, outra no valor de
1400 euros, pertencente à sócia Teresinha de Jesus Matias Grosso Paula
Santos, e duas quotas iguais no valor de 500 euros cada, pertencentes
uma ao sócio João Filipe Grosso Paula Santos e outra ao sócio André
Grosso Paula Santos.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares em dinheiro. O montante global das prestações suple-
mentares poderá atingir o máximo de 7 500 000 euros, ficando os sócios
obrigados a efectuar tais prestações na proporção das quotas que detêm
na sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � Quando um sócio pretenda transmitir a sua quota, no todo ou
em parte, a terceiros não sócios, deverá conceder aos restantes sóci-
os direito de preferência. O direito de preferência deve ser exercido
dentro do prazo de 15 dias contados da data em que for recebida co-
municação contendo todos os elementos e condições da prevista trans-
missão, incluindo o nome do comprador, o preço, as condições de
pagamento e a data da celebração do contrato de transmissão. Se mais
de um sócio exercer  o direito de preferência, será a quota adquirida
em comum pelos sócios preferentes na proporção da participação de
cada um no capital social. A comunicação para o exercício do direito
de preferência, vale como promessa unilateral de venda aos sócios
que exerçam o direito.

2 � Quando nenhum sócio exercer o direito de preferência, a trans-
missão ficará sujeita ao consentimento da sociedade, nos termos da lei.

ARTIGO 5.º

1 � À sociedade assiste o direito de amortizar qualquer quota sem-
pre que se verifique algum dos seguintes factos:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou ainda quando
se verifique a iminência destas situações;
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c) Interdição, inabilitação, insolvência, falência ou dissolução do
titular.

2 � A amortização de quota será tomada em reunião da assembleia
geral, convocada para o efeito e a realizar até 90 dias após os geren-
tes haverem tido conhecimento do facto que lhe dá origem.

3 � A contrapartida da amortização será, caso a lei não imponha
regime diverso, o valor acordado no caso previsto na alínea a) do
n.º 1; o valor nominal da quota amortizada nos casos previstos nas
demais alíneas do n.º 1, salvo se o valor do último balanço for infe-
rior, pois nesse caso será este o valor da amortização.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

1 � Os sócios poderão fazer-se representar em cada reunião da
assembleia pelo seu cônjuge, por ascendente ou descendente, por um
gerente da sociedade ou por outro sócio.

2 � A representação prevista pelo número anterior far-se-á por
procuração reconhecida em notário ou por simples carta, dirigida ao
presidente da mesa.

3 � A assembleia geral poderá reunir e deliberar, em primeira
convocatória, desde que se encontrem presentes ou representados
sócios titulares de mais de um terço dos votos representativos da
totalidade do capital social.

4 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
que poderá ser ou não sócio, eleito pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade compete à ge-
rência, constituída por um ou três gerentes.

2 � Os gerentes terão ou não direito a remuneração, podendo esta
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros, confor-
me o deliberado pelos sócios.

3 � Se a gerência for plural, as respectivas reuniões poderão ser
convocadas por qualquer gerente, mediante carta registada com aviso
de recepção remetida aos demais sócios, com 15 dias de antecedên-
cia. Qualquer gerente poderá fazer-se representar em reunião de ge-
rência por outro gerente, mediante carta dirigida à gerência, sendo
que, cada instrumento não poderá ser utilizado mais que uma vez.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se mediante a assinatura:
a) De um gerente ou de dois gerentes se a gerência for plural;
b) De um gerente em conjunto com um mandatário com poderes

bastantes;
c) De um só gerente, desde que a gerência nele tenha delegado

poderes suficientes e, sempre, dentro dos limites dessa delegação:
d) De um ou mais mandatários, em conformidade com os respec-

tivos instrumentos de mandato.

ARTIGO 9.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais que poderão ser
reeleitos por uma ou mais vezes, é de quatro anos.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que designados ou eleitos, sem dependência de quaisquer outras for-
malidades.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 10.º

1 � Os lucros da sociedade, anualmente apurados, terão a seguinte
aplicação:

a) Cobertura de prejuízos de exercícios anteriores;
b) Constituição ou reintegração da reserva legal;
c) Devolução de prestações suplementares exigidas aos sócios.
2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos sócios

adiantamentos sobre lucros, desde que respeitados os requisitos legais.

ARTIGO 11.º

1 � Para apreciação e decisão de todo e qualquer litígio emergente
do presente contrato de sociedade, é celebrada cláusula compro-
missória, nos termos do Decreto-Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto e
Decreto-Lei n.º 425/86, de 27 de Dezembro.

2 � O Tribunal Arbitral será constituído por três árbitros, sendo
dois deles indicados por cada uma das partes em litígio, e o terceiro,
que será o presidente, por escolha dos dois árbitros.

3 � Caso os árbitros indicados pelas partes não cheguem a acordo,
no prazo de 15 dias, contados a partir da data em que tal indicação
lhes foi solicitada, será o árbitro presidente indicada pelo presidente
do conselho distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados.

4 � O tribunal poderá, se assim o entender, julgar por recurso à
equidade e as partes prescindem do direito de recurso da decisão que
vier a ser proferida.

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 12.º

1 � Ficam, desde já, designados para preencherem os órgãos so-
ciais durante o quadriénio de 2004/2007:

a) Mesa da assembleia geral: presidente � André Grosso Paula Santos;
b) Gerência: Os sócios António Fernando Caldeira de Paula San-

tos; Teresinha de Jesus Matias Grosso Paula Santos e João Filipe Grosso
Paula Santos.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levanta-
mento do capital social, para inicio da actividade e despesas com a
regular de constituição da sociedade, podendo celebrar quaisquer ne-
gócios jurídicos, antes do registo definitivo.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2004274166

LISCONDES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 122/20040326; identificação de pessoa colectiva n.º 506839249;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20040326.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LISCONDES � Investimentos
Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Liber-
dade, 2 a 10, tornejando para a Rua dos Condes, freguesia de S. José.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a mudança da
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
a abertura, transferência ou encerramento de quaisquer sucursais, fili-
ais, delegações ou outras formas de representação social, em qualquer
parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a promoção, concepção e cons-
trução de empreendimentos imobiliários, a gestão e exploração, por
conta própria ou alheia, desses empreendimentos, a compra e venda
de imóveis, a revenda dos adquiridos para esses fim e a prestação de
serviços conexos.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente, constituir sociedades, agrupamentos complementares
de empresas, consórcios e associações em participação, bem como
adquirir e alienar livremente participações no capital de outras soci-
edades, ainda que reguladas por leis especiais, mesmo que o objecto de
umas e outras não apresente nenhuma relação, directa ou indirecta,
com o seu próprio objecto social.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 500 000 euros e está  representado por
50 000 acções com o valor nominal de 10 euros cada uma, e encon-
tra-se integralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, e reciprocamente
convertíveis.
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2 � Os títulos são representativos de 1, 5, 10, 50, 100, 500,
1000 ou mais acções.

3 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções ou
outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável e
mediante prévia deliberação da assembleia geral.

4 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações dos títulos serão supor-
tados pelos accionistas que requeiram tais operações.

ARTIGO 7.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, conferindo
direito a um dividendo prioritário, e susceptíveis ou não de remição,
dentro dos limites impostos pela lei e nas demais condições que vie-
rem a ser fixadas pela assembleia geral que tal deliberar.

ARTIGO 8.º

1 � Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atribuído
aos accionistas direito de preferência na subscrição das novas acções,
na proporção das que ao tempo possuírem, salvo decisão em contrá-
rio da assembleia geral se o interesse social o justificar.

2 � O conselho de administração fica autorizado a elevar o capi-
tal social, por uma ou mais vezes, até ao limite de 10 000 000 euros
fixando o montante, as condições de subscrição e realização e a
modalidade das acções a emitir.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação ou da assembleia geral ou do conselho de
administração, que igualmente fica autorizado para o efeito, a socie-
dade poderá emitir obrigações ou qualquer outro título de dívida legal-
mente admissível, nos termos que sejam permitidos pela lei e nas
condições que forem fixadas pelo órgão que decidir a emissão.

ARTIGO 10.º

Dentro dos limites impostos pela lei, a sociedade poderá adquirir e
deter acções ou obrigações próprias, bem como realizar com elas todas
as operações que julgue convenientes para os interesses sociais.

ARTIGO 11.º

A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, pode exigir
aos seus accionistas a realização de prestações acessórias de capital a
título gratuito ou prestações suplementares até ao montante de
10 000 000 euros.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal ou fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas
e as suas deliberações quando tomadas nos termos da lei e do contrato
de sociedade, são obrigatórias para todos eles, ainda que ausentes, dis-
cordantes ou incapazes.

2 � A assembleia geral é constituída unicamente pelos accionistas
que tiverem direito a voto.

3 � Os membros dos corpos sociais presentes nas reuniões da
assembleia geral, que não disponham de direito de voto, poderão ain-
da assim intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos
seus debates, quando autorizados pelo presidente da mesa da assembleia
geral.

ARTIGO 14.º

1 � Terão direito a voto os accionistas que, até cinco dias antes
da reunião, tenham as acções depositadas numa instituição de crédito
ou nos cofres da sociedade ou averbadas em seu nome no livro de
registo de acções ou em conta de valores mobiliários.

2 � A cada 20 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não

poderão assistir às reuniões da assembleia geral, sem prejuízo do direi-
to de se fazerem representar nos termos legais.

4 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, apenas
poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral por outro,
também com direito de voto, ou pelas demais pessoas a quem a lei
atribuir tal faculdade.

5 � Os accionistas pessoas colectivas serão representados pela
pessoa que, para o efeito, designarem,

6 � As representações serão comunicadas ao presidente da mesa
por simples carta que deverá dar entrada na sede da sociedade até à
véspera do dia marcado para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da
assembleia geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer as de-
mais funções que lhe sejam conferidas pela lei ou por delegação da
própria assembleia.

3 � Ao secretário incumbe coadjuvar o presidente em exercício e
assegurar todo o expediente relativo à assembleia.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral reunirá nos três primeiros meses de cada ano,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas, a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência;
e) Estabelecer anualmente as remunerações dos membros dos cor-

pos sociais, podendo delegar tal competência numa comissão de ven-
cimentos por ela designada;

f) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.

ARTIGO 17.º

1 � A convocação da assembleia geral faz-se com uma antecedên-
cia mínima de um mês, com indicação expressa dos assuntos a tratar,
observando-se os requisitos legais respeitantes à sua publicidade.

2 � Se as acções foram todas nominativas, as publicações poderão
ser substituídas por cartas registadas enviadas aos accionistas com uma
antecedência mínima de 21 dias.

ARTIGO 18.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
simples de votos presentes, salvo disposição legal ou estatutária que
exija maioria qualificada.

2 � As deliberações referentes a alteração do contrato de socieda-
de e a aumentos de capital só poderão ser tomadas se obtiverem os
votos favoráveis de accionistas que representem, pelo menos, 51%
do capital social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 19.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto de três ou cinco membros, eleitos em
assembleia geral, que designará ainda o seu presidente.

2 � Ao conselho de administração caberá indicar substituto para
qualquer administrador impedido definitivamente de exercer o man-
dato ou suspenso temporariamente das suas funções; a substituição
assim efectuada produzirá efeitos de imediato e deverá ser ratificada
na primeira assembleia geral que a seguir, se realizar.

3 � O mandato do novo administrador cessará quando cessar a
suspensão do administrador substituído ou, tratando-se de impedimento
definitivo, no fim do período para o qual os demais administradores
foram eleitos.

4 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução se assim o deliberar a assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Ao conselho de administração  compete, designadamente, e sem
prejuízo das atribuições que, por lei ou pelo presente contrato de
sociedade lhe são conferidas:

a) Gerir a sociedade, praticando todos os actos e operações ineren-
tes ao seu objecto social;

b) Elaborar o relatório anual da actividade, o balanço e contas,
formulando a proposta de aplicação dos resultados de cada exercício
a submeter à apreciação da assembleia geral;
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c) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens e direitos, móveis ou
imóveis, bem como tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios
ou parte dos mesmos;

d) Contrair empréstimos e outras modalidades de financiamento e
realizar operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

e) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

f) Deliberar sobre a participação da sociedade em outras pessoas
jurídicas, ou em outras formas de associação, nos termos do artigo 4.º
deste contrato de sociedade;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passiva-
mente, confessar, desistir ou transigir em processo e comprometer-se
em árbitros;

h) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da so-
ciedade e fixar-lhes as respectivas atribuições.

ARTIGO 21.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais administra-
dores-delegados ou numa comissão executiva a gestão corrente da so-
ciedade, definindo em acta, consoante o caso, os limites da delegação
ou composição e modo de funcionamento da comissão executiva.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
ele próprio determinar e, além disso, sempre que for convocado pelo
seu presidente, por outros dois administradores, ou pelo órgão de fis-
calização.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante carta mandadeira que
será válida unicamente para essa reunião.

3 � O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.

4 � Ao presidente caberá dirigir as reuniões do conselho de admi-
nistração, tendo voto de qualidade.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador, quando especialmente de-

signado pelo conselho de administração para a prática de um ou mais
actos devidamente especificados e individualizados na deliberação que
o designar;

c) Pela assinatura de mandatários, nos termos e limites dos respec-
tivos mandatos.

2 � Para actos de mero expediente, bem como para efectuar pa-
gamentos e assinar cheques ou outros títulos de crédito até ao mon-
tante de 750 000 euros, é suficiente a assinatura de um só administra-
dor ou mandatário com poderes bastantes.

ARTIGO 24.º

Secretário da sociedade

1 � O conselho de administração pode designar, em acta, o secre-
tário da sociedade bem assim como o seu suplente.

2 � Ao secretário da sociedade incumbem as funções de natureza
administrativa e de certificação que lhe estão atribuídas por lei.

SECÇÃO III

Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 25.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal único
e um suplente ou a um conselho fiscal composto por três membros
efectivos e um suplente, consoante venha a ser deliberado em
assembleia geral.

2 � O fiscal único e um dos membros efectivos do conselho fiscal
e o suplente têm de ser revisores oficiais de contas ou sociedade de
revisores de contas.

3 � As competências do órgão de fiscalização são as que se en-
contram legalmente estabelecidas.

SECÇÃO IV

Disposições comuns

ARTIGO 26.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e dos conselhos de
administração e fiscal ou fiscal único, serão eleitos de três em três

anos, sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes, para os
mencionados cargos.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração e do conselho fiscal ou o fiscal único poderão ser ou não
accionistas da sociedade.

3 � Os membros dos órgãos sociais exercerão o seu mandato até
que os novos membros eleitos entrem no exercício dos respectivos
cargos, sem prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia, im-
pedimento, temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 27.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 28.º

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 determi-
nar, podendo ser distribuídos, total ou parcialmente, ou integralmen-
te levados a reservas.

2 � A administração, com o consentimento do órgão de fiscaliza-
ção, poderá resolver a atribuição de adiantamentos sobre os lucros no
decurso do exercício, observando os termos legais.

ARTIGO 29.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos e casos prescritos na lei.
2 � A liquidação será feita pelos membros do conselho de admi-

nistração que procederão ao pagamento do passivo e adjudicação do
activo nos termos legais, se a assembleia geral não determinar o con-
trário.

Órgãos sociais eleitos para o triénio de 2004/2006.
Conselho de administração: presidente � Domingos Gonçalves

Névoa, lugar de Cima da Vila, Nogueiró, Braga; vogal: Manuel
Rodrigues de Sá Serino, lugar da Veiga Grande, São Vitor, Braga;
vogal: Maria Fernanda de Araújo Vilaça Serino, residente na morada
anterior.

Fiscal único efectivo �Gaspar Castro e Romeu Silva, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Praça de Camilo Castelo Branco, 31,
sala 43, Braga; suplente: Romeu José Fernandes da Silva, revisor ofi-
cial de contas, Praça dos Heróis da Fundação, 298, sala V, Guimarães.

Relatório do revisor oficial de contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Aos accionistas da sociedade
LISCONDES � Investimentos Imobiliários, S. A. (a constituir).

Introdução

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-
go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega
por BRAGAPARQUES � Estacionamentos de Braga, S. A. de bens
no valor de 1 867 407,51 euros para realização de 50 0000 acções
por si subscritas no capital da sociedade LISCONDES � Investimen-
tos Imobiliários, S. A. (a constituir) com o valor nominal de
500 000 euros e com a contrapartida de 1 367 407,51 euros que fica-
rá a constituir um crédito de BRAGAPARQUES � Estacionamentos
de Braga, S. A.

2 � A entrada em espécie é constituída por uma unidade econó-
mica autónoma, integrada por terrenos, edifícios e outras constru-
ções e obras em curso de remodelação dos mesmos bens, e ainda pelo
passivo a ela afecto, tudo pertença da BRAGAPARQUES � Esta-
cionamentos de Braga, S. A, com os quais esta sociedade realizará a
totalidade do capital a subscrever na sociedade (a constituir)
LISCONDES � Investimentos Imobiliários, S. A.

3 � Os terrenos, edifícios e outras construções e as obras em cur-
so encontram-se descritos no mapa anexo a esta relatório, mediante
a indicação de todos os documentos de aquisição dos respectivos bens
e ou serviços, e totalizam o valor de 6 439 721,51 euros.

4 � Por sua vez o passivo corresponde a um financiamento ban-
cário contraído junto da Caixa Geral de Depósitos com garantia real
sobre os imóveis em causa, e vai também indicado no mapa anexo,
ascendendo, no presente e previsivelmente na data agendada para a
realização da escritura, ou seja em 20 de Fevereiro de 2004, a
4 572 314 euros.

5 � Da diferença resulta o valor da entrada em espécie, já acima
referido, de 1 867 407,51 euros.
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6 � Os bens foram avaliados pelos serviços técnicos da sociedade
BRAGAPARQUES � Estacionamentos de Braga, S. A. pelo custo de
aquisição que resulta da respectiva escritura pública (quanto ao valor
dos terrenos, edifícios e outras construções na altura da aquisição) e
pelo custo de construção (quanto às obras de remodelação).

7 � O passivo está avaliado pelo seu valor nominal e efectiva-
mente exigível.

Responsabilidades

8 � A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma inde-
pendente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar que o
valor atingido é suficiente para a realização do capital pretendida.

Âmbito

9 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Audi-
toria 841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização de
Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das
acções atribuídas ao accionista que efectua tal entrada, acrescido da
contrapartida que ficará como crédito da titular da entrada.

Para tanto, o nosso trabalho incluiu a verificação:
a) Da existência dos bens;
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos; e
d) Do valor atribuído aos bens.
10 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
11 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas ao accio-
nista que efectua a entrada, acrescido do da contrapartida de que o
mesmo accionista ficará credor.

6 de Fevereiro de 2004 � Armindo Costa, Serra Cruz, Martins &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006390490

JACARA � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 103/20040319; identificação de pessoa colectiva n.º 506869105;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20040319.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JACARA � Comércio Alimen-
tar, L.da e durará por tempo indeterminado.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Freitas Branco,
34, 7.º direito, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de
Lisboa.

3 � A sede social pode ser transferida para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes mediante simples de-
cisão da gerência.

4 � A gerência poderá ainda decidir a criação, transferência ou
encerramento de sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro, sem
necessidade de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimentos de
restauração, de comércio de comidas, bebidas e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e encontra-se dividido nas seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 2500 euros, pertencente ao
sócio José António Cardoso Alves;

b) Uma quota com o valor nominal de 2500 euros, pertencente à
sócia Rita Isabel de Paiva Azevedo Alves.

ARTIGO 4.

A sociedade pode participar em consórcios, em agrupamentos com-
plementares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse
económico e, bem assim, adquirir acções ou quotas em sociedades de
responsabilidade limitada, qualquer que seja o respectivo objecto e ainda
que sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento da
sociedade prestado em assembleia geral.

2 � Na cessão de quotas a terceiros, os sócios e a sociedade terão
direito de preferência, sendo o mesmo deferido por esta ordem.

3 � O sócio que pretender ceder a sua quota deverá informar a
sociedade e os restantes sócios, por carta registada com aviso de re-
cepção, do nome do cessionário e de todas as condições do negócio,
nomeadamente, o respectivo preço e condições de pagamento.

4 � Quer a decisão quanto ao consentimento referido no n.º 1 deste
artigo quer o exercício do direito de preferência deverão ser comuni-
cados ao sócio cedente, através de carta registada com aviso de re-
cepção, no prazo máximo de 60 dias após a recepção da comunica-
ção prevista no número precedente.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar, adquirir ou fazer adquirir por
outro sócio, a quota ou as quotas de cada um dos sócios, desde que
totalmente liberadas, sempre que venha a verificar-se algum ou al-
guns dos factos a seguir mencionados:

a) Dissolução, falência, insolvência ou morte dos sócios titulares;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito a

procedimento judicial, administrativo, executivo, arrematação, adju-
dicação ou venda judicial da quota.

2 � A contrapartida da amortização será correspondente ao valor
nominal da quota, acrescido proporcionalmente das reservas existen-
tes no último balanço aprovado antes do evento que deu lugar à
amortização, e será acrescido ou deduzido dos saldos credores ou de-
vedores de qualquer conta do sócio.

3 � O pagamento da contrapartida será fraccionado em seis pres-
tações, a efectuar dentro de 12 meses após a fixação definitiva da
contrapartida.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade será administrada e representada por um ou mais
gerentes, eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, tudo
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente ou pela
assinatura de um procurador no âmbito dos poderes que lhe forem
conferidos.

3 � A sociedade, através da gerência, pode constituir mandatários
ou procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais, quando devam reunir e a lei não pres-
creva outras formalidades, serão convocadas por qualquer gerente, por
sua iniciativa ou a pedido de algum sócio, por meio de carta registada
dirigida aos sócios, com a antecedência mínima legalmente fixada,
indicando-se sempre os assuntos a deliberar.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por quem entenderem, devendo a representação ser acreditada por
meio de carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

3 � As actas das assembleias gerais deverão ser assinadas por to-
dos os sócios presentes ou seus representantes.

4 � A deliberação da assembleia geral sobre a aplicação de resultados,
em particular quanto à distribuição de lucros, será tomada por maioria
dos votos emitidos.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação da assembleia geral e, em qualquer caso, serão liquidatári-
os os gerentes que procederão à liquidação e partilha, no respeito das
disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 10.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por deli-

beração dos sócios.
ARTIGO 11.º

Nos termos do artigo 202.º n.º 5 alínea b) do Código das Socieda-
des Comerciais, fica desde já autorizado qualquer um dos gerentes a
fazer levantamentos da conta referida n.º 3 do mesmo artigo até à
totalidade do seu saldo, para pagamento das despesas incorridas com
a constituição, registo e inicio de actividade da sociedade.
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ARTIGO 12.º

Fica desde já nomeado gerente da sociedade o sócio José António
Cardoso Alves, casado, natural de Lisboa, freguesia de Benfica, resi-
dente na Rua de João Freitas Branco, 34, 7.º direito, freguesia de São
Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005459640

NETRIUM � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 094/20040316; identificação de pessoa colectiva n.º 506891313;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040316.

Certifico que por João José do Rosário Poupinha Roma, Nuno Miguel
Pinto Gonçalves Pereira, João Alexandre Marques Loureiro Carola
Martins foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NETRIUM � Serviços Infor-
máticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Xabregas, 2, sala 402,
em Lisboa, freguesia de Marvila.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de informática,
criação e manutenção de páginas na internet. Comércio, importação,
exportação e representação de hardware, software e consumíveis
informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais de 2000 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 necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470221

JÚLIO FERREIRA & A. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 869; identificação de pessoa colectiva n.º 501264299; nú-
mero e data da inscrição: 14/030701.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes 2002115052

IMOBILIÁRIA DIMAS TADEU & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 682; identificação de pessoa colectiva n.º 501244247; nú-
mero e data da inscrição: 12/030701.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes 2002357170

GONÇALVES & SOLEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8553; identificação de pessoa colectiva n.º 504222350; núme-
ro e data da inscrição: 6/030702.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes 2002470154

NNC � INFORMÁTICA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7438; identificação de pessoa colectiva n.º 503976342; núme-
ro e data da inscrição: 9/030702.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes 2002566003

IEC � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5908; identificação de pessoa colectiva n.º 503532770; núme-
ro e data da inscrição: 9/030702.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes 2005338338

JAIME ESPERANÇA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5240; identificação de pessoa colectiva n.º 503347876; núme-
ro e data da inscrição: 8/030219.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes 2003144560

HANSAGEMA � MINERAIS E GEMAS , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4575; identificação de pessoa colectiva n.º 503146838; núme-
ro e data da inscrição: 9/030701.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes 2005338320
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JARPIS � MANUTENÇÃO DE JARDINS E PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4266; identificação de pessoa colectiva n.º 503074985; núme-
ro e data da inscrição: 9/030701.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes 2002114730

LOURDES, CARMO & LEONOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4035; identificação de pessoa colectiva n.º 503025488; núme-
ro e data da inscrição: 10/030702.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes 2001123787

LUIS DUARTE � ANESTESIOLOGIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 950; identificação de pessoa colectiva n.º 505900734; nú-
mero e data da inscrição: 5/030626.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes 2000290701

FACTIS � ENGENHARIA E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 717; identificação de pessoa colectiva n.º 503572292; nú-
mero e data da inscrição: 4/030701.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes 2002115095

NEOLACTIS � ESPECIALIDADES PARA ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 604; identificação de pessoa colectiva n.º 505621487; nú-
mero e data da inscrição: 11/030701.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas, do ano de 2002.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes 2005338311

FLORES DO RESTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8379/19980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504166611;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/20030214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios na propor-

ção das quotas.
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
diversos valores sociais é de 5000 euros e corresponde à soma de três
quotas, uma do valor nominal de 3000 euros, pertencente a Carla
Alexandra Pereira de Araújo Nobre Rodrigues Borges de Macedo, outra
de 750 euros pertencente a Maria da Conceição Pereira de Araújo
Nobre Rodrigues Duarte Vitória e outra de 1250 euros pertencente a
Maria Manuela Pereira de Araújo Nobre Rodrigues.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio
Barros Martins. 3000142361

GENISÉ � INFANTÁRIO E COLÉGIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 201/19800722; identificação de pessoa colectiva n.º 501051759;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 131/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores sociais, é de 5000 euros, correspondente  à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

1 � António Amável Caldeira Fradique.
2 � Maria José Martins Mendes Caldeira Fradique.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000142360

JÚLIA ALMEIDA ESTRELA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 738/660506; identificação de pessoa colectiva n.º 500160554;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 184/20011228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 5.º
Reforço: 602 410$ em reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros realizado em dinheiro e por incor-
poração de reservas e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 312,50 euros em comum e sem determinação de parte ou direito,
pertença dos sócios Maria do Rosário Estrela Mendes Pereira, Odete
Estrela Mendes Augusto e Artur José Mendes; uma de 2187 euros, em
compropriedade e na proporção de um terço para cada um dos mes-
mo sócios, Maria do Rosário Estrela Mendes Pereira, Odete Estrela
Mendes Augusto e Artur José Mendes, uma de 2000 euros pertença
da sócia Maria Alice Alcobia Mendes e outra de 500 euros de Odete
Estrela Mendes Augusto.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 3000142359
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J. PIRES & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 150/730124; identificação de pessoa colectiva n.º 500305385;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8/20011220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, por resultados.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo social, é de 5000 euros, correspondendo à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

São sócios António Costa Nunes Ramos e Ludovina Marques Ma-
galhães Ramos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 3000142358

G. TOURNIER � ORGANIZAÇÃO E APOIO
ÀS EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 521/730509; identificação de pessoa colectiva
n.º 500122946; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 53/20011205.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do presidente do conselho fiscal, Maia Mes-

quita & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por
ter renunciado em 27 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 3000142357

GONÇALVES & FURTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 112/19760429; identificação de pessoa colectiva n.º 500441812;
inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 86/
20011204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é constituído por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios António
Francisco de Almeida e Mário Ribeiro Delgado.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 3000142356

HILUMILAR � CASA DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 892/730813; identificação de pessoa colectiva

n.º 500361258; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/
20011203.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado a dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma de
2500 euros de Henrique Hilário Gonçalves e uma quota de 2500 euros
de Maria Fernanda Vaz de Castro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 3000142355

GALILEU GALILEI � SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6076/960123; identificação de pessoa colectiva n.º 503574600;
número e data da inscrição n.º 5/20011108.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 3000142354

LEDO � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2125/901120; identificação de pessoa colectiva n.º 502449250;
número e data da inscrição n.º 7/20011127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 3000142353

IMPULSO CRIATIVO, DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 093/20040316; identificação de pessoa colectiva n.º 506864600;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040316.

Certifico que por Joana Valente Serra de Matos dos Reis Ferreira,
João Miguel Garcia Cardoso da Silva foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Impulso Criativo, Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Eugénio Salvador, 2-A,
loja, freguesia de Telheiras, 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 na prestação de serviços e
consultoria de design. Comércio de brindes e acessórios de design.
Elaboração e realização de estudos e projectos de design.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 133 � 7 de Junho de 2004 12 720-(79)

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470213

LITTLE BUS � TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 091/20040315; identificação de pessoa colectiva n.º 506903788;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040315.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LITTLE BUS � Transportes de
Passageiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Roçadas,
Vila Cândida, 12, rés-do-chão esquerdo, freguesia de Penha de França,
concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em promoção e organização de
eventos culturais ou recreativos. Transporte de passageiros em viatu-
ra ligeira com condutor e até nove lugares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas, uma no valor nominal de 1700 euros pertencente ao sócio Mário
Rui Rodrigues Martins e duas quotas iguais no valor nominal de
1650 euros pertencentes uma a cada um dos sócios Ana Maria Arroz
Alves da Costa Martins e André Miguel Alves da Costa Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a
gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios no
âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a to-
talidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470205

LIYI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 090/20040315; identificação de pessoa colectiva
n.º 506857115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20040315.

Certifico que por Liyi Xie foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Lázaro, 187 e 189,
rés-do-chão, freguesia da Pena, concelho de Lisboa.

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

A sociedade tem por objecto o comércio, representação, importa-
ção e exportação de vestuário e acessórios de moda, calçado, têxteis,
artigos orientais, brindes, brinquedos, bijutaria, perfumaria, cosméti-
ca, artigos de decoração e produtos de limpeza e higiene.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear pelo
sócio único, com ou sem remuneração, conforme aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo com objecto diferente do seu.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470191

HELENA & JOSÉ MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 086/20040312; identificação de pessoa colectiva n.º 506902064;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040312.

Certifico que por José Manuel de Jesus Martins, Helena Maria dos
Santos Pinto Martins foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Helena & José Martins, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Barão de Sabrosa, 344,
2.º direito, em Lisboa, freguesia do Alto da Pina.

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 aluguer e venda de filmes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel de Jesus
Martins.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470183

IRONFORCE � MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 151/20040406; identificação de pessoa colectiva n.º 506809714;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040406.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IRONFORCE � Manutenção de
Equipamentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Amadeu de Sousa Car-
doso, 29, 2.º A, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção de equipamentos e
instalações.

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 4900 euros, pertencente à sócia BESTHOLDING �
SGPS, S. A.; e uma, do valor nominal de 100 euros, pertencente ao
sócio Manuel Jorge Gomes Pais.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Jorge Gomes
Pais.

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.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470264
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LANDEFORCE � MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 152/20040406; identificação de pessoa colectiva n.º 506809706;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040406.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LANDEFORCE � Manutenção
de Equipamentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Amadeu de Sousa Car-
doso, 29, 2.º A, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção de equipamentos e
instalações.

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 4900 euros, pertencente à sócia BESTHOLDING �
SGPS, S. A.; e uma, do valor nominal de 100 euros, pertencente ao
sócio Manuel Jorge Gomes Pais.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Jorge Gomes
Pais.

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.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470272

LUDACTI ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 112/20040324; identificação de pessoa colectiva n.º 506861902;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040324.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUDACTI Organização de
Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Luís Inácio,
28, 2.º, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, 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 organização, realização e pro-
dução de eventos. Transporte de passageiros em veículos ligeiros até
nove lugares incluindo o condutor.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 10 000 euros titulada pelo sócio Daniel José da Costa
Crespo e outra do valor nominal de 2500 euros titulada pelo sócio
Luís Pedro de Oliveira Mendes e Sousa Marreiros.

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.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470329
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GESTWATT, GESTÃO DE PROJECTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 110/20040323; identificação de pessoa colectiva n.º 506865207;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040323

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GESTWATT, Gestão de Projec-
tos Eléctricos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Orlando Ri-
beiro, 6, loja D, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de insta-
lação, manutenção e gestão de projectos e comércio de equipamentos
eléctricos, de segurança, telecomunicações e climatização.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4000 euros titulada pelo sócio Paulo Jorge de Paiva Pinto
e outra do valor nominal de 1000 euros titulada pela sócia Margarida
Lino da Sena Aldeia.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Jorge de Paiva
Pinto.

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.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470310

FINÁBILIS � CONTABILIDADE E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 102/20040319; identificação de pessoa colectiva n.º 506658627;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040319

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FINÁBILIS � Contabilidade e
Consultoria Fiscal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Rovisco Pais, 22,
1.º, em Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 4500 euros titulada pelo sócio João Paulo da Silva
Fuzeiro e duas, iguais, do valor nominal de 250 euros cada uma e uma
de cada um dos sócios, Vítor Manuel Fernandes Lobo e Maria de Lurdes
Antunes Simões Campos Batista.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Paulo da Silva
Fuzeiro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470302

KAILASH � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 067/20040305; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506872360; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040305.

Certifico que por Maria Madalena Pinto Basto Bensaúde, Marta de
Zea Mantero foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KAILASH � Artigos de Deco-
ração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça do Município, 20, 1.º,
freguesia de São Nicolau, 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 na importação, distribuição e co-
mércio de mobiliário, artigos decorativos, têxteis para o lar, pronto a
vestir, calçado e acessórios. Decoração de espaços interiores e exte-
riores. Projectos de decoração em geral.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470159

LURDANA TEIXEIRA GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 062/20040303; identificação de pessoa colectiva n.º 506834573;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040303.

Certifico que por Lurdana Teixeira Gomes foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lurdana Teixeira Gomes,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Quartéis, 77, 1.º direi-
to, freguesia da Ajuda, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos e de
medicina oftalmológica nomeadamente medicina cirúrgica.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente, sem remuneração.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470027

GALONEGRÃO, COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 062/20040304; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506824837; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040304.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GALONEGRÃO, Comércio de
Calçado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Eduardo Araújo
Coelho, 1-C, em Lisboa, freguesia do Lumiar.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de calçado e acessó-
rios de moda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas iguais
do valor nominal de 2250 euros cada uma e uma de cada um dos só-
cios Ricardo Jorge Galo Negrão dos Santos e Iolanda Carla Galo Negrão
dos Santos e uma do valor nominal de 500 euros titulada pela sócia
Adelaide Maria Galo Negrão dos Santos.

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.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470035

HD �HARDWARE DEVELOPMENT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 145/20040402; identificação de pessoa colectiva n.º 506914593;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20040402.

Certifico que por foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HD � Hardware Development, L.da tem
a sua sede na Rua do General Pimenta de Castro, 11, 5.º esquerdo,
freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação em qualquer ponto do país e no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização , importação e
exportação de hardware para computadores e similares.

§ único. Pode a sociedade em qualquer momento, livremente subs-
crever ou adquirir, alienar ou onerar participações de qualquer espécie
em sociedades com objecto social idêntico ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em numerário é
de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 4900 euros pertencente
ao sócio Salvatore Pollio e uma de 100 euros pertencente ao sócio Jean-
Paul Hubert Legoux.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Salvatore
Pollio, que fica desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos depende do consen-
timento da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios não cedentes em
segundo lugar, que têm direito de preferência na aquisição da quota que
se deseja alienar.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios
nos seguintes casos:

a) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
b) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou se

a quota de qualquer dos sócios for dada em penhor, penhorada ou
arrestada, sem que, nestes últimos dois casos, seja deduzida oposição
judicialmente julgada procedente pelo respectivo sócio;

c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom nome

ou no seu património;
e) Quando a quota seja cedida com violação da regra de consenti-

mento estabelecida no artigo 5.º
2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-

tização é:
a) No caso da alínea a), o valor acordado entre as partes;
b) No caso a alínea b), o valor resultante da aplicação do regime

do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais;
c) Nos casos das alíneas c), d) e e), o valor nominal da quota.
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3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assembleia
geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento do valor
da quota ser efectuado a pronto ou em seis prestações trimestrais e
iguais, conforme a assembleia geral decidir.

4 � A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a quota
abrangida pelo disposto no número deste artigo, adquiri-la ou fazê-la adqui-
rir por sócio ou por terceiro, podendo, no primeiro caso, a quota figurar
no balanço como amortizada e, posteriormente, também por deliberação
da assembleia geral, em vez dela serem criadas uma ou várias quotas desti-
nadas a serem alienadas a um ou a algum dos sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006390988

FARMAILING � GESTÃO DE OBJECTO E PRODUTOS
PROMOCIONAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 144/20040402; identificação de pessoa colectiva n.º 506854604;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040402.

Certifico que por António Filipe Macedo do Carmo da Cruz foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes esta-
tutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FARMAILING � Gestão de Ob-
jecto e Produtos Promocionais, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta dos Barros, lote 9, 1.º
direito, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços, gestão, criação e de-
senvolvimento de bases de dados e software, serviços informáticos,
dobragem, envelopagem, etiquetagem e embalamentos, organização
de congressos e montagem de stands. Armazenamento e gestão de
objecto e produtos promocionais. Comércio de brindes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contrato de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470450

LOMOMANIA � FOTOGRAFIA E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 143/20040402; identificação de pessoa colectiva n.º 506914429;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040402.

Certifico que por Sónia Maria Galiza Ferreira, Ana Sofia Martinho
de Almeida foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LOMOMANIA � Fotografia e
Multimédia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Fanqueiros, 286, 3.º,
freguesia de S. Nicolau, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, distribuição, re-
presentação, comércio a retalho e por grosso, manutenção e assis-
tência técnica, materiais e equipamentos para fotografia, vídeo e
multimédia, gestão e exploração de banco de imagens. Prestação de
serviços e formação nas mesmas áreas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470442

NOTA MUSICAL � PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 142/20040402; identificação de pessoa colectiva n.º 506810321;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040402.

Certifico que por Adalberto Fontes de Carvalho, António Dias da
Silva, Avelino da Glória Sousa, Fernando António Santos de Sousa
Aleixo foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NOTA MUSICAL � Produção
de Espectáculos, L.da



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 133 � 7 de Junho de 200412 720-(86)

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Lisboa, fracção J, Parque
das Nações, freguesia da Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção de espectáculos, pro-
duções musicais, manegement e agenciamento de artistas,
merchandsing, publicidade e marketing, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais, do
valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470434

FMGF PRESSE � ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 072/20040308; identificação de pessoa colectiva n.º 506899934;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040308.

Certifico que por Francisco Garrancho Fernandes foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FMGF PRESSE � Artes Gráficas,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Calçada da Boa-Hora, 26, fre-
guesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de artes grá-
ficas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470175

KAPPAZETA PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 071/20040308; identificação de pessoa colectiva n.º 506889734;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040308.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Kappazeta Portugal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Álvares Cabral, 47,
rés-do-chão, em Lisboa, freguesia de Santa Isabel.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consolidação de obras, estática,
estrutural, conservação e de restauro; construção civil e obras públi-
cas; permuta, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim; consultoria e peritagem de obras civis e industriais,
particulares ou públicas; comercialização, importação e exportação,
aluguer e representação de equipamentos para construção civil e in-
dustrial.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 48 500 euros titulada pela sócia Kappazeta S. P. A.
e outra do valor nominal de 1500 euros titulada pelo sócio Rodolfo
Kauber.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rodolfo Kauber.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470167

FÉNIX TWO � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3412/19921012; identificação de pessoa colectiva n.º 502851163;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20040310.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de Rosa Damasceno, 11, A/B, fre-

guesia de S. Jorge de Arroios, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 2005438812

JÚLIO SERRAS � EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
E FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 203/20000531; identificação de pessoa colectiva

n.º 504886568; inscrição n.º 2, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: (of). 5 e 6/20030723.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretário da sociedade em 29 de Junho de 2003.
Secretário: Júlio Paulo Marques Serras, Rua do Professor Manuel

Cavaleiro Ferreira, K2, 4.º D, Lisboa; suplente: Artur Jorge Ferreirinho
Tavares Amorim, Estrada de Benfica, 3550, 4.º B, Lisboa.

Dissolução por acordo dos sócios em 29 de Junho de 2003.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Julho de 2003.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 2003481370

FERROVIAL 2000 � OPERAÇÕES SOBRE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 192/20000526; identificação de pessoa colectiva
n.º 505094355; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 27 e 28/20040323.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Rui Jorge Sangreman Monteiro de

Meneses Ferreira, por ter renunciado em 20 de Março de 2003.
Cessação de funções do gerente Francisco Javier Basagoiti Miranda,

por ter renunciado em 20 de Março de 2003.
Nomeação de gerentes por deliberação de 25 de Junho de 2003,

Alberto Quemada Salsamendi, C. Cândido Laso Escudero, 1, Guadala-
jara, Espanha; Juan Ramón Sagarminaga Esteban, C. Andres
Larrazabol, 11, 5.º Getxo, Espanha.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 2005456985

GREEN ANGEL�S � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 146/20040402; identificação de pessoa colectiva n.º 506831728;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20040402.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GREEN ANGEL�S �
Comércio de Vestuário, L.da, e durará por tempo indeterminado a partir
de hoje.

2 � A sua sede é na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 16, loja
2.15, 1050-121 Lisboa, freguesia de S. Jorge de Arroios.

3 � A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário, de sapatos
e de acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por duas quotas iguais de 5000 euros cada
uma pertencentes uma a cada um dos sócios Roberto Luís Gaspar Deus
Severo e Andreia Filipa Martinho de Castro Severo.

2 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir participações
no capital social de sociedade com objecto diverso do seu e associar-
se em agrupamentos complementares de empresas, consórcios ou outra
modalidade associativa, quer no acto de constituição, quer por trans-
missão de quotas ou acções.

ARTIGO 4.º

Não são exigíveis prestações suplementares, mas os sócios pode-
rão celebrar com a sociedade contratos de suprimentos, nas condi-
ções que forem fixadas por unanimidade em assembleia geral.
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ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a terceiros fica dependente do consenti-

mento da sociedade.
3 � Na cessão de quotas a terceiros gozam do direito de preferên-

cia a sociedade em primeiro lugar e os sócios em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade caberá à sócia Andreia Filipa
Martinho de Castro Severo que fica, desde já, nomeada gerente, sen-
do suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

2 � A sociedade poderá constituir mandatários.
3 � Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em actos alheios

aos negócios sociais, nomeadamente em abonações, fianças e letras
de favor, sob cominação de responderem por perdas e danos.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço do exercício, depois
de retiradas as percentagens para os fundos de reserva legal ou
convencionados pela sociedade, serão reinvestidos dentro e fora da
sociedade, salvo se for acordado dar-lhe destino diferente.

ARTIGO 8.º

1 � A dissolução da sociedade terá lugar nos casos previstos na lei.
2 � A sociedade dissolver-se-á, ainda, se, querendo um sócio ceder

a sua quota, aquela não autorizar a cessão e nem ela nem qualquer dos
restantes sócios a pretender adquirir.

ARTIGO 9.º

A sociedade fica com o direito de amortizar quotas, pelo valor que
resultar do último balanço aprovado, nos seguintes casos:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Insolvência ou falência do titular;
c) Tendo a quota sido penhorada, arrestada, ou, de qualquer forma,

deixar de estar na livre disposição do seu titular.

ARTIGO 10.º

1 � No caso de morte, interdição ou inabilitação de um dos sóci-
os, a sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou o repre-
sentante do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher entre si
um que a todos represente na sociedade enquanto a quota estiver
indivisa.

2 � Fica desde já autorizada a divisão de quotas por herdeiros dos
sócios.

ARTIGO 11.º

Quando a lei não exija outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos
sócios, com, pelo menos, 15 dias de antecedência, nelas se indicando
o local, o dia e a hora, a indicação da espécie da assembleia e a ordem
do dia.

ARTIGO 12.º

No caso de dissolução todos os sócios são liquidatários e o activo
e passivo serão adjudicados ao sócio que melhor preço e condições de
pagamento oferecer.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005455580

LIBERMIC � MARKETING, IMAGEM E COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 147/20040405; identificação de pessoa colectiva n.º 506870758;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040405.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LIBERMIC � Marketing,
Imagem e Comunicação, S. A. e no exercício da sua actividade reger-
se-á pelo presente contrato e pelas normas legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social está instalada na Avenida da Liberdade, 129, 6.º
E, freguesia de São José, concelho de Lisboa.

2 � A criação ou extinção de formas locais de representação não
depende da deliberação dos sócios.

3 � A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste em estudos e desenvolvimento de meios
publicitários; estudos de marketing, imagem e comunicação.

ARTIGO 4.º

 A sociedade poderá constituir e ou adquirir livremente participa-
ções noutras sociedades, singulares ou colectivas, ou agrupamentos
complementares de empresas, ainda que de objecto diferente do refe-
rido no artigo 3.º

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por 10 000 ac-
ções do valor nominal de 5 euros cada, encontra-se subscrito e reali-
zado na quantia de 25 000 euros, sendo o remanescente 25 000 euros
a realizar no prazo de três anos.

ARTIGO 6.º

1 � As acções representativas do capital podem ser nominativas
ou ao portador, depois de liberadas, livremente convertíveis pela so-
ciedade, a requerimento e à custa do accionista.

2 � Poderá haver títulos de 1, 10, 20, 50, 100 e 500 acções.
3 � Os títulos das acções serão assinadas por dois administradores,

podendo uma das assinaturas ser feita por chancela.

ARTIGO 7.º

1 � Na subscrição das acções representativas do aumento de capi-
tal em dinheiro, terão preferência os accionistas proporcionalmente
ao número de acções que possuírem à data de elevação do capital.

2 � O direito de preferência na subscrição das acções referidas no
número anterior, não pode ser limitado nem suprimido, salvo por
deliberação dos accionistas, por maioria qualificada de três quartos do
capital social, desde que o interesse social o justifique.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

SECÇÃO I

Administração

ARTIGO 8.º

1 � São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades, salvo diferente
imposição legal.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um conselho
de administração composto por três, cinco ou sete administradores,
eleitos em assembleia geral por período de três anos, reelegíveis uma
ou mais vezes.

2 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade num ou mais dos seus membros ficando a sociedade vin-
culada pelos negócios que os delegados celebrarem no âmbito da dele-
gação.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se em juízo e fora dele activa e passivamente
da seguinte forma:

a) Pela assinatura de um administrador em todos e quaisquer negó-
cios sociais ou assumpção de responsabilidades ou obrigações para a
sociedade de valor pecuniário até 5000 euros, inclusive, e bem assim
em todos os actos de mero expediente;

b) Pela assinatura de dois administradores nos restantes negócios
sociais ou assumpção de responsabilidades ou obrigações para a socie-
dade de valor pecuniário superior a 5000 euros.
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ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reunirá pelo menos trimestral-
mente e sempre que for convocado por qualquer dos seus administra-
dores.

2 � O conselho de administração não pode deliberar sem a pre-
sença da maioria dos administradores.

3 � As deliberações são tomadas por maioria de votos, tendo o
presidente voto de qualidade.

ARTIGO 12.º

Faltando definitivamente algum administrador, proceder-se-á à sua
substituição por cooptação, no prazo de 60 dias, ou na falta desta por
designação do conselho fiscal, procedendo-se na primeira assembleia
geral seguinte à ratificação da escolha para valor até ao fim do perí-
odo para que os administradores estavam eleitos.

ARTIGO 13.º

1 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar em reu-
nião por outro administrador mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de representação não poderá ser utilizado mais
que uma vez.

2 � Apenas um dos administradores poderá votar por correspon-
dência.

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um conselho
fiscal, composto por três membros efectivos, dos quais um será pre-
sidente, e um ou dois suplentes, eleitos trienalmente pela assembleia
geral.

2 � A qualidade dos membros, a competência e a forma como o
conselho fiscal desempenhará as suas funções são reguladas pelo regi-
me legal de fiscalização das sociedades anónimas.

3 � A assembleia geral poderá no entanto, nos termos da legisla-
ção aplicável, confiar o exercício das funções do conselho fiscal a um
fiscal único, que terá sempre um revisor oficial de contas ou uma
sociedade de revisores oficiais de contas.

4 � Os membros do conselho fiscal não carecem de ser accionis-
tas da sociedade.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

A assembleia geral regularmente constituída representa a universa-
lidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para todos
eles, quando tomadas nos termos da lei e do presente contrato.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Os accionistas com direito de voto poderá fazer-se represen-
tar por outro accionista ou pelas pessoas a que a lei imperativa atri-
buir esse direito. As sociedades são representadas por quem para esse
direito designarem.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reunirá uma vez por ano, nos três meses
subsequentes ao termo de cada exercício para apreciação da situação
anual da sociedade, compreendendo o relatório de gestão, balanço e
contas, e ainda para tratar de quaisquer assuntos de interesse para a
sociedade e que sejam expressamente indicados na respectiva
convocatória.

2 � A assembleia geral reunirá sempre que o conselho de adminis-
tração ou o conselho fiscal o entendam necessário ou a sua convoca-
ção seja requerida por accionistas possuidores de acções averbadas ou
depositadas, com a antecedência mínima de 30 dias, e que represen-
tem, pelo menos, 10% do capital social, e terá por objecto o que
constar do respectivo anúncio de convocação.

3 � Os accionistas que estejam em condições de requerer a convo-
cação de uma assembleia geral devem fazê-lo em carta que indique
com precisão os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique a
necessidade de reunir a assembleia.

4 � A assembleia geral convocada a requerimento dos accionistas
não se realizará se não estiverem presentes requerentes que sejam
titulares de acções que totalizam, no mínimo, o capital exigido para
a convocação da assembleia.

5 � Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determina-
dos assuntos na ordem do dia, deverão ser possuidores do capital ne-

cessário para a convocação da assembleia, e deverão indicar clara e
precisamente esse assuntos na carta em que requeiram tal inclusão.

6 � Sem prejuízo do disposto neste e no artigo anterior poderão
os accionistas tomar deliberações unânimes por escrito e, bem assim,
reunir-se em assembleia geral sem observância de formalidades prévi-
as desde que todos estejam presentes e todos manifestem a vontade
de que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto.

ARTIGO 18.º

Para além do disposto na lei e no presente contrato, competirá
em especial à assembleia geral:

a) Eleger, de entre os accionistas ou não, a respectiva mesa;
b) Eleger os membros do conselho de administração e designar o

seu presidente;
c) Eleger os membros do conselho fiscal, bem como designar o

presidente.
ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar em primeira convocação
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados,
salvo o disposto nos números seguintes.

2 � Nos casos em que a deliberação a tomar na assembleia geral
diga respeito à alteração do contrato da sociedade, fusão, cisão, trans-
formação, dissolução da sociedade ou outros casos em que a lei exija
maioria qualificada sem a especificar, devem estar presentes ou re-
presentados accionistas que detenham, pelo menos, acções correspon-
dentes a um terço do capital social. Na convocatória de uma assembleia
pode logo ser fixada uma segunda data de reunião para o caso da re-
presentação do capital exigido, contando eu entre as duas datas me-
deiem mais de 15 dias.

3 � Em segunda convocatória a assembleias pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital por
eles representado.

ARTIGO 20.º

A assembleia delibera por maioria de votos emitidos, seja qual for
a percentagem do capital social nela representado, com excepção dos
casos previstos na lei e no presente contrato.

ARTIGO 21.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou não, por um período de
três anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 22.º

Das actas das reuniões e posse dos órgãos sociais

1 � Das reuniões dos órgãos sociais sempre lavradas actas devida-
mente assinadas por todos os membros presentes, das quais constarão
as deliberações tomadas e as declaradas de voto de discordantes.

2 � Exceptuam-se do disposto do número anterior, as actas da
assembleia geral, que serão assinadas pelo presidente da mesa e pelo
secretário, podendo, contudo, a assembleia deliberar que a acta seja
submetida à sua aprovação antes de assinada.

ARTIGO 23.º

Embora designada pelo prazo de três anos, os membros da mesa da
assembleia geral, do conselho de administração e do conselho fiscal
manter-se-ão em funções até eleição e posse dos novos membros.

CAPÍTULO V

Das contas, balanço, dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

O balanço organizado de acordo com os preceitos legais e as regras
usuais de boa contabilidade, será encerrado com referência a 31 de
Dezembro de cada ano.

ARTIGO 25.º

1 � Os lucros líquidos apurados no balanço anual da sociedade terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que por
lei tenham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de reserva.

2 � No decurso de um exercício, obtida autorização do conselho
fiscal e observadas as demais condições legais, poderá o conselho de
administração deliberar a distribuição antecipada de lucros.

ARTIGO 26.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
emergentes ou não deste contrato, fica estipulado o foro da comarca
da sede da sociedade, como expressa renúncia a qualquer outro.
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ARTIGO 27.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação do
património, em consequência da dissolução da sociedade, será feita
extrajudicialmente através de uma comissão liquidatária, constituída
pelos membros do conselho de administração.

Disposições transitórias

O conselho de administração fica desde já, independentemente do
registo da constituição da sociedade, autorizado a adquirir ou arrendar
ou locatar bens móveis e imóveis destinados ao desenvolvimento do
objecto social da sociedade; a associar-se a novas sociedades e a efec-
tuar os levantamentos da conta aberta em nome da sociedade na Caixa
Geral de Depósitos, necessários ao pagamento de tais aquisições ou
associações e ainda ao pagamento das despesas notariais, registrais e
outras relacionadas com a constituição da sociedade.

Órgãos sociais eleitos para o triénio de 2004/2006.
Conselho de administração: presidente � Sérgio do Rosário Dias

Branco, Praceta do Infante D. Henrique, 6, 3.º, Carnaxide;
vogal: Cecília Gonçalves, Rua do Porto Pinheirito, Charneca, Pom-
bal; vogal: Hélder Santos da Silva Freire, Azinhaga da Cidade, Torre
do Lumiar, torre B, 2.º A, Lisboa.

Fiscal único: Manuel L. Brito & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa; fiscal
suplente: Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, Rua de Santo António,
75, 1.º, Faro.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2005475840

GRUPO CARFACE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 149/20040405; identificação de pessoa colectiva n.º 506394379;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20040405.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Grupo Carface, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale Formoso, 114-A,
armazém 10, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

2 � A administração pode, sem dependência de deliberação dos
accionistas:

a) Transferir a sede para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe;

b) Criar, em qualquer parte do território nacional ou no estrangei-
ro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 4.º

A sociedade dura por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 50 000 euros.

2 � Salvo se diversamente for deliberado em assembleia geral, os
accionistas gozam, na proporção das acções que possuírem, do direito
de preferência nos aumentos de capital, quer na subscrição das novas
acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal direito não
tenha sido exercido.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 10 000 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de 5 euros cada uma.
3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou

incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos
de 1000.

4 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � As acções são obrigatoriamente nominativas.
6 � Os títulos representativos das acções são assinados pelo admi-

nistrador único.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permiti-
dos, designadamente obrigações de todos os tipos previsto na lei, em
conformidade com o que for decidido pela administração ou delibera-
do pela assembleia geral, nos termos da lei.

2 � As obrigações e, nos casos previsto na lei, demais títulos de
dívida podem revestir a forma escritural ou incorporar-se em títulos
de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000.

3 � As obrigações escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

4 � Os títulos representativos das obrigações são assinados pelo
administrador único.

ARTIGO 8.º

A sociedade não é obrigada a dividir os títulos objecto de
contitularidade que incorporem mais de uma acção ou um título de
dívida, enquanto não tiver havido partilha ou divisão entre os
contitulares; mas, realizada esta, a divisão dos títulos pode ser efectu-
ada a requerimentos dos interessados.

ARTIGO 9.º

As operações de registo das transmissões, conversões e outras, re-
lativas a acções e títulos de dívida, quaisquer que sejam, quando
efectuadas a requerimento dos respectivos detentores ou titulares,
constituem encargo dos interessados, a pagar no momento da formu-
lação do correspondente pedido.

ARTIGO 10.º

Mediante deliberação da administração ou, se a lei a exigir, delibe-
ração dos accionistas, a sociedade pode, nos termos autorizados por
lei, adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títulos de
dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer sobre
uma e outras as operações que julgar convenientes.

ARTIGO 11.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O administrador único;
c) O fiscal único.

ARTIGO 12.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único são eleitos pelos accionistas.

2 � A eleição é realizada em listas separadas, com especificação, quanto
aos órgãos colegiais, do cargo que neles competir a cada membro.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único consideram-se empossados logo que tenham sido eleitos.

ARTIGO 13.º

1 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do ad-
ministrador único e do fiscal único dura por três anos civis.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, a administrador único
e fiscal único servem pelo período do mandato e mantêm-se em fun-
ções até serem legalmente substituídos; o ano civil em que foram eleitos
conta como completo para o cômputo do período do mandato.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único podem ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 14.º

As votações dos órgãos sociais revestem a forma que o respectivo
presidente determinar, salvo o disposto em preceitos legais imperativos.

ARTIGO 15.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e o fiscal único,
podem ser retribuídos mediante uma remuneração fixa para determi-
nado período, senhas de presença ou outras atribuições patrimoniais,
cumulativamente ou apenas em algumas das referidas modalidades.

2 � O administrador único poderá ou não ser remunerado pelo
exercício de funções, incluindo através da atribuição de participação
nos lucros, conforme for deliberado pela assembleia geral.

3 � A participação nos lucros referida no número anterior não
pode exceder, 3%.
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4 � Compete à assembleia geral deliberar sobre:
a) A retribuição a que alude o n.º 1;
b) A remuneração do administrador único ou a não retribuição pelo

exercício das respectivas funções.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com a
antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a respec-
tiva reunião, demonstrem possuir, pelos menos 200 acções.

2 � Os accionistas detentores de menos de 200 acções podem agru-
par-se até completarem este número, fazendo-se representar na assembleia
geral por um deles, observado o disposto no número anterior.

3 � Salvo imposição decorrente de preceito legal imperativo, os
accionistas sem direito de voto e os possuidores de títulos de dívida
não podem assistir às reuniões da assembleia geral.

4 � A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.

ARTIGO 17.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser ac-
cionistas.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral reúne:
a) No prazo legal, para:
a.1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
a.2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
a.3) Exercer as demãos competências a ela conferidas pela lei ou

por este contrato;
b) Sempre que:
b.1) O administrador único ou o fiscal único o solicitem;
b.2) Um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições

previstas na lei, o requeiram.
2 � O requerimento referido na alínea b), subalínea b. 2), do nú-

mero anterior deve ser formulado por escrito e dirigido ao presidente
da mesa da assembleia geral, indicando com precisão os assuntos a
incluir na ordem do dia e justificando o requerimento da reunião da
assembleia; considera-se não justificado os requerimentos cujos moti-
vos, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam
concretamente as razões dele determinantes.

3 � Salvo disposição legal imperativa, para que a assembleia geral
convocada a requerimento de accionistas possa deliberar, devem estar
presentes ou fazer-se representar accionistas detentores de acções que
totalizem, no mínimo, o valor exigido por lei para legitimar o pedido
da convocação da reunião.

4 � Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convocação da
assembleia geral será feita por cartas registadas, expedidas para a morada
constante do livro de registo de acções ou da conta de acções escriturais,
com a antecedência legal mínima em relação à data da sua realização.

5 � O(s) accionista(s) a quem, por lei, assista o direito de
requerer(em) que na ordem do dia de uma assembleia geral já convocada
ou a convocar sejam incluídos determinados assuntos, deve(m) dedu-
zir essa pretensão por escrito, dirigido ao presidente da mesa, identi-
ficando com clareza e precisão tais assuntos.

ARTIGO 19.º

1 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se representar
na assembleia geral.

2 � A representação voluntária de um accionista na assembleia geral pode
ser conferida a outro accionista ou a pessoa a quem atribua esse direito.

3 � As pessoas colectivas são representadas por quem nomearem
para o efeito.

4 � As representações previstas nos números anteriores devem
ser comunicados ao presidente da mesa da assembleia geral, por escri-
to entregue na sede da sociedade com a antecedência mínima de cin-
co dias úteis sobre a data designada para a reunião a que se referirem;
o presidente da mesa da assembleia geral, quando tiver dúvidas sobre
a veracidade das assinaturas dos escritos comunicando as representa-
ções, pode exigir o reconhecimento notarial delas, a apresentar até
imediatamente antes do início da reunião.

ARTIGO 20.º

A sociedade fica vinculada pela intervenção do administrador único.

ARTIGO 21.º

Ao administrador único compete, em geral, o exercício de todos
os poderes de direcção, gestão, administração e representação da so-
ciedade e, em especial, os de:

a) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Tomar e dar de locação quaisquer bens móveis e imóveis;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e fazer seguir acções judiciais, confessá-las e nelas
desistir da instância ou do pedido, e transigir, bem como comprome-
ter-se em árbitros;

d) Efectuar quaisquer operações de gestão relacionadas com o ob-
jecto social;

e) Indicar representantes para os órgãos sociais das sociedades par-
ticipadas.

ARTIGO 22.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 e um suplente.

ARTIGO 23.º

1 � A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação
que os accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorrentes
de disposições legais imperativas.

2 � São autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do
exercício, até ao máximo permitido por lei.

Administrador e fiscal único, para o triénio 2003/2005.
Administrador único: Nuno Gonçalo Teixeira Marques Xara-Bra-

sil, Rua de S. Félix, 37, 3.º esquerdo, em Lisboa.
Fiscal único: Amália Baleiro & Manuel Fonseca, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, com sede na Avenida de Elias Garcia, 137,
2.º, em Lisboa; suplente: Manuel Caetano Fonseca, revisor oficial de
contas, Rua dos Pinheiros, 36, 1.º direito, Aroeira, Charneca da Cotovia.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2000684513

FSP � FULL SERVICES PORTUGAL
AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 474/20000830; identificação de pessoa colectiva
n.º 504902490; inscrição n.º 8; data da apresentação: 20031031.

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

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2004247100

NOVABASE GESTÃO DE ACTIVOS � SISTEMAS
INFORMÁTICOS PARA GESTÃO DE ACTIVOS

FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 019/20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505773023;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/20040406.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao n.º 1 do arti-

go 1.º, artigos 2.º e 3.º
Reforço: 228 125 euros, realizado quanto a 28 125 euros, em di-

nheiro e quanto a 200 000 euros em espécie, mediante a emissão de
228 125 novas acções do valor nominal de 1 euro cada uma.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Novabase Interactive Tv,
SGPS, S. A. e tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Duarte
Pacheco, 15-F, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 278 125 euros, representado
por 278 125 acções nominativas no valor nominal de 1 euro cada uma.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006372408

NEXITY (PORTUGAL) � DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6603/19960315; identificação de pessoa colectiva
n.º 503604690; número e data da inscrição: 16/20030924.

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

Está conforme o original.

6 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000256696

FTEMAXIMAL � COMÉRCIO DE ANTENAS
E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 206; identificação de pessoa colectiva n.º 504830490; nú-
mero e data da inscrição: 2/030630.

Certifico, que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referente à prestação de contas, do ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000256698

LÚCIO PEREIRA SOCIEDADE DE COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 542/800717; identificação de pessoa colectiva n.º 500991707;
número e data da inscrição: 8/20030630.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256699

HOUSEMONT � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 141/20040401; identificação de pessoa colectiva n.º 506832481;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/20040401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A firma da sociedade é constituída pela denominação
HOUSEMONT � Sociedade Imobiliária, L.da, e a sua sede fica insta-
lada na Avenida da República, 83, 4.º, freguesia de Nossa Senhora de
Fátima, em Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade transferir
a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, e abrir sucursais, agências, delegações ou qualquer outra
forma de representação, no território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na promoção imobiliária; compra e ven-
da de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; gestão e recu-

peração de imóveis; estudos de mercado; prestação de serviços de
consultadoria (salvo a jurídica) na área imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José Augusto
Rodrigues Monteverde e Maria do Carmo Fortunato da Costa Paiva
Monteverde.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos gerentes que fo-
rem eleitos em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes, ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,

pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, torna-se necessário o con-

sentimento da sociedade, tendo, nesse caso, preferência a sociedade
em primeiro lugar e os sócios em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de qualquer sócio, ou,
em vez disso, adquiri-las ou fazê-las adquirir, no âmbito da lei, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do titular;
c) Se a quota for objecto de penhora, apreensão, arresto, arrola-

mento, arrematação ou venda ou adjudicação judiciais.
2 � Excepto no caso referido na alínea a) deste artigo, em que

prevalecerá o acordo convencionado, a contrapartida da amortização
de quota será a que resultar do último balanço aprovado.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006342118

FEIRA DAS VAIDADES PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 166/20000519; identificação de pessoa colectiva n.º 504988930;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 39/20021106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 5.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma, de
4900 euros, e outra, de 100 euros, pertencentes à sócia única Media
Capital, SGPS, S. A.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 2004317213

LANÇAMENTO � SERVIÇOS DE CONTABILÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7110/19970506; identificação de pessoa colectiva
n.º 503875104; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: 8 e 9/20040317.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Paula Maria Ferreira Aço, por ter

renunciado em 3 de Julho de 2001 e a deslocação da sede social para
a Rua de Prista Monteiro, 16A, freguesia de Carnide, Lisboa.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 2006353560

NARCILUIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6879/970123; identificação de pessoa colectiva n.º 503799637;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20040422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua do Padre Américo, 14-B, 1.º, escri-

tório 1, freguesia de Carnide, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 2005447277

LUSO-PAULISTANA � AGÊNCIA DE SERVIÇOS
E NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6923/19970210; identificação de pessoa colectiva
n.º 503817716; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 14/20040413.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Maria de São José Sousa Enriquez,

por ter renunciado em 31 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 2006385232

FIGURA DE ESTILO � PRODUÇÃO CASTING
E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7013/19970319; identificação de pessoa colectiva
n.º 503844144; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 16 e 17/20040407.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Teresa Guerreiro de Jesus,

por ter renunciado em 4 de Março de 2004.
Transformação em sociedade unipessoal por quotas e alteração total

do contrato.
Teor dos artigos alterados.

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a forma de sociedade unipessoal por quotas e adop-
ta a denominação FIGURA DE ESTILO � Produção Casting e Ser-
viços, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Pascoal de Melo,
13, 3.º esquerdo, freguesia de S. Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste em reunir e constituir o elen-
co de actores, modelos ou figurantes, bem como o de material e ser-
viço necessários para a produção audiovisual em meios existentes
(filmes, videogramas, CD-rooms, fotografia, espectáculos ou a exis-
tir, em produção própria ou de terceiros. Representar os actores,
modelos figurantes ou outros intervenientes como agência, junto de
promotores dessas actividades nacionais ou estrangeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do, correspondendo a uma única quota pertencente à sócia Maria de
Fátima Azevedo da Fonseca Carlos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbe a um gerente, remunerado
ou não conforme venha a ser deliberado em assembleia geral, sendo
necessária a sua assinatura para obrigar a sociedade.

2 � Fica desde já designado gerente a sócia Maria de Fátima Aze-
vedo da Fonseca Carlos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 2006373129

FICORFIL � SOCIEDADE COMERCIAL DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6978/19970305; identificação de pessoa colectiva
n.º 502240393; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 14-15/20040405.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Mário Brites de Faria, por ter re-

nunciado, em 9 de Janeiro de 2004.
Alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e 7.º, que ficam com

a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 759,58 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
49 879,79 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, será
exercida por ambos os sócios que ficam desde já, nomeados gerentes.

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

Sócios:
1) Francisco Manuel Novais Crispim;
2) Lígia Catarina de Carvalho Ricardo Crispim.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 2004255935

IRMÃOS CASTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1125/891218; identificação de pessoa colectiva n.º 502258845;
inscrição n.º: 8/20030630.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256700

LUSOCRÉDITO � SOCIEDADE DE ESTUDOS
E CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2553/911024; identificação de pessoa colectiva n.º 502636220;
inscrição n.º: 9/20030701.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 1000256702

JODAFILOBRA �  CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 099/20040316; identificação de pessoa colectiva n.º 506761614;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20040316.

Certifico que entre José Augusto Martins Matias e Maria Filomena
Costa Luís Matias, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma JODAFILOBRA � Construções, L.da,
que irá ter a sua sede na Rua de Benamor, edifício C-1, 5.º, D, em
Lisboa, freguesia de Carnide.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação no território nacional e no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção, transformação e recu-
peração de imóveis, elaboração de projectos para construção civil,
compra e venda de propriedades, importação e representação de
materiais para construção civil, prestação de serviços de consultoria
a outras empresas.

3.º

Fica desde já autorizada a aquisição de participações no capital social
de sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e divide-se em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, a terceiros depende do
consentimento da sociedade em primeiro lugar e dos sócios não
cedentes em segundo lugar.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for su-
jeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída na massa
falida ou insolvente ou quando for cedida em violação do artigo 6.º.

Cláusula transitória

Fica desde já a gerência, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos em nome da sociedade, bem como a levantar o capital soci-
al, a fim de fazer face a despesas com a construção e instalação da
sociedade, assumindo a sociedade todos os negócios anteriormente
celebrados, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006352903

ITAÚSA POTUGAL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 324/890221; identificação de pessoa colectiva n.º 502111151;
inscrição n.º 42; número e data da apresentação: 15/20040324.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 2.º n.º 1, 8.º, 12.º n.º 1,

17.º n.os 1, 2 e 4, 18.º, n.º 2, 20.º nos 1, 2, 3 e 4, 21.º, 23.º n.º 2 e
24.º n.º 2, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade terá a sua sede em Lisboa, na Rua de Tierno
Galvan, torre III, 4.º, freguesia de Santa Isabel.

ARTIGO 8.º

São órgãos da sociedade: a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o conselho fiscal ou fiscal único.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral reunirá pelo menos uma vez por ano, para
deliberar sobre as matérias previstas no n.º 1 do artigo 376.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, e sempre que o requeiram o conselho
de administração, o órgão de fiscalização, conselho fiscal ou fiscal
único, ou ainda a solicitação de accionistas que possuam, pelo menos,
acções correspondentes a 5% do capital social, por carta, com a as-
sinatura reconhecida por notário ou abonada pela sociedade, na qual
se indiquem com precisão os assuntos a incluir na ordem do dia e se
justifique a necessidade de reunir a assembleia.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo seu presidente ou por dois administradores e, pelo menos,
uma vez por cada trimestre.

2 � O conselho de administração só pode deliberar validamente
quando esteja presente ou representada a maioria dos seus membros,
podendo qualquer administrador impedido de comparecer na reunião
fazer-se representar por outro administrador ou votar por correspon-
dência, podendo igualmente participar nas reuniões através de vídeo
conferência casos em que tal circunstância deverá ser registada na
respectiva acta.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos dos administradores presentes ou representados e
dos que votem por correspondência, em conformidade com o previs-
to no artigo anterior e sem prejuízo do que se encontra estipulado no
artigo seguinte:

ARTIGO 18.º

2 � No caso de ser nomeada uma comissão executiva, o conselho
de administração continuará a realizar as suas reuniões plenárias tri-
mestralmente, reunindo a comissão executiva pelo menos, uma vez
por mês.

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais, compete a um fiscal úni-
co que deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas, ou a um conselho fiscal, consoante o que venha a
ser deliberado em cada eleição pela assembleia geral.

2 � Havendo fiscal único, o mesmo terá sempre um membro su-
plente que será igualmente revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas.

3 � Havendo um conselho fiscal, este será sempre composto por
um presidente, dois vogais efectivos e um suplente, devendo um dos
vogais efectivos e o membro suplente ser revisor oficial de contas.

4 � O mandato do fiscal único ou do conselho fiscal, consoante o
caso, é anual, contando-se como completo o ano da respectiva desig-
nação.

ARTIGO 21.º

Havendo conselho fiscal, deverá este reunir, pelo menos, uma vez
por trimestre e, bem assim, sempre que convocado pelo seu presiden-
te ou por dois dos seus membros.

ARTIGO 23.º

2 � Relativamente a cada exercício social o conselho de adminis-
tração elaborará o balanço, a demonstração de resultados e o anexo
ao balanço, os quais conjuntamente sobre o estado e a evolução dos
negócios sociais e a proposta de aplicação de resultados serão apre-
sentados ao órgão de fiscalização e à assembleia geral.

ARTIGO 24.º

2 � No decurso do exercício poderão ser feitos aos accionistas,
adiantamentos sobre os lucros, mediante deliberação da assembleia
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geral, sob proposta do conselho de administração e parecer favorável
do órgão de fiscalização, observadas que sejam as disposições legais
aplicáveis.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 2006353756

GESABES � SOCIEDADE DE GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8469/19980714; identificação de pessoa colectiva
n.º 504211137; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 44/
20020703.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e transformação em sociedade

por quotas.
Reforço: 144,25 euros, em reservas.
Gerente: Mário dos Santos Costa.
A sociedade passa a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a forma de sociedade comercial por quotas e a
firma GESABES � Sociedade de Gestão e Administração de Bens, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social situa-se em Lisboa, na Rua da Ilha de São Tomé,
11, rés-do-chão, esquerdo, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode transfe-
rir a sua sede social para qualquer outro local do concelho ou para
qualquer local de algum concelho limítrofe e poderá promover a aber-
tura e encerramento de delegações, filiais, sucursais, agências ou ou-
tras formas de representação, onde e quando mais interessar à socie-
dade, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste na gestão e administração de bens
e propriedades e a consultadoria bem como a compra, venda e reven-
da de prédios rústicos ou urbanos.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 60 000 euros, está integralmente subscri-
to e realizado em dinheiro e encontra-se dividido em duas quotas com
os valores nominais e os titulares seguintes:

a) Uma quota no valor nominal de 30 000 euros, pertencente ao
sócio Mário dos Santos Costa;

b) Uma quota no valor nominal de 30 000 euros, pertencente à
sócia Maria Graciete da Cunha Caetano Santos Costa.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares e suprimentos

1 � Por deliberação unânime dos sócios podem ser exigidas pres-
tações suplementares de capital de montante igual ao das respectivas
quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que
ela carecer, nos termos, juros e condições de reembolso a fixar em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas e direitos de preferência

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, podendo os mesmos para o efeito, proceder à neces-
sária divisão.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a estranhos, os
sócios têm direito de preferência.

3 � Para o efeito da possibilidade do exercício desse mesmo direi-
to de preferência, o sócio que pretenda alienar a sua quota, no todo
ou em parte, transmitirá esse seu desejo aos restantes sócios, por meio
de cartas registadas, com aviso de recepção, indicando quais as condi-
ções em que vai efectuar a cessão e estes, por sua vez, dentro do
prazo máximo de 15 dias a contar da data de recepção da dita carta,
deverão responder se pretendem ou não adquirir a referida quota pre-
ferindo na aludida cessão.

4 � No caso de mais do que um sócio pretender exercer o direito
de preferência, a quota a adquirir será dividida entre os mesmos na
proporção das respectivas quotas que já lhes pertencem.

5 � A cessão de quotas, total ou parcial a estranhos, somente é
permitida no caso de nenhum sócio pretender exercer os respectivos
direitos de preferência.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Por acordo com o sócio;
a) Se um sócio falecer ou for interditado, julgado inabilitado ou

falido;
b) Se uma quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outro

modo, apreendida judicialmente sem que nestes três últimos casos, seja
deduzida oposição judicialmente julgada procedente pelo respectivo
sócio;

c) Quando o sócio deixar de cumprir as obrigações que implicita-
mente assumir pela presente escritura e quando, pelo seu comporta-
mento, possa ser considerado um elemento pernicioso para o bom
nome da sociedade e para a sua actividade mercantil e, assim, o en-
tenderem os demais sócios;

d) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou separação
de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a pertencer ao seu
titular inicial;

c) Quando uma quota for cedida sem autorização da sociedade, nos
casos em que essa autorização seja necessária;

d) Se um sócio utilizar para fins estranhos à sociedade e com pre-
juízo desta ou de algum sócio as informações que houver obtido atra-
vés do exercício de informação que lhe assiste;

e) Nos demais casos previstos na lei.
§ 1.º A sociedade poderá exercer o direito de amortização de quo-

tas no prazo de 90 dias, contados do conhecimento de um gerente da
sociedade de qualquer dos eventos referidos nas alíneas desta cláusula.

§ 2.º O valor a pagar pela quota amortizada será o valor corres-
pondente à mesma de acordo com a situação líquida da sociedade,
constante do último balanço aprovado.

 3.º A sociedade terá ainda, o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida por este artigo 7.º, adquiri-la por sócio ou por tercei-
ro, podendo no primeiro caso a quota figurar no balanço como amor-
tizada e, posteriormente, também por deliberação da assembleia ge-
ral, em vez dela serem criadas uma ou várias quotas destinadas a serem
alienadas a um ou a algum dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio Mário dos Santos
Costa, com ou sem remuneração, conforme vier a ser decidido em
assembleia geral.

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

3 � Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais da administração social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir, confessar e transigir em processos judiciais;
c) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis e veículos automóveis

para serviço da sociedade;
d) Tomar de arrendamento quaisquer bens imóveis.
4 � É vedado aos gerentes a prática de actos alheios aos negócios

sociais, respondendo aqueles perante a sociedade pelos danos que lhe
causarem em consequência de tais actos.

5 � É vedado à sociedade a prestação de fianças, avales, subscri-
ção de letras de favor e prática de actos semelhantes, bem como as-
sumir quaisquer responsabilidades alheias ao seu interesse social.

ARTIGO 9.º

Do mandato

Mediante procuração a sociedade poderá constituir mandatários para
a representar em actos ou categoria de actos especificados na pro-
curação, nos termos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades
Comerciais.
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ARTIGO 10.º

Convocação das assembleias gerais

A convocação de assembleias gerais, pode ser feita por qualquer dos
sócios, por carta registada a cada um dos restantes, expedida com a antece-
dência mínima de 15 dias, salvo se a lei exigir outras formalidades.

§ 1.º Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer outro sócio ou por estranho, desde que comuniquem tal
facto em carta dirigida ao presidente da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Transmissão da quota por morte

1 � Em caso de falecimento de qualquer dos sócios, a respectiva
quota transmite-se aos seus sucessores.

2 � Enquanto a herança se mantiver indivisa os herdeiros serão
representados na sociedade pelo cabeça-de-casal.

3 � Terminada a indivisão da herança e adjudicada a quota a um
dos herdeiros, será este a assumir a qualidade de sócio.

ARTIGO 12.º

Distribuição de lucros

A distribuição de lucros, se os houver, ficará sujeita ao que for
decidido em assembleia geral, pelos sócios, sem prejuízo de observân-
cia do que a este respeito constar de disposições legais imperativas.

ARTIGO 13.º

Utilização do capital social

Nos termos e para os efeitos previstos nas alíneas c) e d) do n.º 1 e
no n.º 2 do artigo 19.º e no artigo 202.º, n.º 3, do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o gerente autorizado a celebrar, depois de outor-
gada a escritura e antes do registo definitivo do contrato de socieda-
de, contratos de aquisição e venda de bens, contratos de prestação de
serviços e quaisquer outros que se mostrem necessários à prossecução do
objecto social, considerando-se desde já, expressamente ratificados e as-
sumidos pela sociedade, todos os contratos de aluguer, arrendamento,
financiamento de água, electricidade, gás, telefone e outros praticados
até ao momento, nos termos do n.º 3 do artigo 202.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

ARTIGO 14.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 subsidiária.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 2006470124

LISBOA � 3.A SECÇÃO

WEB CHANNEL � CRIAÇÃO E GESTÃO DE CANAIS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 143/040227; identificação de pessoa colectiva n.º 504412353;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 30/040421.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 2.º n.º 1, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cova da Moura, 2, 3.º,
direito, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

27 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005985694

O CRANEO � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5204/940708; identificação de pessoa colectiva n.º 502775670;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 14/040421.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Maria José Morato Lobato Perei-
ra, por renúncia, em 16 de Janeiro de 2004.

Pela inscrição n.º 13, apresentação n.º 15/040421, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º (corpo) e 4.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 10 010 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto
Rodrigues de Almeida e uma do valor nominal de 39 990 euros, per-
tencente ao sócio Rui Carlos Soares de Jesus.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Rui Carlos Soares
de Jesus que, desde já, fica nomeado gerente, obrigando-se a sociedade
com a assinatura de um gerente.

§ único. Além dos poderes normais de administração ficam confe-
ridos ao gerente poderes para adquirir estabelecimentos comerciais,
fazer arrendamentos activa ou passivamente e trespassar quaisquer
estabelecimento da sociedade.

Pela inscrição n.º 14, apresentação n.º 16/040421, foi registada a
seguinte designação:

Designação de gerente, em 8 de Abril de 2004, de Carlos Alberto
Rodrigues de Almeida.

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

O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de Almeida Homem.
2004254840

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2826/910902; identificação de pessoa colectiva n.º 500278725;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 31; números e
data das apresentações: 27-28/040420.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do administrador Fernando Manuel Barbosa Fa-
ria de Oliveira, por renúncia, em 24 de Junho de 2003, e a seguinte
designação:

Designação de administrador, em 31 de Julho de 2003, por
cooptação, de Fernando Jorge Alves Sobral, residente na Rua do Pro-
fessor Vítor Fontes, 13, 5.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006380141

OCTAL � ENGENHARIA DE SISTEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 788/870108; identificação de pessoa colectiva n.º 501774360;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 53/040420.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 2 905 190 euros para 3 000 000 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
3 000 000 euros, representado por 3 000 000 de acções ordinárias,
nominativas, escriturais, com o valor nominal de 1 euro cada.

ARTIGO 4.º

1 � Por maioria de três quartos dos votos representativos do ca-
pital social, podem ser exigidas aos accionistas prestações acessórias,
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até ao limite de 50 vezes o valor da respectiva participação no capital
social, terão por objecto dinheiro e serão remunerados com juros à taxa
que vier a ser fixada na respectiva deliberação da assembleia geral.

2 � As obrigações das prestações acessórias reger-se-ão pelo dis-
posto no artigo 287.º do Código das Sociedades Comerciais.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006380427

SETRON � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 031/790102; identificação de pessoa colectiva n.º 500785120;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 5/040419.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redução do capital de 249 399 euros para 199 519,20 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 199 519,20 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
74 819,70 euros, na titularidade do sócio Rodrigo António das Neves
Gonçalves; outra do valor nominal de 74 819,70 euros, na titularidade
dos sócios Carlos Augusto das Neves Gonçalves e Maria de Fátima
Monteiro Barbosa Lima das Neves Gonçalves; e outra do valor nomi-
nal de 49 879,80 euros, na titularidade da própria sociedade.

Pela averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 6/040419,
foi registada a cessação das funções da gerência de Mário Jorge dos
Santos Carvalho, por renúncia, em 2 de Abril de 2004.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004331437

ZAMAR � EMPRESA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1210/891121; identificação de pessoa colectiva n.º 502248246;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/040308.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e acha-se dividido em duas quotas de 2500 euros cada,
pertencentes respectivamente aos sócios António Manuel da Silva
Branco e Ana Isabel Feio Leonardo Paulino.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005466263

RICAVA � SOCIEDADE TURÍSTICA DE CAÇA E PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 232/020125; identificação de pessoa colectiva n.º 505716224;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/040423.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5000 euros para 9000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9000 euros e corresponde à soma de nove quotas iguais, do valor
nominal de 1000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
MAQUIVIL � Equipamentos Industriais, S. A., Carlos Olavo Mesqui-
ta da Silva, Fernando José Mesquita Vaz Pereira, Eduardo Joaquim Mo-
rais, Adriano Manuel Pereira Tiago, José Maria Alves Rosa, Hamilton
Neves Baptista, Amílcar Simões Pereira e José João Vieira Machado.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005072141

SHAKIRA � COMÉRCIO PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 790/020905; identificação de pessoa colectiva n.º 506173820;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/040419.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Vanita Madhavji Tanna, por
renúncia, em 13 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2004254815

SWA � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 983/021119; identificação de pessoa colectiva n.º 504464531;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 29/040421.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerência de Ana Sofia Leite Guerreiro da Sil-
va, por renúncia, em 26 de Março de 2004.

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

Está conforme o original.

27 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006385674

VA 2 � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4675/931026; identificação de pessoa colectiva n.º 503096130;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 44/040420.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º n.º 1, 9.º, 12.º n.os 1,
3 e 4, 14.º e 19.º e aditado o artigo 10.º-A, que passam a ter a seguin-
te redacção:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Marquês de
Fronteira, 8, 2.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira, po-
dendo esta por decisão do conselho de administração, ser deslocada
para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

2 � (Mantém-se.)

9.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos por um período de quatro anos.

2 � O secretário da mesa será o secretário da sociedade, quando
este for designado.
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10.º-A

Para além das competências atribuídas por lei ou por este contrato
de sociedade, compete à assembleia geral deliberar sobre:

a) A aquisição, alienação ou qualquer outra forma de oneração de
bens do activo imobilizado, designadamente bens móveis e imóveis;

b) A prestação de cauções ou garantias pessoais ou reais pela so-
ciedade.

12.º

1 � A administração da sociedade, compete a um conselho de
administração, composta por três ou cinco membros, sendo um o
presidente, eleitos por um período de quatro anos.

2 � (Mantém-se.)
3 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que

o mesmo deliberar.
4 � Enquanto verificadas as condições legalmente fixadas para esse

efeito, a sociedade poderá ser administrada por um administrador único,
o qual terá as mesmas competências legais e contratuais estabelecidas
para o conselho de administração.

14.º

A fiscalização da sociedade, compete a um conselho fiscal, com-
posto por três membros efectivos, sendo um presidente e um ou dois
suplentes ou a um fiscal único e um suplente, eleitos pela assembleia
geral, por um período de quatro anos.

19.º

1 � O exercício dos cargos sociais, excepção feita aos revisores
oficiais de contas, que fizerem parte do órgão de fiscalização, será ou
não remunerado, conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá delegar, numa comissão presidida
pelo presidente da mesa, a decisão referida no n.º 1 e ou a fixação das
remunerações.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005086061

V. A. � CONSULTORES DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 180/770301; identificação de pessoa colectiva n.º 500665524;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 42/040420.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º n.º 1, 8.º, 12.º e 14.º e
aditados os artigos 5.º-A e 19.º, que passam a ter a seguinte redacção:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Marquês da
Fronteira, 8, 2.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira, po-
dendo esta por decisão do conselho de administração, ser deslocada
para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

2 � (Mantém-se.)

5.º-A

O conselho de administração poderá deliberar a aquisição e aliena-
ção de acções próprias, nos termos e limites legais.

8.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos por um período de quatro anos.

2 � O secretário da mesa será o secretário da sociedade, quando
este for designado.

12.º

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração, composta por três ou cinco membros, sendo um o pre-
sidente, eleitos por um período de quatro anos.

2 � O conselho de administração poderá delegar parte dos seus
poderes e competências num membro do conselho, que tomará a
designação do administrador-delegado.

3 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
o mesmo deliberar.

4 � Enquanto verificadas as condições legalmente fixadas para esse
efeito, a sociedade poderá ser administrada por um administrador único,
o qual terá as mesmas competências legais e contratuais estabelecidas
para o conselho de administração.

14.º

A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal, com-
posto por três membros efectivos, sendo um presidente e um ou dois
suplentes ou a um fiscal único e um suplente, eleitos pela assembleia
geral, por um período de quatro anos.

19.º

1 � O exercício dos cargos sociais, excepção feita aos revisores
oficiais de contas, que fizerem parte do órgão de fiscalização, será ou
não remunerado, conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá delegar, numa comissão presidida
pelo presidente da mesa, a decisão referida no n.º 1 e ou a fixação das
remunerações.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2005086045

YOMOC � DESIGN & COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 297/040416; identificação de pessoa colectiva n.º 506841456;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/040416.

Certifico que entre Gonçalo Osório de Castro Ibérico Nogueira,
Pedro Franco Almeida D�Eça de Sousa, Vasco Maria Costa D�Avillez
e João Lourenço Franco Almeida D�Eça, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma YOMOC � Design & Comunica-
ção, L.da e tem a sua sede na Rua do Campo Grande, 28, 4.º, A, em
Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de design,
marketing, publicidade, promoção de imagem e criação de conteúdos
digitais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas com o valor no-
minal de 1250 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global de 10 000 euros.

2 � Os sócios poderão prestar suprimentos à sociedade, mediante
deliberação da assembleia geral, que fixe os termos e condições.

ARTIGO 5.º

Deduzida dos lucros a percentagem para constituir ou reintegrar a re-
serva legal, os lucros serão distribuídos ou terão a aplicação que a assembleia
geral deliberar.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral e a sua representação activa e passiva em
juízo e fora dele, será confiada a um ou mais gerentes os quais poderão
ser ou não sócios, sendo necessária a intervenção conjunta de dois geren-
tes para fazer obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Certifico ainda que foram designados gerentes, em 23 de Fevereiro
de 2004, João Lourenço Franco Almeida d�Eça e Vasco Maria Costa
d�Avillez.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2006343440
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LISBOA � 4.A SECÇÃO

MONTE AGRAÇO � ENERGIAS ALTERNATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 735/021028; identificação de pessoa colectiva
n.º 505954249; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 8, 10 e 11/030919.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1, apresentações n.os 8 e 10/030919.
Cessação de funções dos gerentes Francisco José Marques Ramos e

João Araújo de Almeida Coutinho, por terem renunciado em 26 de
Março de 2003.

Certifico ainda que, o texto que segue é a transcrição do
averbamento acima referido, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º
do contrato social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrita social, é de 6000 euros, represen-
tado por oito quotas: três de 900 euros cada uma, pertencentes à sócia
ENERSIS � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A; uma de
360 euros, também pertencente à sócia ENERSIS � Sociedade Gestora
de Participações Sociais, S. A.; três quotas iguais, no valor nominal de
600 euros, uma de cada um dos sócios Francisco José Marques Ramos,
Manuel da Conceição Oliveira Costa e Ricardo José Crespo dos Santos
Rodrigues; e uma de 1140 euros, pertencente ao sócio João Araújo de
Almeida Coutinho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, serão exercidas
pelos gerentes eleitos em assembleia geral, no mínimo de dois sócios
ou não, sempre reelegíveis.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados, consoante for delibe-
rado em assembleia geral, se não houver deliberação quanto a esta
matéria, entende-se que o exercício do cargo não é remunerado.

3 � A sociedade obriga-se pela intervenção conjunta de dois ge-
rentes, de um gerente e de um procurador, do gerente delegado nos
termos da respectiva delegação, ou ainda, de um mandatário da soci-
edade no âmbito dos poderes que lhe forem expressamente cometido.

Gerentes designados: Afonso Manuel Proença, casado, residente na
Quinta da Penha Longa, Aldeamento B, 38, Linhó e António Augusto
Gutierrez Sá da Costa, casado, residente no Condomínio Quinta de
Janes, B5, Rua do Solidó, Janes, Alcabideche.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005045250

CONCEIÇÃO SANTOS � ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4248/950324; identificação de pessoa colectiva n.º 503384739;
inscrições n.os 2 e 3; números e datas das apresentações: 15/971002 e
48/030924.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida, tendo o capital de 400 000$ sido aumentado e redenominado
para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato social, eu passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas de 2000 euros, perten-
cente ao sócio José Luís Ribeiro dos Santos e à quota de 3000 euros,
pertencente à sócia Maria da Conceição Pereira Guedes dos Santos.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
2 � Apresentação n.º 15/971002.
Facto: designação.
Data da deliberação: 25 de Outubro de 1995.
Gerente: Maria da Conceição Pereira Guedes dos Santos.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2002363781

MARQUES, MARIA ROSA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 574/610826; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 13/031027.

Certifico que, o capital social de 10 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e outros valores, conforme escrituração e corresponde à soma
de duas partes sociais: uma de 2500 euros, pertencente em comum e
sem determinação de parte ou direito aos sócios Maria do Carmo
Urbano Marques de Almeida, Maria Teresa Lopes Dias Marques, Pedro
José Dias Marques e Elsa Teresa Dias Marques Pereira e uma de
2500 euros, pertencente em comum e sem determinação de parte ou
direito, aos sócios Maria Celeste Bastos Marques Nunes, Maria João
Marques Nunes e José Manuel Marques Nunes.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2004329998

PASCOALITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 18 369/451128; identificação de pessoa colectiva n.º 500509603;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 297/011227.

Certifico que, o capital social de 420 000$, foi aumentado e
redenominado para 5000,01 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de 5000,01 euros e corresponde à soma
das quotas dos sócios, que são as seguintes: uma no valor nominal de
1666,67 euros, pertencente ao sócio Óscar Agnelo dos Santos Oli-
veira; uma no valor nominal de 1666,67 euros, pertencente em co-
mum e na proporção de metade para Maria Mercedes Lorenzo Tor-
res Gonçalves e um oitavo para Ana Paula Lorenzo Torres Simões
Gonçalves, António Manuel Lorenzo Torres Simões Gonçalves, João
Paulo Lorenzo Torres Simões Gonçalves e Ricardo Jorge Lorenzo
Torres Simões Gonçalves e na proporção de um terço para cada um,
a Maria Manuela Duarte Gata Esperança Fialho, João Manuel Duarte
Gata Esperança e Francisco António Duarte Gata Esperança.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088510

COMPANHIA DE MOAGEM LISBONENSE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7994/990409; identificação de pessoa colectiva n.º 500068968;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 26/031006.

Certifico que, o capital social de 75 000 000$ foi aumentado e
redenominado para 374 100 euros, tendo sido alterado o artigo 5.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo constantes da escrita, é de 374 100 euros e acha-se
dividido e representado por 30 000 acções, do valor nominal de
12,47 euros cada uma.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005043249
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CARAMUJEIRA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 687/730620; identificação de pessoa colectiva n.º 500326797;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 27/031017.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

18 � Apresentação n.º 27/031017.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente � Alberto Heleno do Nas-

cimento Regueira, casado, residente na Rua do Professor Egas Moniz,
383, 1.º, Parede; José Jorge Gonçalves Tracana de Carvalho, casado,
residente na Rua dos Remédios à Lapa, 20, Lisboa e Maria Isaura dos
Anjos Lopes Trindade Calha, casada, residente na Urbanização da
Portela, lote 16, 3.º, esquerdo, Sacavém.

Fiscal único: efectivo � Crisóstomo Aquino de Barros, revisor
oficial de contas; suplente � Afonso Diz e Santos Silva, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2004264799

CRASTOS � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 759/730706; identificação de pessoa colectiva n.º 500919119;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 28/031017.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

19 � Apresentação n.º 28/031017.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

2003, para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente � Alberto Heleno do

Nascimento Regueira, casado, residente na Rua do Professor Egas
Moniz, 383, 1.º, Parede; José Jorge Gonçalves Tracana de Carvalho,
casado, residente na Rua dos Remédios à Lapa, 20, Lisboa e Maria
Isaura dos Anjos Lopes Trindade Calha, casada, residente na Urbani-
zação da Portela, lote 16, 3.º, esquerdo, Sacavém.

Fiscal único: efectivo � Crisóstomo Aquino de Barros, revisor
oficial de contas; suplente � Afonso Diz e Santos Silva, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2002453764

CROSSAUTO � REPARAÇÕES E VENDA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 130/770923; identificação de pessoa colectiva n.º 500696950;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresenta-
ção: 2/031023.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição do averbamento
acima referido:

12 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 2/031023.
Cessação de funções da gerente Beatriz Maria Castro Gomes

Mascarenhas Lavrador Neto Guimarães, por ter renunciado, em 30 de
Setembro de 2003.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2004329661

CONSELPORT � CONSULTORES E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 858/790704; identificação de pessoa colectiva
n.º 500838875; inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 50/
031028.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

16 � Apresentação n.º 50/031028.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Outubro de 2003.

Está conforme.

11 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2004332670

C. GONÇALVES & A. GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 303/770325; identificação de pessoa colectiva n.º 500592098;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 26/031021.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

7 � Apresentação n.º 26/031021.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Outubro de 2003.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2004329416

CONSULGESTA � CONSULTA E GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 126/820712; identificação de pessoa colectiva n.º 501308687;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 19/031017.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

5 � Apresentação n.º 19/031017.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Setembro de 2003.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2002453519

CIVILINFOR � CONSTRUÇÃO CIVIL E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO COMPUTARIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 937/870123; identificação de pessoa colectiva n.º 501783490;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/031009.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

3 � Apresentação n.º 16/031009.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Setembro de 2003.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2002452415

PLURIVENDAS � VENDAS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 410/861124; identificação de pessoa colectiva n.º 501749985;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 33/031016.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição do averbamento
acima referido:

16 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 33/031016.
Cessação de funções dos gerentes Casimiro Joaquim Gancho Cristo

e José Luís das Neves Gonçalves, por terem renunciado, respectiva-
mente, em 19 de Setembro de 2003 e 23 de Setembro de 2003.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088498
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PRODUVISÃO � VENDAS POR CORRESPONDÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4217/950317; identificação de pessoa colectiva n.º 503378640;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 26 e 27/030924.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição do averbamento
acima referido:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 26/030924.
Cessação de funções da gerente Marta Alexandre da Conceição

Santos Fernandes Peres, por ter renunciado, em 1 de Agosto de 2003.
Certifico ainda que o capital de 10 000 000$ foi aumentado e

redenominado para 50 000 euros, tendo a sociedade passado a
unipessoal, e rege-se pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma PRODUVISÃO � Importação Expor-
tação, Unipessoal, L.da

2.º

A sua sede é em Lisboa, na Rua do Capitão-Mor Pedro Teixeira,
3-A, freguesia de São Francisco Xavier.

3.º

O seu objecto consiste na actividade de vendas por correspondên-
cia, importação e exportação.

4.º

Fica autorizada a aquisição de participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social é de 50 000 euros, está integralmente realizado e
corresponde á soma das seguintes quotas: uma de 25 060,10 euros, uma
de 23 942,30 euros e uma de 997,60 euros, pertencente ao único sócio
Pedro Cândido Arraia de Oliveira e Silva.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado, compete aos gerentes a nomear pelo único sócio. Fica desde já
nomeado gerente, o sócio Pedro Cândido Arraia de Oliveira e Silva.

7.º

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

8.º

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

9.º

Por deliberação do sócio poderão ser derrogados os preceitos legais
dispositivos da Lei das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005044091

PARRO NOGUEIRA � ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4696/950928; identificação de pessoa colectiva n.º 503501964;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 40/020213.

Certifico que, o capital social de 400 000$, foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma no valor de 3337,50 euros,
pertencente à sócia Maria Helena Demande Nunes Barata de Parro
Nogueira e duas no valor de 831,25 euros cada uma, pertencentes uma

a cada uma das sócias Teresa Isabel Nunes Barata de Parro Nogueira
e Ana Cristina Barata de Parro Nogueira Moreira Lima.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088358

CONTECTO � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3291/940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503143251;
inscrição n.º 6 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 15 e 16/030924.

Certifico que, o capital social de 450 000$ foi aumentado e
redenominado para 12 000 euros, tendo sido alterados os artigos 2.º
n.º 1, 4.º n.º 1 e 6.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Azinhaga da Fonte, 17, sala B,
freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrituração social, é de 12 000 euros e
corresponde á soma de três quotas iguais, do valor nominal de
4000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Isabel
Maria Pereira Duarte Paredes, Hugo Ernesto Duarte Paredes e José
de Oliveira Paredes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, compete a um ou
mais gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, com ou
sem remuneração, conforme aí vier a ser deliberado.

2 � Mantém-se nomeada gerente a sócia Isabel Maria Pereira
Duarte Paredes e fica desde já nomeado gerente, o sócio José de Oli-
veira Paredes.

3 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura do gerente
José de Oliveira Paredes ou a assinatura conjunta de quaisquer outros
dois gerentes.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
2 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 16/030924.
Cessação de funções da gerente Isabel Maria Pereira Duarte Pare-

des, por ter renunciado, em 8 de Setembro de 2003.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088340

CAPELAS � BRITES & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 554/780812; identificação de pessoa colectiva n.º 500801657;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 47/020322.

Certifico que, o capital social de 600 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e representado por quatro quotas iguais de 1250 euros, perten-
ça de cada um dos sócios Artur Manuel Alves Freire dos Santos, José
António Alves Freire dos Santos, José Manuel da Cunha Ribeiro e
Manuel João Pinto Soares.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 1000258847
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MUSICORDE � ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 475/690828; identificação de pessoa colectiva n.º 500200033;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 30/030929.

Certifico que, o capital social de 540 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e está dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
1666,67 euros, do sócio Alberto da Conceição Nunes; outra do valor
nominal de 833,33 euros, do sócio Rui Alberto da Silva Remígio; outra
do valor nominal de 833,33 euros, dos herdeiros de Fernando Gomes
Parente Santos; e outra do valor nominal de 1666,67 euros, da pró-
pria sociedade MUSICORDE � Estúdio de Gravação, L.da

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 1000256845

MACEDO & RAPAZ � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7826/990126; identificação de pessoa colectiva n.º 504565613;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/020102.

Certifico que, o capital social de 500 000$ foi aumentado o
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 5.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de
1680 euros, titulada em nome do sócio José António Coelho de
Macedo; outra no valor nominal de 1660 euros, titulada em nome da
sócia Anabela Marques de Macedo; e outra no valor nominal de
1660 euros, titulada em nome do sócio Rui Pedro Aguiar Rapaz.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares de capital, até
duas vezes o capital social, bem como ser prestados suprimentos nos
montantes e condições a estabelecer, caso a caso, por deliberação da
assembleia geral, por maioria de dois terços, que igualmente fixará a
remuneração e demais condições.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 1000256842

MERCANÁUTICA � CONSTRUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE BARCOS E ATRELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5039/960221; identificação de pessoa colectiva n.º 503593176;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/020422.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, passou a unipessoal, pas-
sando a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MERCANÁUTICA � Constru-
ção e Comercialização de Barcos, Motores e Atrelados, Unipes-
soal, L.da, tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Artur Lamas, 38, fre-
guesia de Alcântara.

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.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto: construção e comercialização
de atrelados, compra e venda de barcos de recreio, motas de água,
motores, óleos e acessórios vários. Materiais de construção. Impor-
tação e exportação.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5985,57 euros e encontra-se representado por uma quota única de igual
valor, pertencente ao sócio Euclides Vicente.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Euclides Vicente, desde
já nomeado gerente, sendo a sua assinatura necessária e suficiente para
vincular a sociedade, em todos os actos e contratos.

5.º

São autorizados os negócios jurídicos do sócio único com a socie-
dade que sirvam à prossecução do objecto desta.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 1000256840

QUINTAS DO ALENTEJO � SOCIEDADE
DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4101/950203; inscrição n.º 2; Números e data das apresentações: 12 e
13/020521.

Certifico que, o capital social de 7 500 000$ foi aumentado e
redenominado para 50 025 euros, tendo sido alterados os artigos 2.º
n.º 1 e 4.º n.º 1, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede social na Rua de Ivone Silva, lote 6,
3.º, esquerdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 025 euros, representado por 7500 acções com o valor nominal de
6,67 euros cada uma.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Conselho de administração: presidente � Fátima da Conceição

Martins Pais, divorciada, residente na Praceta do Padre Abel Varzim,
lote 24, 7.º, C, Bobadela; Francisco António Ruivo soares Baptista,
casado, residente na Rua de D. Maria Conceição Botelho, lote B-28,
3.º, direito, Carcavelos e Pedro Alexandre Marcus Moleiro Ribeiro da
Cunha, solteiro, maior, residente na Rua do Coronel Filipe Vieira, 3,
2.º, esquerdo, Mem Martins, Sintra.

Fiscal único: efectivo � António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com
sede na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º, Lisboa; su-
plente � António Manuel Mendes Barreira, casado, residente na
morada anterior, revisor oficial de contas.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 1000256838

CENTÚRIA 2000 � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 257/010618; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505233681; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 33 e 35 e 37/031027.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição do averbamento de
cessação de funções e inscrição seguintes:

2 � Averbamento n.º 1, apresentações n.os 33 e 35/031027.
Cessação de funções dos gerentes Andreia Sofia Martins e Fernando

Eduardo Pinto Esteves, por terem renunciado, em 13 de Outubro de 2003.
5 � Apresentação n.º 37/031027.
Nomeação de gerente, por deliberação de 13 de Outubro de 2003,

de António dos Santos Figueirinhas Correia, divorciado, residente na
Quinta de São Miguel das Encostas, lote 30, 2.º, direito, Carcavelos,
Cascais.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088366

CHILLIBEANS � PUBLICIDADE, MARKETING E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 674/030908; identificação de pessoa colectiva n.º 506381200;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/030908.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CHILLIBEANS � Publicidade,
Marketing e Design, L.da e vai ter a sua sede na Rua dos Correeiros,
110, 1.º, direito, freguesia de São Nicolau, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços nas áreas
de marketing publicidade e design.

3.º

O capital social é de 5100 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor nominal
de 1700 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Jo-
aquim Miguel Raimundo Branco, Pedro Miguel Faria Caixado e Ma-
nuel Macedo Ferreira Gravata Filipe.

4.º

A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento da so-
ciedade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

5.º

1 � A gerência da sociedade que poderá não ser remunerada, se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

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

3 � Além das atribuições gerais da gerência, derivadas da lei e deste
contrato, atribuem à gerência:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, confessar, desistir e transigir em quaisquer acções e compro-
meter-se em árbitros;

b) Adquirir, alienar e onerar bens e direitos móveis, adquirir, alie-
nar ou onerar bens e direitos imóveis, tomar e dar de arrendamento
e celebrar contratos de locação financeira.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088374

PLANFIPSA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6027/970306; identificação de pessoa colectiva n.º 503597864;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 32/030923.

Certifico que, o capital social de 4 790 000 euros, foi aumentado
para 5 031 500 euros, tendo sido alterado o artigo 5.º n.º 1, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital e acções

1 � O capital da sociedade, integralmente subscrito e realizado, é
de 5 031 500 euros, representado por 1 006 300 acções, com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005045128

PATO RICO � COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS
DE PENAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 431/790328; identificação de pessoa colectiva n.º 500843872;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/030912.

Certifico que, o capital social de 100 000 euros foi aumentado para
110 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 110 000 euros, encontra-se integralmente
realizado e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal
de 82 500 euros, pertencente ao sócio António José de Jesus Casta-
nheira e outra do valor nominal de 27 500 euros, pertencente à sócia
Maria Beatriz Serrano de Almeida Pinto.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005048933

CONSULTA � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 896/781122; identificação de pessoa colectiva n.º 500735557;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/030919.

Certifico que, o capital social de 20 000 000$, foi aumentado e
redenominado para 100 000 euros, tendo sido alterados os artigos 2.º,
4.º e 8.º e eliminados os artigos 9.º e 10.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Portas de Santo Antão,
117, 2.º, G, freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 100 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas: sendo uma do valor nominal de 87 500 euros,
pertencente ao sócio José Melro Félix e outra do valor nominal de
12 500 euros, pertencente ao sócio Augusto Jorge de Melro Félix.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 200 000 euros, na proporção das res-
pectivas quotas, mediante deliberação da assembleia geral, em que o
sócio obrigado à prestação, vote favoravelmente.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005045225
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CONSTRUÇÕES BETARMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 752/620515; identificação de pessoa colectiva n.º 500535140;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/030922.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 462,73 euros e constituem-no duas quotas,
a saber: uma de 4020,31, que fica a pertencer a Leonor Pires de
Azevedo Serras e outra de 11 442,42 euros, que fica a pertencer a
José Serras.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005044806

PI � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6893/980220; identificação de pessoa colectiva n.º 504092528;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/030912.

Certifico que, o capital social de 45 000 000$ foi aumentado e
redenominado para 225 000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 225 000 euros, dividido em 45 000 ac-
ções, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O capital social está totalmente subscrito e realizado em dinheiro.
3 � As acções são nominativas e são representadas por títulos de

1, 10, 100 e 1000 acções.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005035270

MOLNLYCKE HEALTH CARE � COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 179/010518; identificação de pessoa colectiva n.º 511101066;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 84/011130.

Certifico que, o capital social de 22 400 000$, foi aumentado e
redenominado para 111 731,69 euros, tendo sido atlerado o artigo 4.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
111 731,69 euros, dividido em cinco quotas: sendo uma de
111 331,69 euros, pertencente à sócia Molnlycke Health Care Holgind,
AB; e quatro quotas de 100 euros cada uma, pertencentes uma a cada
uma das sócia Molku Norway, A/S, Molku Finland OY, Molku
Denmark, A/S e Molnlycke Health Care, S. L.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
4 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 23/030905.
Cessação de funções do gerente Mats Nolsson, por destituição, em

27 de Junho de 2003.
11 � Apresentação n.º 24/030905.
Nomeação de gerente, por destituição, de 27 de Junho de 2003, de

Anders Gonnar Wilhelm Ksrlsson, casado, residente em Storgstan, 85-C,
Suécia.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088315

CONSTROTUNEL � CONSTRUÇÕES, PROJECTO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 164/020326; identificação de pessoa colectiva
n.º 502495111; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: of. 40 e 41/030911.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição do averbamento acima
referido, tendo sido alterado o artigo 4.º do contrato social, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de sete quotas; sendo duas dos
valores nominais de 30 000 euros e 12 500 euros cada uma, ambas
pertencentes à sócia Maria Júlia Rato Crespo; duas dos valores nomi-
nais de 26 508,41 euros e 12 500 euros cada uma, ambas pertencen-
tes à sócia Ilda Saraiva Barbosa de Carvalho Nogueira Vines; duas dos
valores nominais de 10 005 euros cada uma, ambas pertencentes ao
sócio José António Marques dos Santos; e uma do valor nominal de
3491,59 euros, pertencente ao sócio António José Nogueira Vines (que
constitui bem comum, integrado no património do dissolvido casal
com Maria de Fátima Marques Gaspar Vines.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
2 � Averbamento n.º 21, of., apresentação n.º 40/030911.
Cessação de funções do gerente José Lúcio Fernandes Marques, por

ter renunciado, em 28 de Agosto de 2003.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005956279

CLÍNICA O. ALVES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6289/970624; identificação de pessoa colectiva n.º 503932949;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/030923.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de 2375 euros, do
sócio Orlando Elísio Alves da Silva; uma de 2500 euros, da sócia Maria
Gabriela Gomes Lopes Alves da Silva; e uma de 125 euros, do sócio
Paulo José Gomes Lopes Alves da Silva.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005067091

PRUMOESQUADRO � CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6534/971020; identificação de pessoa colectiva n.º 503990337;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 37/990728.

Certifico que, o capital social de 5 000 000$, foi aumentado para
100 000 000$, tendo sido alterados os artigos 3.º n.º 1, 11.º, 13.º e
19.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
100 000 000$ e divide-se em 100 000 acções, do valor nominal de
1000$ cada uma, podendo ser representado por títulos de 1, 10, 50,
100 ou 1000 acções.

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração, composto por três membros, eleitos em assembleia
geral, por um período de três anos, reelegível.

2 � Os administradores serão ou não remunerados, conforme a
assembleia geral deliberar e são dispensados de caução.
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ARTIGO 13.º

A sociedade obriga-se com a intervenção do administrador eleito
presidente do conselho de administração, com a intervenção de dois
administradores ou pela assinatura de um mandatário ou mandatários
da sociedade, com poderes especiais para o acto, podendo o presiden-
te mandatar outro administrador para ele por si obrigar sozinho a
sociedade.

ARTIGO 19.º

Os órgãos sociais para o triénio de 1999-2000-2001, terão a se-
guinte composição:

Mesa da assembleia geral: presidente � José Manuel de Oliveira da
Silva, casado, advogado, com domicílio profissional na Rua do Peta
Bocage, 6-A, 1.º, escritório A, em Lisboa; secretário � Tiago Augusto
Marcelino Cupertino Marques, solteiro, maior, residente na Rua de
Viana da Mota, 37, em Lisboa.

Conselho de administração: presidente � Gabriel Marques, casado,
residente na Avenida do Brasil, 186, 3.º, direito, em Lisboa; que é
eleito pela assembleia e designado pelos seus pares da administração
como presidente do conselho de administração, vogais � António
Gabriel Cupertino Marques, casado, residente na Rua de Viana da Mota,
37, em Lisboa e Maria de Lurdes Batalha Cupertino, casado, residen-
te na Avenida do Brasil, 186, 3.º, direito.

O fiscal único actual, bem como o suplente, são reeleitos por novo mandato.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088030

MARQUES & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9398/000912; identificação de pessoa colectiva n.º 503865540;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 15/020523.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

6 � Apresentação n.º 15/020523.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Março de 2002.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 1000256835

PRIMEIRÍSSIMA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E HOTELARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9239/000707; identificação de pessoa colectiva n.º 505046415;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 33/020503.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima referida:
10 � Apresentação n.º 33/020503.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 25 de Agosto de

2001, para o quadriénio de 2001-2004:
Administrador único: Carlos Maria de Almeida Barbosa de Carvalho.
Fiscal único: efectivo � Barroso, Dias, Caseirão & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
República, 52, 9.º, Lisboa; suplente � S. Fernandes, Barros, Fonseca
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na Avenida da República, 50, 8.º, Lisboa.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 1000256833

COSMECÊUTICA � COMPANHIA PORTUGUESA
DE COSMÉTICA E PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5298/960605; identificação de pessoa colectiva n.º 503656860;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 60/020402.

Certifico que, o capital social de 500 000$, foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que
passa 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
nominal de 4750 euros, pertencente à sócia Márcia Pereira de Abreu
Castro e outra no valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio
Amílcar Manuel de Campos Simão.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088382

CARRIÇO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 161/020325; identificação de pessoa colectiva n.º 506089568;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 7 e 8/030909.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição do averbamento
acima referido, tendo sido alterados os artigos 1.º n.º 2, 3.º n.º 1 e 4.º
n.os 2 e 4 do contrato social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Silva Freire,
55, 5.º, D, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas: uma de 4750 euros, pertencente ao sócio Vinícius
Alexandrino de Carvalho Carriço e outra de 250 euros, pertencente
ao sócio Nelson Alexandrino dos Santos Carriço.

ARTIGO 4.º

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

4 � São gerentes, os sócios Vinicius Alexandrino de Carvalho
Carriço e Nelson Alexandrino dos Santos Carriço, já designados.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 7/030909.
Cessação de funções do gerente Paulo Alexandre Canelas Inácio

Soares, por ter renunciado, em 20 de Agosto de 2003.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista Pina
Júlio. 2005088307

LOURES

EGL (PORTUGAL) EAGLE GLOBAL LOGISTICS
LOGÍSTICA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 622;
identificação de pessoa colectiva n.º 501207040; inscrição n.º 29;
número e data da apresentação: 24/20040213.

Certifico que, por escritura de 26 de Janeiro de 2004, exarada a
fl. 118, do livro n.º 945-B, do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
alterado o artigo 1.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EGL (PORTUGAL) Eagle Global
Logistics � Logística Empresarial, L.da e tem a sua sede na  Rua de
Severiano Falcão, 22, 1.º, sala A, Prior Velho, concelho de Loures,
podendo estabelecer sucursais, filiais e delegações onde e quando en-
tender conveniente.
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O texto actualizado do contrato está arquivado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

11 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003927000

CARLOS PINTO LEITE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 640;
identificação de pessoa colectiva n.º P-506947068; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/20040503.

Certifico que, por escritura de 30 de Abril de 2004, exarada a fl. 94,
do livro n.º 374, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Lisboa I, por Carlos Fernando Pinto Leite, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Pinto Leite � Importação
e Exportação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bissau, 9, 1.º, D, no
lugar e freguesia do Prior Velho, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e representação de
produtos para a agropecuária, designadamente, alimentos dietéticos,
alimentos complementares, produtos de utilização veterinária, maté-
rias-primas e pré-misturas para a indústria de alimentos compostos
para animais. Importação e exportação. Prestação de serviços na área
da promoção e vendas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le 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.

7 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003916210

JÚLIO LICÍNIO PEDRO QUEIRÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7228;
identificação de pessoa colectiva n.º 502167149.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

3 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joaquim
Pires. 2003868844

GINÁSIO DAS SETE CASAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 398;
identificação de pessoa colectiva n.º 504063677.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

3 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joaquim
Pires. 2003851356

FIGUEIREDO & ENCARNAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 819;
identificação de pessoa colectiva n.º P-973491280.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002507686

COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL A. F., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 160;
identificação de pessoa colectiva n.º 502947446.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício dos anos de 2001 e 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2003851747

JORA � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 525;
identificação de pessoa colectiva n.º 503113450.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2005059773

LOURENÇO & GRILO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 823;
identificação de pessoa colectiva n.º P-506379221.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002525730

ASTROGRAFE � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 116;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505257831.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2005731668

GELSERRA � COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 743;
identificação de pessoa colectiva n.º 973158794.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2003851119

DURIENSEGÁS � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS NATURAL DO DOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 187;
identificação de pessoa colectiva n.º P-504744216.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2000641920

O BECO � MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8042;
identificação de pessoa colectiva n.º P-971237085.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2001236239

APCOL � APOIO LOGÍSTICO E COMÉRCIO
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 789;
identificação de pessoa colectiva n.º 503110841.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2003851186

ARMANDO A. COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 874;
identificação de pessoa colectiva n.º P-972900314.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2001236220

MOURÃO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 328;
identificação de pessoa colectiva n.º 503777552.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2001398832

ESPAÇO F � ARQUITECTURA E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 697;
identificação de pessoa colectiva n.º 504367773.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002511748

ALIATRON � SISTEMAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 685;
identificação de pessoa colectiva n.º 504148001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2005759112

TRANSPORTADORA CENTRAL DA TERRA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 465;
identificação de pessoa colectiva n.º 504083058.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

22 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2001230214

DEFLACAR � COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 308;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505934884.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2001230192

FRIHENRIQUES � COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 641;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505629836.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002525889

SÉRGIO LEAL HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 783;
identificação de pessoa colectiva n.º 500890200.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002528140

GINÁSIO DA EIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 249;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505970597.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

21 de Abril de 2004. � A Ajudante Principal, Maria José Cân-
dido. 2002525722
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TAPETES AUTO JULMAR, COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
E TAPETES PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5536;
identificação de pessoa colectiva n.º 501603921.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

3 de Maio de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Augusto Joaquim
Pires. 2005978019

ARLINDO DUARTE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 098;
identificação de pessoa colectiva n.º 504291629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003957472

TÁXIS CENTRAL DA MALVEIRA OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 782;
identificação de pessoa colectiva n.º 504634763.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2000096972

PESTANA, FERREIRA & PESTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 61; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500724032.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2000984495

MINDA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 774;
identificação de pessoa colectiva n.º P-504371193.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003153942

E & V � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8270;
identificação de pessoa colectiva n.º 502495308.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2000984355

TÁXIS PAPI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 854;
identificação de pessoa colectiva n.º 500841314.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2000985114

REQUINTUR � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 421;
identificação de pessoa colectiva n.º 504316125.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2000984576

HELENA & SIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 867;
identificação de pessoa colectiva n.º 505500370.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2000984304

TÁXIS CENTRAL DE ARGANIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 251;
identificação de pessoa colectiva n.º 500449880.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003153934

UDIREV � EQUIPAMENTOS PARA INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 753;
identificação de pessoa colectiva n.º 502230665.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002530602

PAPELARIA FLAMENGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7248;
identificação de pessoa colectiva n.º 502171812.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002530629
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HELENA MONTEIRO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 182;
identificação de pessoa colectiva n.º P-973758490.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002530670

PREDIAL QUINTA DA NAZARÉ � SOCIEDADE DE
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 023;
identificação de pessoa colectiva n.º P-974166995.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002530700

MARIA DA LUZ & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4736;
identificação de pessoa colectiva n.º 501417940.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002530645

AUTO TÁXIS LEAL & MANECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 082;
identificação de pessoa colectiva n.º 505201097.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2000984274

TÁXIS ALFREDO DA SILVA PERES DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 243;
identificação de pessoa colectiva n.º 500724687.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003153985

AUTO TÁXIS POPERLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 286;
identificação de pessoa colectiva n.º 505357852.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003153993

TECNIBÉRICA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE LABORATÓRIO E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8278;
identificação de pessoa colectiva n.º 502509732.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003957413

TÁXIS VALENTIM & LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 260;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505319519.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2000984282

MOPRIL � MATERIAIS PARA REVESTIMENTOS
INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 752;
identificação de pessoa colectiva n.º 502100370.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002530610

TRANSPORTES DIAS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 413;
identificação de pessoa colectiva n.º P-504877062.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002530661

DEJOTAERRE � CONSULTORIA E CONTABIILDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7214;
identificação de pessoa colectiva n.º 502166665.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002530688

JACINTO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7905;
identificação de pessoa colectiva n.º 502400714.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2002530637
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AUTO TÁXIS MACIEIRA DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 022;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505207010.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2002.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2000984177

MULTAYMAN � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 473;
identificação de pessoa colectiva n.º P-506747220; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20040205.

Certifico que, por escritura de 4 de Fevereiro de 2004, lavrada a
fl. 90, do livro n.º 5-A, do 1.º Cartório Notarial de Competência
Especializada de Castelo Branco, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de MULTAYMAN �
Importação e Exportação, S. A. e tem a sua sede na Quinta de São
João das Areias, lote 110, freguesia de Sacavém, concelho de Loures,
número de identificação de pessoa colectiva P-506747220.

2 � A sociedade é constituída por seis sócios com as denomina-
ções seguintes: MEGAOFF � Comércio e Serviços de
Automóveis, L.da, número de identificação de pessoa colectiva
506705579, com sede na Quinta de São João das Areias, lote 110,
freguesia de Sacavém, concelho de Loures, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Loures, sob o n.º 19 376, com
o capital de 5000 euros; DATALINHA � Electrónica, Informática
e Telecomunicações, L.da, número de identificação de pessoa colecti-
va 506693007, com sede na Quinta de São João das Areias, lote 110,
freguesia de Sacavém, concelho de Loures, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Loures, sob o n.º 19 402, com
o capital de 5000 euros; MULTIFERRAGEM � Comércio e Servi-
ços de Material de Construção, L.da, número de identificação de pes-
soa colectiva 506705587, com sede na Quinta de São João das Arei-
as, lote 110, freguesia de Sacavém, concelho de Loures, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Loures, sob o n.º 19 402,
com o capital de 5000 euros; FREETRANS � Entregas Rápidas de
Mercadorias, Unipessoal, L.da, número de identificação de pessoa co-
lectiva 506667348, com sede na Quinta de São João das Areias,
lote 110, freguesia de Sacavém, concelho de Loures, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Loures, sob o n.º 19 224, com
o capital de 50 000 euros; e Kouloud Ragheb Abdel Rahman Bolbol,
número de identificação fiscal 233576630, solteira, maior, natural da
Palestina, de nacionalidade Palestiniana, residente na freguesia de
Miratejo, concelho de Almada, na Rua de Alves Redol, 11, 2.º, B,
portadora do passaporte n.º 1, emitido em 3 de Outubro de 2000, pela
Embaixada do Egipto, em Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede social para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar, transferir ou extinguir delegações, agências, sucur-
sais, ou qualquer outras formas de representação da sociedade, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a pintura de interiores e exteri-
ores, remodelação em prédios, moradias e andares, impermeabilização,
afagamentos e envernizamento de chão, todos os trabalhos de
beneficiação e restauro, limpeza de prédios, isolamentos privados,
conservação e limpeza deferente de edifícios, venda de madeira,
folhados, aglomerados, contraplacados, kits e tampos de cozinha,
portas no estilo e normais, ferragens para móveis, cortes por medida
e furação em madeira, orlagem mecânica e manual, madeiras exóti-
cas, pavimentos, todos trabalhos de carpintaria e marcenaria, fabri-
cação de móveis por medida e construção e montagem de stands,
compra e venda de ferro, perfis, vigas, barramentos, armazenistas e
importador de varão para betão, vigas, chapas, barras comerciais,
máquinas, ferramentas, ferragens, acessórios, metais não ferrosos,
tubos, corte e moldagem em ferro, venda de arames, pregos, parafu-

sos e redes, montagem de marquises, janelas, portas, portadas, vidros
térmicos e acústicos, divisória, telhados, autoportantes e de vidro,
montras, grades de protecção, persianas, estores térmicos e anti-rou-
bo, importador e exportador de acessórios para alumínio, sistemas de
caixilharia e perfis, alumínio para moldes de componentes mecâni-
cas, reestruturação e pequenas obras, serviço expresso permanente,
compra e venda, importação e exportação e exportação de material
de construção, máquinas, ferramentas e acessórios, montagem de tec-
tos falsos, divisórias fixas e amovíveis, portas de fole, separadores
acústicos, revestimentos de parede e iluminação, comércio de mate-
rial para tectos falsos e divisória, pavimentação em material cerâmico,
cortiça e madeira, sancas decorativas, venda de produtos para cons-
trução, isolamento térmicos, placas gesso cartonado, tectos fibra
minerais, tectos lã rocha e lã vidro.

Compra e venda, importação e exportação de automóveis, peças e
acessórios, reparação mecânica, eléctricas, bate-chapas e pintura em
automóveis, mudança de óleo, pneus, filtros, revisões gerais, monta-
gem eléctrica, alarmes, auto-rádios e ar condicionado, assistência téc-
nica com deslocações fora da oficina, troca de vidros em viaturas,
serviço de desempenagem, banco de ensaio e testes de viatura e tudo
o que respeita a automóveis ligeiros pesados e motociclos.

Transporte de mercadorias via marítima, terrestre e aérea, entre-
gas de documentação e mercadorias em todo o País, armazenamento
de mercadorias, cargas completas ou por grupagem, serviço de reco-
lha porta a porta com garantias de entrega, mudança par todo o País,
apoio logístico com pessoas especializadas.

Contabilidade geral a empresas e particulares e assistência fiscal,
constituição de sociedade, apoio administrativo, processamento de
salários e segurança social, preenchimento de impressos relativos a
impostos de pessoas colectivas, singulares e valor acrescentado, ges-
tão de software e hardware ligado a contabilidade, cedência de espaço
para escritório e armazém, com ou sem apoio administrativo e
logístico, aluguer de caixas postais, a expedição urgente e recepção de
correspondência e encomendas a nível nacional e internacional, ser-
viços de embalagem, serviço de fax, artigos de papelaria e bijuteria,
serviços de cópias a preto e branco e digitais a cores, serviços gráfi-
cos, serviços de plastificação, serviços de encadernação, carimbos,
fotografias tipo passe, venda de selos e impressos com valor fiscal,
aluguer de equipamentos informáticos e demais periféricos e todo o
apoio ligado a área administrativa e logística.

Importação, exportação, representações, compra, venda e troca,
armazenamento, projecto, produção, montagem, transformação, ins-
talação, distribuição, publicidade, assistência técnica e prestação de
serviços, informática incluindo material informático de alta e baixa
tensão, software, sistemas portáteis, soluções em tecnologia de
informática, assistência técnica e prestação de serviços, cablagem,
integração de sistemas, equipamento activo para comunicação de voz
e de dados, telemóveis e telecomunicações, incluindo activação de
telemóveis, com ou sem rede agregada, sistemas telefónicos digitais,
telefones com fios, atendedores de chamada, telefones multifunções,
telecopiadores, telefaxes, telebips, equipamentos de procura de pes-
soas, acessórios para telemóveis, electricidade, TV e áudio, material
de comunicações, rádio-telefones, estação-base, infra-estrutura e re-
des comunicação de dados, virtuais, celulares, sistema de segurança
integral e tudo o que abrange as áreas de informática, telecomunica-
ções e electrónicas.

ARTIGO 3.º

Mediante deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá livremente adquirir e alienar participações de toda a espécie,
associar-se ou interessar-se, por qualquer forma e com qualquer enti-
dade, noutras sociedades, empresas, agrupamentos, agrupamentos com-
plementares ou consórcios, existentes ou a constituir, seja qual for o
seu objecto, tipo e lei reguladora, bem como tomar parte ou fazer-se
representar nos respectivos órgãos sociais e praticar todos os actos
necessários para tais fins.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções, com o valor nominal
de 5 euros cada uma.

2 � As acções estão distribuídas da seguinte forma: MEGAOFF �
Comércio e Serviços de Automóveis, L.da, subscreveu 1500 acções, do
valor nominal de 5 euros cada uma; DATALINHA � Electrónica,
Informática e Telecomunicações, L.da, subscreveu 1500 acções, do
valor nominal de 5 euros cada uma; MICROCONT � Contabilidade
e Apoio Empresarial, L.da, subscreveu 1000 acções, do valor nominal
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de 5 euros cada uma; MULTIFERRAGEM � Comércio e Serviços de
Material de Construção, L.da, subscreveu 1500 acções, do valor no-
minal de 5 euros cada uma; FREETRANS � Entregas Rápidas de
Mercadorias, L.da, subscreveu 2000 acções, do valor nominal de 5 euros
cada uma; Kouloud Ragheb Abdel Rahman Bolbol, subscreveu 2500 ac-
ções, do valor nominal de 5 euros cada.

3 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis, podendo ser representadas por títulos ou assumir forma
escritural.

4 � Enquanto tituladas, as acções poderão ser representadas por
títulos incorporando 1, 5, 10, 100, 500, 1000, até ao limite de
1000 acções por título, todos eles autenticados com o selo branco da
sociedade e pela assinatura de um administrador, as quais poderão ser
apostas por chancela ou reproduzidas por meios mecânicos, em con-
formidade com o autorizado pela lei.

5 � A sociedade poderá emitir acções escriturais, bem como con-
verter as acções tituladas em escriturais ou estas naquelas, em qual-
quer dos casos nas condições e nos termos previstos na lei.

ARTIGO 5.º

Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro, salvo deliberação
diversa na assembleia geral, será atribuído aos accionistas direito de
preferência na subscrição das novas acções, bem como no rateio das
que não hajam sido subscritas, sempre na proporção das que ao tem-
po possuírem.

ARTIGO 6.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, conferindo
direito a um dividendo prioritário e susceptíveis de remição, dentro
dos limites legais e nas condições que vierem a ser fixadas pela
assembleia geral que tal deliberar.

ARTIGO 7.º

Mediante deliberação da assembleia geral ou do conselho de admi-
nistração, o qual igualmente fica autorizado para o efeito, a sociedade
poderá emitir quaisquer modalidades ou tipos de obrigações, nos ter-
mos que lhe sejam permitidos pela lei e nas condições que forem
determinados pelo órgão que decidir a emissão.

ARTIGO 8.º

Dentro dos limites impostos pela lei, a sociedade poderá adquirir e
deter acções ou obrigações próprias, bem como realizar com elas todas
as onerações que julgue convenientes para os interesses sociais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

A) Disposições comuns

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos da sociedade, a assembleia geral, cujos trabalhos
serão dirigidos pela respectiva mesa, o conselho de administração e o
conselho fiscal ou um fiscal único com o seu suplente.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração e do conselho fiscal ou, em vez deste, o fiscal único e o
respectivo suplente, são eleitos pela assembleia geral, de entre os
accionistas ou quaisquer outras pessoas, por períodos de quatro anos,
coincidindo com os exercícios sociais, podendo ser reconduzidos uma
ou mais vezes.

3 � Tais membros dos corpos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

4 � Além daqueles órgãos sociais, a sociedade terá ainda, quando
tal lhe for determinado pela lei ou quando assim o entender, um se-
cretário e um seu suplente, em qualquer caso ambos designados pelo
conselho de administração, dispondo das qualificações e funções
estabelecidas nas normas aplicáveis a tais cargos, cujos mandatos
coincidirão com o do conselho que os nomear.

ARTIGO 10.º

1 � As retribuições, de qualquer espécie, que devam ou não auferir
cada um dos membros desses corpos sociais, serão fixadas e a todo o
tempo revisíveis por uma comissão de remunerações, composta por
três accionistas, eleitos em assembleia geral, pelo mesmo período e
na mesma ocasião em que o fizer para os titulares de tais cargos.

2 � A assembleia geral da sociedade, representa a universalidade
dos accionistas, sendo as suas deliberações, quando tomadas nos ter-
mos dos presentes estatutos e da lei, vinculativas para todos eles, ainda
que ausentes, discordantes ou incapazes.

B) Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral da sociedade representa a universalidade
dos accionistas, sendo as suas deliberações, quando tomadas nos ter-
mos dos presentes estatutos e da lei, vinculativas para todos eles, ainda
que ausentes, discordantes ou incapazes.

2 � A assembleia geral é constituída apenas pelos accionistas que
tiverem direito a voto e, além destes, pelas pessoas singulares que,
dispondo ou não de tal direito, exerçam os cargos de membros efec-
tivos dos corpos sociais.

3 � Os membros dos corpos sociais presentes nas reuniões da
assembleia que não disponham do direito de voto, poderão ainda as-
sim intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos seus
debates.

ARTIGO 12.º

1 � Terão direito a voto os accionistas que, até 15 dias de calen-
dário antes da data marcada para a respectiva reunião da assembleia,
disponham de, pelo menos, 1000 acções averbadas ou registadas em
seu nome nos livros da sociedade, depositadas na sede social ou ainda
em instituições de crédito, neste último caso devendo tal depósito ser
certificado mediante carta dessa instituição que identifique as acções
em causa e o seu possuidor e que seja recebida na sociedade dentro do
mesmo prazo acima estabelecido.

2 � A cada grupo de 1000 acções, nas condições supra referidas,
corresponde um voto.

3 � Sem prejuízo do que a lei determinar sobre os seus represen-
tantes comuns, todos os demais accionistas sem direito a voto ou os
obrigacionistas não poderão assistir as assembleias gerais.

4 � No entanto, os accionistas que não possuírem o número mí-
nimo de acções necessário para conferir voto, poderão agrupar-se por
forma a completarem tal número, devendo então fazer-se represen-
tar por um só deles na assembleia geral, para além de cumprirem, da
mesma forma as regras previstas no n.º 1 deste artigo.

5 � No caso de contitularidade das acções, só um dos contitulares,
com poderes de representação dos demais, poderá participar nas reu-
niões da assembleia geral.

6 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, apenas
poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia por outro
accionista também com direito a voto ou pelas demais pessoas a quem
a lei atribuir tal faculdade.

7 � Os incapazes e os accionistas pessoas colectivas, com direito
a voto, serão representados pelas pessoas a quem legalmente couber
tal poder.

8 � Todas as representações previstas nos n.os 3 a 7 anteriores,
terão de ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral,
por carta, com as assinaturas a que houver lugar reconhecidas
notarialmente ou autenticadas pela sociedade, entregue na sede social
até cinco dias úteis antes da data designada para a respectiva reunião
da assembleia.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente,
um vice-presidente e dois secretários.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da as-
sembleia geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer as demais
funções que lhe sejam conferidas pela lei, pelos estatutos ou por de-
legação da própria assembleia.

3 � Cabe ao vice-presidente substituir o presidente da mesa nas
suas ausências ou impedimentos, bem como, sempre que por ele soli-
citado, assessorá-lo no exercício das suas funções.

4 � Aos secretários incumbe coadjuvar o presidente em exercício
e assegurar todo o expediente relativo à assembleia.

ARTIGO 14.º

As reuniões da assembleia geral poderão realizar-se com dispensa
de formalidades prévias, nos termos autorizados pelo Código das So-
ciedades Comerciais, ou mediante convocatórias quer publicadas, quer,
enquanto forem nominativas todas as acções, enviadas aos accionis-
tas por cartas registadas, em ambos os casos em conformidade com
os trâmites e os prazos previstos na lei.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar validamente, em primeira
convocação, sempre que estiverem presentes ou representados accio-
nistas possuidores de acções correspondentes a mais de metade do
capital social e, em Segunda convocação, qualquer que seja o número
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de accionistas presentes ou representados e a percentagem do capital
que lhes couber, ressalvadas as excepções determinadas por lei impe-
rativa.

2 � As deliberações da assembleia geral, serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, sem prejuízo das disposições legais que para
certos casos, possam exigir maiorias qualificadas.

C) Conselho de administração

ARTIGO 16.º

1 � A gestão das actividades da sociedade e a condução de todos
os seus negócios serão exercidos por um conselho de administração
composto por um número ímpar de membros, num mínimo de 5 e o
máximo de 11.

2 � A assembleia geral, ao eleger tal conselho, determinará o
número de administradores que, dentro desses limites, o deverá pre-
encher em cada mandato e designará obrigatoriamente de entre eles,
o membro que exercerá as funções de presidente.

3 � Compete igualmente à mesma assembleia geral definir a for-
ma, de entre as legalmente admitidas, bem como estabelecer o mon-
tante, não inferior ao na mesma lei determinado, da caução que deve-
rá ser prestada por cada um dos administradores ou, se assim entender,
dispensá-los de tal prestação.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
ele próprio determinar, e além disso, sempre que for convocado, por
qualquer forma, pelo seu presidente ou por dois outros administradores.

2 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante escrito dirigido ao
presidente, que será válido unicamente para essa mesma reunião.

3 � O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.

4 � As deliberações do conselho, serão tomadas por maioria de
votos, dispondo o seu presidente, em caso de empate, de voto de
qualidade.

ARTIGO 18.º

Para além de todas as demais atribuições e competências que por
lei, pelo presente contrato ou por delegação da assembleia geral, lhe
sejam conferidas, cabe nomeadamente, ao conselho de administração:

a) Exercer os mais amplos poderes de administração da sociedade
e praticar todos os actos e operações tendentes à realização do seu
objecto social;

b) Negociar e outorgar todos os contratos, seja qual for o seu al-
cance, forma e natureza, em que a sociedade seja parte;

c) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, promover, contestar, transigir ou desistir em quaisquer pro-
cessos e comprometer-se em todo o tipo de arbitragens;

d) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer direitos e bens imóveis ou
móveis, incluindo viaturas, quotas, acções, obrigações ou outros títu-
los;

e) Celebrar arrendamentos e dar ou tomar de trespasse estabeleci-
mentos;

f) Contrair e conceder financiamentos, em quaisquer instituições
ou mercados e prestar ou receber as cauções ou garantias consideradas
necessárias;

g) Deliberar que a sociedade participe na constituição, subscreva
capital, assuma interesses ou tome parte em outras sociedades, em-
presas, agrupamentos complementares ou associações de qualquer es-
pécie e coopere, colabore ou se consorcie com quaisquer outras enti-
dades, designadamente, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º
destes estatutos;

h) Designar as pessoas que entender para o exercício de cargos
noutras sociedades, agrupamentos ou qualquer tipo de associações;

i) Delegar em quaisquer dos seus membros os poderes necessários
para o desempenho de certas tarefas ou actuações;

j) Nomear mandatários da sociedade para a prática de determina-
dos actos com os poderes e atribuições que constarem das respectivas
procurações que para o efeito outorgar.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração poderá ainda nomear, de entre
os seus membros, um administrador-deleagdo, especialmente encarre-
gado de acompanhar os negócios correntes da sociedade e de assegu-
rar o expediente e a execução das resoluções do concelho, definindo-
lhe então o correspondente estatuto.

2 � Para além disso, poderá também o conselho de administração
delegar numa comissão executiva, constituída por alguns dos seus
membros, parte dos seus poderes e competências de gestão, nomea-
damente, para a condução de certos sectores da actividade social,
estabelecendo por acta as respectivas funções e eventuais pelouros.

3 � O conselho de administração poderá, por deliberação em qual-
quer momento tomada em acta, modificar a composição da comissão
executiva e alterar as suas funções ou redefinir a repartição das mes-
mas entre os respectivos membros.

4 � A comissão executiva, sempre que a houver, será obrigatori-
amente presidida ou pelo presidente do conselho de administração ou,
se este dela não fizer parte, pelo administrador-delegado.

ARTIGO 20.º

A sociedade ficará validamente obrigada, em todos os seus actos e
contratos, por qualquer uma das seguintes formas:

a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois outros administradores;
c) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador e de um só

mandatário social munido de poderes para o efeito;
d) Pela assinatura de um só administrador ou de um só mandatário

social, no primeiro caso se o conselho de administração nele tiver
expressamente delegado poderes específicos para o efeito e, no se-
gundo, em conformidade com os precisos termos que constarem da
respectiva procuração.

ARTIGO 21.º

1 � Quando as pessoas que hajam exercido o cargo de administra-
dores cessarem as suas funções, poderá a sociedade atribuir-lhe uma
pensão de reforma vitalícia, sempre que preencham um dos seguintes
requisitos:

a) Terem mais de 10 anos de exercício do cargo;
b) Terem, ainda que com menos duração de tal exercício, um total

de mais de 25 anos de serviços prestados à empresa.
2 � O quantitativo de tal pensão, que será determinado tendo em

consideração o tempo ou a relevância dos serviços prestados e a situ-
ação do beneficiário, deverá ser anualmente revisto mas nunca pode-
rá ser superior à mais elevada das remunerações em cada momento
auferidas pelos administradores efectivos.

3 � Sempre que o beneficiário dessa pensão receba proventos de
qualquer outra reforma, ser-lhe-á apenas atribuído o valor comple-
mentar necessário para atingir o montante apurado nos termos do
número anterior.

4 � Por delegação da assembleia geral, desde já estabelecida, com-
petirá à comissão de remunerações, referida no artigo 11.º, quando
for convocada para tal fim, apreciar os casos que lhe sejam expostos
e fixar os valores e os demais trâmites de atribuição das pensões.

ARTIGO 22.º

1 � A fiscalização da actividade social incumbe, conforme a
assembleia geral determinar, a um conselho fiscal ou a um fiscal úni-
co, em qualquer dos casos actuando nos termos e com as atribuições
definidas por lei.

2 � O fiscal único quando for eleito, deverá ter sempre um su-
plente e ambos serem revisor oficial de contas ou sociedade de revi-
sores oficiais de contas.

ARTIGO 23.º

1 � Quando a assembleia geral optar pela existência de um conse-
lho fiscal, este será constituído por três membros efectivos e um su-
plente, os quais igualmente deverão obedecer aos requisitos e dispo-
rão dos poderes estabelecidos na lei.

2 � Havendo conselho fiscal, o mesmo reunira, mediante
convocatória do seu presidente, dentro da periodicidade legal e, ain-
da, sempre que for solicitado por qualquer dos seus membros ou pelo
conselho de administração.

3 � Para que o conselho fiscal possa deliberar é indispensável que
estejam presentes mais de metade dos seus membros, regendo-se as
respectivas reuniões por tudo o mais que se encontrar disposto na
legislação aplicável.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 24.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros de cada exercício, depois de retirados os montantes

necessários para a constituição ou reintegração da reserva legal, terão
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a aplicação que a assembleia geral deliberar, sem qualquer limitação,
podendo no todo ou em parte, ser destinados a outras quaisquer reser-
vas e fundos sociais ou distribuídos pelos accionistas.

ARTIGO 25.º

1 � Salvo nos casos em que a lei imperativa tal impeça, todas as
questões emergentes da interpretação, da aplicação ou da execução
deste contrato, suscitadas quer entre accionistas quer entre eles e a
sociedade, que não possam ser resolvidas por acordo, serão dirimidas
por um tribunal arbitral, funcionando em Loures, de cujas resoluções,
tomadas por simples maioria e segundo a equidade, não haverá recurso.

2 � Para o efeito, cada uma das partes, em legítimo, nomeará o
seu árbitro, no prazo de 15 dias, devendo estes, por consenso e em
novo prazo de 15 dias, escolherá um terceiro, que presidirá.

3 � Se, dentro dos prazos previstos, alguma das partes não nome-
ar o seu árbitro ou se os árbitros por elas nomeados não acordarem
na escolha do terceiro, serão as mesmas designados pelo Tribunal da
Relação de Loures.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2003957030

SOCAGROP � SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DO CASAL
DE SÃO ROQUE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7211;
identificação de pessoa colectiva n.º 502165820; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 9/20030909.

Certifico que, por escritura de 15 de Abril de 2003, lavrada a fl. 92,
do livro n.º 840-B, do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, rectificada por
escritura de 13 de Novembro de 2003, lavrada a fl. 44, do livro n.º 910-
B, do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foi reforçado o capital da so-
ciedade com 48 004,81 euros e foi transformada a sociedade, pelo que
passa a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a denominação de SOCAGROP � Sociedade
Agro-Pecuária do Casal de São Roque, S. A. e tem duração
indeterminada.

ARTIGO 2.º

Sede

A sede da sociedade é no Casal de São Roque, Santo Antão do Tojal,
concelho de Loures, podendo ser transferida, nos termos da lei, por
mera deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social da sociedade é a exploração agro-pecuária, admi-
nistração e exploração de imóveis, compra de imóveis para revenda,
compra, venda e aluguer de maquinaria industrial e agrícola, produção
e comercialização de produtos alimentares de origem animal e agrí-
cola, gestão da carteira própria de participações sociais noutras soci-
edades e prestação de serviços em áreas conexas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em espécie e em dinheiro e representado por 5 000 000 de
acções, com o valor nominal de 0,01 euro cada uma.

2 � As acções são nominativas, tituladas, representadas por títu-
los de 1, 10, 20, 50, 100, 1000, 10 000 ou mais acções.

3 � As acções não poderão ser convertidas em acções ao por-
tador.

4 � Nos aumentos do capital social, os accionistas terão, na pro-
porção das acções que possuírem, direito de preferência, quer na subs-
crição das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais
tal direito não tenha sido exercido.

5 � O direito de preferência referido no número anterior poderá
ser limitado ou suprimido, desde que o interesse social o justifique,
por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Transmissão de acções

1 � Sem prejuízo do estipulado no artigo 6.º (Consentimento da
sociedade), a transmissão de acções para terceiros, sob qualquer for-
ma, a título gratuito ou oneroso, está sujeita ao consentimento da
sociedade.

2 � A concessão ou recusa do consentimento da sociedade para a
transmissão de acções, referida no número anterior, compete à
assembleia geral.

3 � O accionista que pretenda transmitir parte ou totalidade das
acções de que seja titular deverá notificar a sociedade, mediante carta
dirigida ao conselho de administração, na qual, sob pena de não pro-
duzir efeitos, deverá ser indicado o número de acções a transmitir,
bem como todas as demais condições do respectivo negócio.

4 � A sociedade tem 60 dias, a contar da data da recepção da
comunicação referida no número anterior, para se pronunciar sobre o
pedido de consentimento efectuado nos termos e para os efeitos do
presente artigo, sob pena de, não o fazendo, ser livre a transmissão
das acções objecto desse pedido de consentimento nos exactos ter-
mos em que o mesmo foi solicitado.

5 � No caso de recusa do consentimento para a transmissão de
acções, a sociedade deverá fazer adquirir as respectivas acções pelos
accionistas, na proporção das acções por eles detidas, ou por tercei-
ros por si indicados na deliberação referida no número anterior (i)
pelo preço correspondente ao valor real dessas acções, determinado
nos termos da lei aplicável, tratando-se de transmissão a título gra-
tuito ou provando a sociedade que no negócio a título oneroso houve
simulação de preço ou (ii) nas condições de preço e pagamento do
negócio para que foi solicitado o consentimento, tratando-se de trans-
missão a título oneroso.

ARTIGO 6.º

Consentimento da sociedade

Fica desde já prestado o consentimento da sociedade para a trans-
missão, a título gratuito ou oneroso, de acções (i) em favor de qual-
quer pessoa singular que tenha com o transmitente relações de paren-
tesco, na linha recta ou colateral ou (ii) entre accionistas, gozando
neste caso, os demais accionistas direito de preferência ou de opção
nos termos do artigo 7.º (Direito de preferência e de opção).

ARTIGO 7.º

Direito de preferência e de opção

1 � Salvo nos casos referidos na alínea (i) do artigo 6.º (Consen-
timento da sociedade), a transmissão de acções a título oneroso, sob
qualquer forma, entre accionistas ou para terceiros, está sujeita à pre-
ferência dos demais accionistas pelo valor e nas condições da projec-
tada transmissão.

2 � A transmissão de acções a título oneroso sujeita a preferência
deve ser comunicada por escrito à sociedade, mediante carta dirigida
ao conselho de administração, com indicação da pessoa do adquirente
do número de acções a transmitir a todas as demais condições da
projectada transmissão.

3 � Sob pena de caducidade, o prazo para os accionistas exerce-
rem o respectivo direito de preferência, é de 90 dias a contar da data
da recepção da notificação constante do número anterior.

4 � O conselho de administração, dará por escrito, no prazo
máximo de cinco dias, conhecimento (i) a todos os demais accioinstas
de notificação para o exercício de direito de preferência estipulado
na presente e (ii) ao accionista transmitente do exercício daquele
direito, nos termos e condições previstos no presente artigo e de modo
a que sejam respeitados os prazos nele previstos.

5 � No prazo referido no n.º 3, deve cada um dos accionistas,
mediante comunicação escrita dirigida à sociedade, declarar se pre-
tende exercer aquele direito de preferência:

a) Sobre a quota parte das acções a transmitir que, face à percen-
tagem das acções do accionista transmitente na totaliadde das acções
representativas do capital social da sociedade (excluindo-se para este
efeito as acções detidas pelo accionista transmitente e as acções de-
tidas pela própria sociedade) lhe caberia ou sobre número inferior, e
qual, a essa quota-parte;
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b) Sobre número superior e qual, ao da quota parte que lhe caberia
nos termos da alínea anteiror ou sobre a totalidade das acções a trans-
mitir.

6 � A falta de declaração atempada de exercício do direito de
preferência efectuada nos termos do número anteiror equivale à re-
núncia a este direito.

7 � No caso de as declarações de preferência excederem o núme-
ro de acções a transmitir, serão elas rateadas da seguinte forma:

a) Serão atendidas, em primeiro lugar, as declarações de preferên-
cia identificadas na alínea a) do n.º 5 do presente artigo;

b) As acções excedentes serão rateadas entre os accionistas que
hajam feito a declaração referida na alínea b) do n.º 5 do presente
artigo, na proporção do número de acções que cada um deles possua
na totalidade das acções detidas pelos accionistas que tenham feito
essa declaração.

8 � No caso de as declarações de preferência referidas no n.º 5 do
presente artigo não abrangerem a totalidade das acções a tarnsmitir, a
preferência ter-se-á como não exercida e as acções poderão ser trans-
mitidas no prazo previsto no negócio sobre o qual a preferência não
foi exercida ou, na falta desse prazo, nos 30 dias posteriores ao termo
do último prazo para o exercício do direito de preferência, findo o
qual, sem que aquele negócio tenha sido concretizado, a transmissão, a
título oneroso, de parte ou totalidade dessas acções fica novamente
sujeita ao direito de preferência ou de opção previstos no presente artigo.

9 � No caso de ser exercido o direito de preferência, a transmis-
são será efectuada e o preço das acções pago pelos accionistas
preferentes nos termos e condições do negócio sobre o qual aquela
preferência foi exercida ou, na ausência de prazo para aquela trans-
missão, no prazo de 30 dias a contar da data de encerramento do
processo relativo ao exercício do direito de preferência.

10 � Tratando-se de permuta de acções, os demais accionistas têm,
na proporção do número de acções de que forem titulares, direito
potestativo de opção na compra dessas acções que, com aplicação
das normas estabelecidas no presente artigo, será efectuado pelo va-
lor que para as acções resultar do último balanço aprovado, sem qual-
quer correcção dos seus elementos activos ou passivos. Se o valor das
acções, resultante daquele balanço for negativo, o valor de cada uma
dessas acções será o correspondente ao seu valor nominal.

11 � Exercido o direito de opção, nos termos e condições referi-
dos no número anteiror, o accionista transmitente ficará, sem mais,
obrigado a vender, livres de quaisquer ónus, encargos ou outras res-
ponsabilidades e com todos os direitos e eles inerentes, incluindo entre
outros, o direito aos dividendos do exercício em que a opção é exercida,
as acções objecto daquele direito de opção, aos demais accionistas que
o tenham exercido.

12 � Os títulos representativos das acções, bem como todos os
demais documentos necessários ou convenientes à plena e efectiva
transmissão das acções e subsequente averbamento em nome do(s)
respectivo(s) adquirente(s) deverão ser entregues, contra o pagamen-
to do respectivo preço, no prazo de oito dias a contar da data do
exercício daquele direito de opção.

ARTIGO 8.º

Penhor e usufruto

1 � A constituição de penhor ou usufruto sobre as acções está
sujeita ao consentimento da sociedade, aplicando-se, par este efeito e
com as necessárias adaptações, o processo para a concessão ou recusa
do consentimento da sociedade constante do artigo 5.º (Transmissão
de acções).

2 � A concessão ou recusa do consentimento para a constituição
de penhor ou usufruto sobre as acções da sociedade compete à
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral,
amortizar acções, sem o consentimento do respectivo titular, sempre
que as mesmas forem, no todo ou em parte:

a) Transmitidas a título gratuito ou oneroso, sem que tenha sido
obtido o consentimento da sociedade, nos termos e condições previs-
tos no artigo 5.º (Transmissão de acções);

b) Arrestadas, penhoradas ou sujeitas, seja sob que forma for, a
indisponibilidade decretada pelos meios judiciais.

2 � A deliberação referida no número anterior deverá ser tomada
no prazo de um ano a contar da ocorrência do facto que fundamente
a amortização, a qual fixará todas as demais condições necessárias
para a sua concretização.

3 � As acções serão amortizadas pelo valor contabilístico aferido
pelo último balanço anual aprovado, conhecido à data da deliberação
referida no n.º 2 do presente artigo.

4 � A amortização de acções nos termos do presente artigo, im-
plica a redução do capital social nos termos legais.

ARTIGO 10.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir, nos termos da lei, qualquer tipo de obri-
gações, tituladas ou escriturais, e nas demais condições que os accio-
nistas deliberarem em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Títulos

Os títulos representativos das acções, bem como os títulos repre-
sentativos das obrigações quando tituladas, serão assinadas por dois
membros do conselho de administração ou por um membro do con-
selho de administração e um mandatário com poderes para o acto,
podendo as assinaturas dos membros do conselho de administração
ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 12.º

Suprimentos

A celebração de contratos de suprimento depende de prévia delibe-
ração do conselho de administração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 13.º

Órgãos sociais

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

A) Assembleia geral

ARTIGO 14.º

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída exclusivamente pelos accio-
nistas, tendo direito de estar presentes e aí discutir e votar os accio-
nistas com direito a voto.

2 � Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rio para terem direito de voto, poderão agrupar-se por forma a que o
perfaçam, devendo designar por acordo um só de entre eles para os
representar na assembleia geral.

3 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
podem estar presentes nas reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Votos

A cada 100 000 acções corresponde um voto.

ARTIGO 16.º

Representação dos accionistas

Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral por ascendente, descendente ou outro accionista,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral,
indicando o nome, domicílio do representante e data da reunião.

ARTIGO 17.º

Convocatória e funcionamento da assembleia geral

A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa com,
pelo menos, 21 dias antes da data prevista, mediante carta registada
com aviso de recepção, dirigida aos accionistas, sendo que esta pode-
rá funcionar em primeira convocatória desde que se ache presente ou
representado mais de 70% do capital social.

ARTIGO 18.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário.

2 � Compete ao secretário substituir o presidente em caos de
impedimento deste, nomeadamente, na convocação de assembleias
gerais e em outras situações previstas na lei ou nos estatutos ou de-
correntes da deliberação dos accionistas.
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ARTIGO 19.º

Reuniões da assembleia geral

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de administra-

ção ou o fiscal único, o julguem conveniente ou quando requerida por
accionistas que representem, pelo menos, o mínimo do capital social
imposto por lei para este efeito.

B) Administração

ARTIGO 20.º

Conselho de administração

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração, com-
posto por três membros efectivos, eleitos pela assembleia geral.

2 � O presidente do conselho de administração, será designado pela
assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Atribuições do conselho de administração

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe conferem a lei e os presentes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
se em arbitragens, podendo para o efeito, designar um só mandatário;

c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis ou imóveis,
incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações.

ARTIGO 22.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica vinculada:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e um mandatário.

ARTIGO 23.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por semestre e além disso, sempre que convocado pelo seu presidente
ou por um administrador constar das respectivas actas as deliberações
que forem tomadas.

2 � Salvo disposição em contrário, as deliberações do conselho
serão tomadas por maioria de votos.

ARTIGO 24.º

Substituição de membros do conselho de administração

No caso de morte, renúncia ou impedimento temporário ou defini-
tivo, de qualquer dos membros do conselho de administração, o con-
selho procederá à cooptação do elemento em falta, para exercer o
cargo até ao termo do respectivo mandato.

ARTIGO 25.º

Caução

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral
que os eleger.

C) Fiscalização

ARTIGO 26.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único efec-
tivo e por um suplente, eleitos pela assembleia geral e reelegíveis uma
ou mais vezes.

ARTIGO 27.º

Atribuições do fiscal único

As atribuições do fiscal único são as especificadas na lei e as con-
signadas nos presentes estatutos.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 28.º

Mandato dos órgãos sociais

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

2 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será decidida
e fixada pela assembleia geral.

ARTIGO 29.º

Exercício social

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 30.º

Resultados anuais

1 � Os resultados líquidos constantes das contas anuais terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as parcelas que
por lei se devam destinar à formação ou reintegração da reserva le-
gal.

2 � Salvo deliberação aprovada pelos votos correspondentes a
70% do capital social, serão distribuídos aos accionistas os resulta-
dos apurados no exercício, cumprido o disposto no número ante-
rior.

3 � O conselho de administração, pode nos termos da lei e uma
vez ouvido o fiscal único, proceder à distribuição antecipada nos lu-
cros no decurso de um exercício.

ARTIGO 31.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos termos e casos prescritos na lei.
2 � A liquidação será efectuada pelos membros do conselho de

administração que procederão ao pagamento do passivo e à adjudica-
ção do activo nos termos legais, salvo se a assembleia geral determi-
nar o contrário.

ARTIGO 32.º

Comunicações

Quaisquer comunicações entre a sociedade e os seus accionistas
deverão ser efectuadas por carta que dê lugar a documento
comprovativo da sua recepção e serão enviadas, no caso da sociedade
para a sede social e no caso dos accionistas para os respectivos domi-
cílios constantes do livro de registo de acções.

ARTIGO 33.º

Foro competente

Para todos os litígios emergentes dos presentes estatutos que opo-
nham a sociedade aos seus accionistas, herdeiros e representantes é
competente o foro cível da comarca da sede da sociedade.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Nomeação dos membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente � Jorge Manuel Canas da

Silva Simões; vogais � João Manuel Canas da Silva Simões e António
Manuel Canas da Silva Simões.

Fiscalização: fiscal único, efectivo � Amável Calhau, Ribeiro da
Cunha e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por Amável Alberto Freixo Calhau, residente na Rua da
Artilharia 1, 4.º, esquerdo, Lisboa; suplente � José Maria Ribeiro da
Cunha, revisor oficial de contas.

Período: quadriénio de 2003-2006.
Data da deliberação: 15 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2005780260

LOURESFRESCO � COMÉRCIO DE PEIXE FRESCO
E CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 498/
20040130; identificação de pessoa colectiva n.º P-506730530;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040130.
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Certifico que, por escritura de 20 de Outubro de 2003, exarada de
fl. 19 a fl. 21, do livro n.º 122, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, entre Isabel Maria Rodrigues
Pereira Santos e Maria Natália de Almeida Antunes Martins, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LOURESFRESCO � Comércio
de Peixe Fresco e Congelados, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cesário Verde, 2-B,
freguesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio a retalho de peixe
fresco e congelados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2500 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003956751

LOURINHÃ

DROGARIA FONSECA � TINTAS E PERFUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 583;
identificação de pessoa colectiva n.º 502780240; averbamento
n.º 2 à inscrição E-1; número e data da apresentação: 1, of./
20040429.

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

Cessação de funções de gerente de Maria Clara Marques da Fonseca
Carvalho, casada, por renúncia.

Data: 12 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000324657

VILA FRANCA DE XIRA

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LOPES � INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6460/040330; identificação de pessoa colectiva n.º 506744850;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/040330.

Certifico que entre Carlos Alberto de Oliveira Lopes e Paula Cristina
Dias Pereira Lopes, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Alberto de Oliveira Lopes �
Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, L.da e vai ter a sua
sede na Quinta da Flamenga, lote 24, loja B, Morgado, freguesia de
Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

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

2.º

A sociedade tem por objecto: fabrico e venda de pastelaria, panifi-
cação e afins, comercialização de jornais e revistas, tabacos, serviços
de restauração e catering, importação e exportação.

3.º

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

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele fica a cargo dos sócios eleitos em assembleia geral, fican-
do desde já nomeados ambos gerentes.

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

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada e neces-
sária a assinatura de um gerente.

5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios, bem como as
divisões de quotas para efeitos de cessão entre eles é livre.
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2 � A cessão onerosa de quotas a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar, direito de preferência.

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 10 vezes o capital social.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas por cartas registadas e dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena Selas
Gonçalves Bento. 2003530568

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

TÁXIS BELO, GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 118; identificação de pessoa colectiva n.º 506180980; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040503.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Abril de 2004.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 2001348959

SOCIEDADE AGRÍCOLA VÁRZEAS E BARRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 128; identificação de pessoa colectiva  n.º P-506856917; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040430.

Certifico que entre Agostinho Joaquim Ribeiro Pinto e mulher,
Maria Clara Raposo Trindade Ribeiro Pinto, casados no regime da
comunhão de adquiridos, residentes na Rua do Comércio, 61, em Alter
do Chão, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Várzeas e
Barrinhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comércio, 61, na fre-
guesia e concelho de Alter do Chão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, com-
pra e venda de produção de produtos agrícolas e pecuários, nomeada-
mente carne e leite, ovino e bovino.

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.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Agostinho Joaquim
Ribeiro Pinto.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme o original.

4 de Maio de 2004. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 2001348932

FRONTEIRA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DAS ANTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 101/
210382; identificação de pessoa colectiva n.º 501957456; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/200404.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do conselho fiscal, em

30 de Março de 2002.
Conselho de administração: presidente � José Manuel Malheiro

Holtreman Roquette; vogais � Diogo Carvalho Marques Holtreman
Roquette e Maria Luísa Oliveira Carvalho Marques Holtreman
Roquette, casada, residente no edifício Aviz, bloco �A-1, 14.º, Lis-
boa.

Conselho fiscal: presidente � António José Vieira de Azevedo
Coutinho, casado, residente na Rua de Augusto César de Oliveira
Tavares, 2, Portalegre, revisor oficial de contas n.º 496; vogais efec-
tivos � Adão Daniel Trincheiras da Silva e António Gaspar Pereira;
vogal suplente � Joaquim Piçarra, Neto Fontão e Associados, Soci-
edade de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Lisboa, represen-
tada por Joaquim Piçarra, casado, residente na Alameda das Linhas de
Torres, 103-A, Lisboa.

Período: quadriénio de 2002-2005.

7 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, Francisco Carlos
Pereira Paixão. 1000256939

PORTO
AMARANTE

HIDROTÂMEGA � PRODUÇÃO DE ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Rua do 5 de Outubro, 45, 1.º, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2289/
040329; identificação de pessoa colectiva n.º P-506867609; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/040329.

Certifico que entre Álvaro Ferreira da Silva, casado com Maria da
Graça da Silva Alves, na comunhão de adquiridos; António José
Martins, divorciado; José António Quaresma Gomes Martingo, casa-
do com Isabel Maria Granja Fernandes, na comunhão de adquiridos; e,
Paulo Rui Correia Teixeira da Silva, divorciado, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adoptada a firma HIDROTÂMEGA � Produção
de Electricidade, L.da

2 � A sua sede na Rua do 5 de Outubro, 45, 1.º, freguesia de São
Gonçalo, concelho de Amarante, pode mediante deliberação da ge-
rência, ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar, transferir ou encerrar, sucursais, agên-
cias, delegações, filiais, armazéns ou outras formas de representação
local, onde e quando achar conveniente.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção de electricidade.
2 � Mediante deliberação dos sócios, a sociedade pode participar

no capital social de outras sociedades, ainda que com objectivo dife-
rente do seu, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas,
participar em agrupamentos complementares de empresas, associa-
ções em participação ou consórcios, ou entidades de natureza seme-
lhante, e ainda participar nas respectivas administração ou fiscaliza-
ção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e correspondente à soma de quatro quotas: pertencendo
ao sócio Álvaro Ferreira da Silva, uma quota de 1500 euros; ao sócio
António José Martins, 1500 euros; ao sócio Paulo Rui Correia Teixeira
da Silva, 1500 euros; e ao sócio José António Quaresma Gomes
Martingo, 500 euros.

ARTIGO 4.º

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

sociedade.
3 � Por morte de um sócio, os herdeiros deverão nomear um de

entre si que a todos represente perante a sociedade, enquanto a quota
se mantiver em comunhão.

ARTIGO 5.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se o sócio for declarado falido.
c) Se uma quota for arrestada, penhorada ou por qualquer forma,

sujeita a apreensão judicial.
2 � Na falta de acordo, para efeito de amortização, o valor da

quota será o apurado em função do último balanço aprovado, salvo
disposições legais imperativas.

3 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios tomada
por maioria simples dos votos correspondentes ao capital social e
torna-se eficaz mediante comunicação escrita ao sócio por ela efec-
tuado.

4 � O pagamento da contrapartida da amortização é fraccionado
em quatro prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira
três meses após a fixação definitiva da contrapartida, salvo o precei-
tuado em disposições legais imperativas.

5 � A deliberação deverá ser tomada no prazo de 90 dias conta-
dos do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto que a
permite.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, que
terão a não remuneração conforme deliberado pelos sócios, tendo o
sócio António José Martins um direito especial à gerência, da qual só
pode ser exonerado com o seu acordo.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta dos gerentes
ou de um procurador da sociedade no âmbito dos poderes do respec-
tivo mandato.

3 � Os gerentes poderão nomeadamente:
a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como comprome-

ter-se em árbitros;
b) Dar e tomar de trespasse;
c) Tomar e dar e arrendamento quaisquer locais, independentemente

do prazo;
d) Instalar, adquirir, transferir ou onerar estabelecimentos;
e) Adquirir bens móveis, incluindo viaturas automóveis, e aliená-

los, permutá-los ou onerá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda
que se trate de constituição de garantias reais;

f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socieda-
de;

g) Constituir procuradores ou mandatários;
h) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária.

ARTIGO 7.º

1 � Encerrados os balanços sociais, os lucros neles apurados, após
dedução de um mínimo de 5% para a reserva legal, até atingir o mí-
nimo exigido por lei, serão efectuados por maioria simples a qualquer
finalidade de interesse social, sendo o saldo restante, se o houver,
atribuído aos sócios.

2 � Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do
exercício até ao máximo permitido por lei.

ARTIGO 8.º

1 � Dissolvendo-se a sociedade nos casos legais, serão liquidatári-
os todos os sócios, que entre si, acordarão quanto aos termos de liqui-
dação e partilha.

2 � Na falta de acordo, será o património social adjudicado ao
sócio que, em licitação verbal, melhores preços e condições de paga-
mento oferecer.

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004994568

MAIA

CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 002/
20040429; identificação de pessoa colectiva n.º 506975959; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20040429.

Certifico que por Andreia Gloystein Maia, casada com Pedro Nuno
Milheiro da Silva Maia, na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Centro de Bem Estar Animal,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Travessa do Bairro, 618, freguesia de
Gemunde, concelho da Maia.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na hospedagem, tratamento, recolha, en-
trega, serviços de banhos e tosquias, passeios e escola de treinos de
animais de estimação e companhia, comercialização de animais de
estimação e companhia, bem como todo o tipo de produtos para os
mesmos, cursos de tosquia e serviços auxiliares de cuidados de saúde
animal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia.

2 � A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, será exercida pela própria sócia ou por não sóci-
os, ficando aquela, desde já, nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2004498315

BETOLUZ � MÁQUINAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 001/
20040429; identificação de pessoa colectiva n.º 506958655; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20040429.
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Certifico que entre Fernando Marques Pereira e Joaquim Marques
Pereira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BETOLUZ � Máquinas para a Cons-
trução Civil, L.da e vai ter a sua sede na Rua de Vilar da Luz, da fre-
guesia de Folgosa, do concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico de máquinas para a indústria de
construção e serralharia mecânica e civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia, compete a ambos os sócios que, desde
já, são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes S. Monteiro. 2005022780

PORTO � 2.A SECÇÃO

MERCADOR DE VENEZA � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4279; identificação de pessoa colectiva n.º 503890006;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 6/040407; pasta n.º 18 531.

Certifico que, pela acta n.º 18, de 1 de Março de 2004, a sede da
sociedade em epígrafe, foi deslocada para a Rua do Progresso, 436,
2.º, sala B, freguesia de Perafita, concelho de Matosinhos.

Foi depositado na pasta respectiva, o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

19 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004403934

VÍTOR SILVA SANTOS
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 714; identificação de pessoa colectiva n.º 506828298; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/040412; pasta
n.º 27 710.

Certifico que, por documento particular de 12 de Janeiro de 2004,
foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vítor Silva Santos � Sociedade de
Construção Civil, Unipessoal, L.da e tem a sua sede a Rua da Fonte do
Outeiro, 347, armazém 7, na freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou concelhos limítrofes assim como poderão ser
criadas sucursais, filiais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em obras especializadas de construção civil,
construção e engenharia civil, acabamentos gerais, administração de
imóveis, compra e venda de imóveis para revenda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, subscrito pelo único sócio Vítor Manuel da Silva Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio único, o qual fica desde
já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a socieda-
de em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

1 � Declarou o outorgante que não faz parte de mais nenhuma
sociedade unipessoal por quotas.

2 � O sócio único e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos
desde que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme.

20 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004403390

INTERVITA � COMÉRCIO E SERVIÇOS DE NATUREZA
HOMEOPÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 713; identificação de pessoa colectiva n.º 506884767; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040412; pasta
n.º 27 709.

Certifico que, pela escritura lavrada em 17 de Março de 2004, no
5.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de INTERVITA � Comércio
e Serviços de Natureza Homeopática, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Praça de D. Afonso V, 176, 1.º, esquerdo,
freguesia de Foz do Douro, concelho do Porto.

2 � Depende de simples deliberação da gerência, a mudança de sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de prestação de serviços
de natureza homeopática e filoterápica como meios auxiliares no
combate à dependência tabágica e outras actividades relacionadas.
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ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral, participar
em agrupamentos complementares de empresas e em agrupamentos
europeus de interesse económico e, bem assim, subscrever ou adquirir
acções ou quotas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer
que seja o respectivo objecto e ainda que sujeitas a leis especiais.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 6.º

1 � O capital social da sociedade é de 5000 euros, integralmente
subscrito e realizado por entradas em dinheiro e corresponde à soma
de quatro quotas, cada uma com o valor nominal de 1250 euros, sen-
do cada uma pertencente aos sócios Bernardo Costa Gomes de Lima
Mayer, José Gabriel Laranja de Mesquita Guimarães, Rui Fernando
Branco Teixeira e Diogo Patrício de Melo Perestrelo.

2 � O capital poderá ser aumentado por uma ou mais vezes, fi-
cando reservado aos sócios o direito de subscrição, na proporção das
respectivas quotas.

3 � Se algum sócio não quiser subscrever o aumento de capital
social, ficam os restantes sócios com o direito de o subscreverem, na
proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante de
60 000 euros.

2 � A assembleia geral poderá também deliberar a realização de
prestações acessórias sob a forma de suprimentos, até ao limite glo-
bal de 60 000 euros.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios é livre.
2 � Os sócios têm direito de preferência na cessão de quotas re-

presentativas do capital da sociedade entre si e a terceiros.
3 � Os direitos de preferência referidos no número anterior serão

exercidos nos termos gerais de direito.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que seja transmitida
sem o consentimento da sociedade, que seja arrestada, arrolada ou
penhorada se o respectivo titular não proceder ao levantamento do
arresto, arrolamento ou penhorada no prazo de 30 dias a contar da
apreensão, ou quando qualquer quota for sujeita, por qualquer motivo,
a arrematação, adjudicação ou venda em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal, ou se for objecto de qualquer providência cautelar.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada com aviso de recepção, expedida com pelo menos 15 dias
de antecedência, mencionado a ordem dos trabalhos.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias por
qualquer pessoa, mesmo estranha à sociedade, desde que para o efeito
se encontrem mandatados por simples carta, sendo ainda admissível
o voto por correspondência.

3 � As deliberações sociais serão tomadas por maioria dos votos,
salvo disposição em contrário da lei ou do presente contrato de soci-
edade.

SECÇÃO II

Gerência

ARTIGO 11.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, fica a cargo de dois ou mais gerentes,

sócios ou estranhos à sociedade, eleitos por dois anos por deliberação
dos sócios, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes, mantendo-
se no exercício dos respectivos cargos até efectiva substituição.

2 � Os gerentes poderão delegar num dos gerentes competência
para determinados negócios ou espécies de negócios.

3 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária:
a) A assinatura conjunta de dois gerentes
b) A assinatura conjunta de um gerente e um mandatário ou pro-

curador, no âmbito dos respectivos poderes;
c) A assinatura de um único gerente ou de um só mandatário, quan-

do, para tanto, lhe sejam conferidos poderes.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 12.º

A assembleia geral poderá designar um revisor oficial de contas
sempre que tal for exigido por lei.

CAPÍTULO IV
Disposições gerais

ARTIGO 13.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a per-
centagem mínima estabelecida por lei para reserva legal, têm a apli-
cação que a assembleia geral determinar, sem sujeição a qualquer limi-
te mínimo obrigatório quanto à respectiva distribuição

ARTIGO 14.º

A sociedade poderá efectuar adiantamentos aos sócios sobre lucros
atribuíveis ao período já decorrido do exercício em curso, desde que
se encontrem preenchidos os requisitos legais aplicáveis.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade não se dissolve por morte, interdição, inabilita-
ção ou falência de qualquer sócio, continuando com os herdeiros ou
representantes legais do sócio falecido, interdito, inabilitado ou falido
e os sócios sobrevivos, devendo os herdeiros ser representados por
um único, enquanto a quota se mantiver indivisa.

2 � No caso de dissolução da sociedade serão liquidatários os ge-
rentes em exercício.

ARTIGO 16.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos sócios.

CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias

ARTIGO 17.º

1 � Ficam desde já designados os seguintes gerentes da sociedade
para o biénio de 2004-2005, não lhes sendo atribuída qualquer remu-
neração:

a) Bernardo Costa Gomes de Lima Mayer, casado, residente na Rua
de Costa Pinto, 12, em Paço de Arcos;

b) José Gabriel Laranja de Mesquita Guimarães, casado, residente
na Praça de D. Afonso V, 176, 1.º, esquerdo, no Porto; e

c) Rui Fernando Branco Teixeira, casado, residente na Rua de João
de Barros, 236, no Porto.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Socieda-
des Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade, os direitos e
por ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que,
em seu nome, sejam celebrados pelos seus gerentes a partir da data da
sua constituição e antes de efectuado o seu registo definitivo na
Conservatória do Registo Comercial, ficando para o efeito, concedi-
da a necessária autorização.

3 � A sociedade iniciará a sua actividade na data da sua constitui-
ção, tendo os gerentes os necessários poderes para movimentar as
contas da sociedade, a partir dessa data, para todos os fins relaciona-
dos com o exercício da sua actividade.

Está conforme.

20 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004403403
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TELECOMCABLE � CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 846; identificação de pessoa colectiva n.º 501275762; ins-
crição n.º 15; número e data da apresentação: 13/040412; pasta
n.º 24 487.

Certifico que, pela acta n.º 19, referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuado a designação dos membros dos órgãos sociais para o
quadriénio de 2003-2006.

Nomeados em 28 de Março de 2003:
a) Conselho de administração: presidente � Adalberto Manuel da

Fonseca Neiva de Oliveira, casado, residente no Largo do 5 de Outu-
bro, 58, 6.º, Póvoa de Varzim; vogais � José António da Silva Pais,
casado, residente na Rua das Andresas, 309, 2.º, direito, Porto e José
Lourenço da Silva Castro, casado, residente na Rua do Crasto, 30,
Vila Nova de Gaia.

b) Fiscal único: efectivo � António Barreira, Fernando Vieira,
Justino Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por António Manuel Mendes Barreira, revisor
oficial de contas; suplente � Henrique José Marto Oliveira, revisor
oficial de contas, casado, ambos com domicílio profissional na Rua
do Campo Alegre, 830, 3.º, sala 14, Porto.

É o que me cumpre certificar.

20 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004403373

IRMÃOS PORTELA � CIRCUITOS TURÍSTICOS FLUVIAIS, L.DA

(anteriormente PORTELA E FILHOS � CIRCUITOS
TURÍSTICOS FLUVIAIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 719; identificação de pessoa colectiva n.º 504118242; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 4/040414; pasta
n.º 27 717.

Certifico que, pela escritura lavrada em 4 de Fevereiro de 2002, no
1.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foram alterados os arti-
gos 1.º, 3.º e 4.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redac-
ção passa a ser a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Irmãos Portela � Circuitos
Turísticos Fluviais, L.da e tem a sua sede na Rua de Olivença, 85, fre-
guesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais de 7500 euros cada, uma de cada um dos
sócios Vítor Portela e Orlando Portela.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pertence a Vítor Portela, que desde já fica
nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade, inclusivamente em actos e con-
tratos que para a mesma importem responsabilidade, nomeadamente
cheques, letras e livranças, é necessária e suficiente a assinatura do
gerente.

Foi depositado na pasta respectiva, o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

20 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410060

JOÃO CARVALHO & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 613; identificação de pessoa colectiva n.º 500366470;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 15 e 16/040420; pasta n.º 6738.

Certifico que, pela acta n.º 35, de 19 de Abril de 2004, cessou da
função de gerente da sociedade em epígrafe, Arlindo Soares Tomé,
por renúncia, tendo sido designado gerente da mesma sociedade, João
Evangelista Gomes da Costa, divorciado, residente na Avenida de
Portugal, 28, 4.º AG, edifício Horizonte, Santa Maria da Feira.

É o que me cumpre certificar.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410108

RÁCIOS E FLUXOS � CONSULTORES DE NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 052; identificação de pessoa colectiva n.º 506168409; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/040414; pasta
n.º 24 780.

Certifico que, pela escritura lavrada em 13 de Abril de 2004, no 2.º
Cartório Notarial do Porto, foi alterado o artigo 5.º do pacto social
da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, fica desde já atribuída aos sócios Carlos
Manuel Rodrigues Salgado e Viterbo Joaquim dos Santos Figueiras, sendo
necessária a intervenção de ambos para obrigar a sociedade.

2 � A remuneração dos sócios gerentes é aquela que resultar de
deliberação em assembleia geral, se não resultar de deliberação em
assembleia geral, a remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participações nos lucros da sociedade.

3 � Para que qualquer dos sócios gerente deixe de exercer a fun-
ção de gerente, para o efeito, bastará dirigir carta registada com aviso
de recepção, com antecedência mínima de 30 dias, endereçada à soci-
edade. Esta por sua vez procederá, dentro do prazo citado de 30 dias,
à elaboração da respectiva acta da assembleia geral de carácter extra-
ordinário e registo na competente Conservatória do Registo Comer-
cial. A sociedade obrigar-se-á pela assinatura do gerente que substi-
tuir.

Foi depositado na pasta respectiva, o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410027

YE LIN � VESTUÁRIO E MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 605; identificação de pessoa colectiva n.º 505578840; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 11/040414; pasta
n.º 27 129.

Certifico que, pela acta n.º 3, de 2 de Abril de 2004, foi designado
gerente da sociedade, Liu Guanping, casado, residente na Rua de D.
Pedro V, 207, 5.º, esquerdo, Mafamude, Vila Nova de Gaia.

É o que me cumpre certificar.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410086

G. E. V. � GRUPO DE ESTUDOS VASCULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 006; identificação de pessoa colectiva n.º 501092927; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 2/040414; pasta
n.º 15 376.

Certifico que, pela escritura lavrada em 25 de Março de 2004, no
2.º Cartório Notarial do Porto, foi alterado o artigo 5.º do pacto social
da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em três quotas: uma de 2250 euros, do sócio António Norton de Matos
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do Carmo Pereira, bem próprio; uma de 2500 euros, do sócio José
António Mergulhão Mendonça; e outra de 250 euros, da sócia Elzbieta
Maria Gebka.

Foi depositado na pasta respectiva, o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410019

KIRSUL � SISTEMAS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 131; identificação de pessoa colectiva n.º 506597598;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/040414; pasta n.º 27 074.

Certifico que, pela acta n.º 2, de 6 de Abril de 2004, a sede da so-
ciedade em epígrafe, foi deslocada para a Rua do Progresso, 436, 2.º,
andar, sala B, freguesia de Perafita, concelho de Matosinhos.

Foi depositado na pasta respectiva, o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410094

MAGNÓLIA PORTO � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 720; identificação de pessoa colectiva n.º 506880664; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040414; pasta
n.º 27 718.

Certifico que, pela escritura lavrada em 26 de Março de 2004, no
9.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Magnólia Porto � Restauração, L.da,
tem a sua sede à Avenida de França, 66, freguesia de Cedofeita, con-
celho do Porto e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, restau-
ração, cafetaria e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de três quotas: sendo duas no valor
nominal de 17 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Adão
Fernando Oliveira de Castro e Maria de Lurdes de Macedo Rangel
Castro e outra quota no valor nominal de 15 000 euros, pertencente
ao sócio Daniel Fernando Rangel de Castro.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os sóci-
os; porém, quando a favor de estranhos, fica dependente do consen-
timento da sociedade, à qual é atribuído em primeiro lugar e aos só-
cios não cedentes, em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrestada, penhorada ou por qualquer outra forma

retirada da livre disponibilidade do seu titular, salvo havendo oposi-
ção julgada procedente.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão:

a) Comprar e vender ou permutar bens móveis ou imóveis, inclu-
sive viaturas automóveis;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens e arrendamento;
c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos.
4 � É expressamente proibido aos gerentes vincularem a socieda-

de em outros actos e contratos estranhos ao objecto social,
designadamente por meio de letras de favor, fianças, avales, subfianças
ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos depois de deduzida a parte destinada a reserva
legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 200 000 euros, repartidas proporcio-
nalmente por todos os sócios em função das suas quotas quando a
sociedade o deliberar por unanimidade..

ARTIGO 9.º

Nos casos de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
dos sócios, a sociedade continuará com o sócio sobrevivo e os herdei-
ros do falecido ou representante legal do interdito ou inabilitado. Em
caso de pluralidade, deverão nomear de entre si um que a todos repre-
sente.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

21 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410078

RINEFRA � EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 614; identificação de pessoa colectiva n.º 504911864; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 5/040419; pasta
n.º 22 981.

Certifico que, pela escritura lavrada em 20 de Janeiro de 2004, no
1.º Cartório Notarial de Matosinhos, foi dissolvida e encerrada a li-
quidação da sociedade em epígrafe, com aprovação das contas.

É o que me cumpre certificar.

22 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410230

SIFAGRI � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
FLORESTAIS, AGRÍCOLAS E IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 531; identificação de pessoa colectiva n.º 502668300;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 2/040419; pasta n.º 27 156.

Certifico que, pela acta n.º 13, referente à sociedade em epígrafe,
foram reconduzidos para o quadriénio de 2003-2006, os seguintes
membros:

Conselho de administração: presidente � José Miguel Tavares Roque
Martins; vogais � Luís Fernando Gonçalves Valente Marto, Fran-
cisco Gonçalo Carvalhosa Cid Pereira Coutinho, casados, Álvaro Ma-
nuel da Graça Soares Ramilo, divorciado e José Miguel Rebelo Pereira
de Abreu.
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Fiscal único: efectivo � Ana Maria Mendes & Fernando Alçada,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Fernando
António de Figueiredo Alçada, divorciado; suplente � Ana Maria
Passos Mendes, revisor oficial de contas, divorciada.

É o que me cumpre certificar.

22 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410256

VIVASERV � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 729; identificação de pessoa colectiva n.º 506885216; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/040419; pasta
n.º 27 728.

Certifico que, por documento particular de 25 de Fevereiro de 2004,
foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de VIVASERV � Serviços de
Telecomunicações, Unipessoal, L.da e regula-se pelas normas legais
aplicáveis e por este pacto social.

ARTIGO 2.º

Sede

A sua sede situa-se na Rua do Campo Alegre, 830, 3.º, sala 14, da
freguesia de Massarelos, concelho do Porto, podendo, mediante deli-
beração da gerência, ser transferida para qualquer outro local dentro
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o exercício das actividades de presta-
ção de serviços de manutenção, assistência técnica e de normalização
de software e hardware, de equipamentos de vídeo-comunicação e
telecomunicação e, mais genericamente de equipamentos electróni-
cos e informáticos, estudo, realização, fabricação, aquisição e
comercialização de software e hardware, de equipamentos de video-
comunicação e telecomunicação e, mais genericamente, de todos os
equipamentos e produtos electrónicos e informáticos e bem assim
todas as actividades de pesquisa visando o desenvolvimento, depósito
e exploração de brevets processos de fabrico e outros direitos de pro-
priedade intelectual ou industrial, assim como todas as operações re-
lacionadas com esses direitos.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é do montante de 5000 euros, encontra-se total-
mente subscrito e realizado em dinheiro e é constituído por uma úni-
ca quota do valor nominal de 5000 euros, cujo titular é o Pierre Henri
Tamet.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital

Podem ser exigidas ao sócio único prestações suplementares de
capital até ao limite de 500 000 euros.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A gerência social é exercida por uma ou mais pessoas confor-
me for deliberado pelo sócio único, a este competindo igualmente a
eleição do ou dos gerentes, o qual ou os quais serão eleitos por quatro
anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � A fixação de remunerações dos gerentes compete ao sócio
único, podendo tais remunerações ser constituídas por uma parte fixa
e outra variável.

3 � A gerência pode nomear procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos, sendo os man-
datos dos procuradores livremente revogáveis.

4 � A gerência pode delegar num dos seus membros competência
especial para determinados negócios ou espécies de negócios, deven-
do tal delegação atribuir expressamente àquele o poder de vincular a
sociedade.

5 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do gerente único, no caso de o sócio único de-

liberar que, num determinado mandato, a gerência seja constituída por
um só membro;

b) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes;
c) Pelas assinaturas conjuntas de um gerente e de um procurador da

sociedade, agindo este dentro dos limites da respectiva procuração;
d) Pela assinatura simples de um gerente em quem a gerência haja

delegado competência especial nos termos do disposto no n.º 4 deste
artigo; e

e) Pela assinatura simples de um procurador ou pelas assinaturas
conjuntas de dois ou mais procuradores da sociedade, agindo dentro
dos limites das respectivas procurações.

6 � Compete à gerência:
a) Exercer, em geral os poderes normais de administração social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir, confessar e transigir em processos judiciais;
c) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis e veículos automóveis

para serviço da sociedade;
d) Tomar de arrendamento quaisquer bens imóveis, independente-

mente do prazo.
7 � É vedada aos gerentes a prática de actos alheios aos negócios

sociais, respondendo aqueles perante a sociedade pelos danos que lhe
causarem em consequência de tais actos.

ARTIGO 7.º

Aplicação de resultados

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

a) 5% para a constituição de reserva legal, enquanto esta não atin-
gir o limite estabelecido na lei;

b) Os montantes que o sócio único deliberar afectar, sem qualquer
limitação para a constituição ou reforço de outras reservas, para a
prossecução de outros fins de interesse da sociedade e para a atribui-
ção de uma eventual gratificação aos gerentes nos precisos termos
que forem decididos na acta de aprovação de contas;

c) O remanescente para distribuição pelo sócio único.

ARTIGO 8.º

Contrato do sócio com a sociedade

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

ARTIGO 9.º

Participações

A sociedade pode, mediante deliberação da assembleia geral, adqui-
rir participações em quaisquer outras sociedades de tipo, natureza e
objecto diverso do seu, bem como entrar em agrupamentos comple-
mentares de empresas ou sociedades reguladas por leis especiais.

Mais certifico que, pelo mesmo documento particular foi designa-
do gerente da sociedade unipessoal em epígrafe, o sócio único Pierre-
Henri Édouard Tamet, casado, residente em 4, Ruelle Margot, La Place
60650 Houdenc en Bray, França.

Prazo: quadriénio de 2004-2007.

É o que me cumpre certificar.

23 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410205

JORGE MANUEL CARNEIRO PINTO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 728; identificação de pessoa colectiva n.º 506852547; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/040419; pasta
n.º 27 727.

Certifico que, por documento particular de 20 de Janeiro de 2004,
por Jorge Manuel Carneiro Pinto, solteiro, maior, foi constituída a
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sociedade unipessoal em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Manuel Carneiro Pinto � Soci-
edade Unipessoal, L.da e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Bom Sucesso, 162, 2.º,
freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade trans-
ferir a sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: serviços de moda e comércio a reta-
lho de produtos informáticos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar participações noutras socie-
dades constituídas ou a constituir, com objecto diferente do seu, bem
como associar-se com quaisquer outras pessoas jurídicas.

CAPÍTULO II
Capital social e quotas

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
5000 euros, correspondendo a uma quota social pertencente ao sócio
único.

CAPÍTULO III
Administração e gerência

ARTIGO 6.º

1 � A administração e gerência da sociedade será exercida:
a) Pelo seu sócio único que desde já é nomeado e a quem é atribu-

ído o respectivo direito especial;
b) Pelo sócio único e por outros gerentes que este venha a nomear

em acta de assembleia geral por ele assinada.
2 � A gerência poderá ser dispensada de remuneração e de caução

se tal for decidido em assembleia geral.
3 � Os mandatos da gerência serão de três anos, sendo permitida

a reeleição por uma ou mais vezes.
4 � À gerência, que terá todos os poderes necessários para tal,

compete a administração de todos os negócios sociais, podendo ain-
da:

a) Comprar e vender bens imóveis;
b) Tomar e dar de trespasse e arrendamento para e da sociedade,

assim como alterar contratos de arrendamento;
c) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos registos

necessários.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do seu sócio único e gerente;
b) Pela assinatura de dois gerentes.

CAPÍTULO IV
Disposição transitória

ARTIGO 8.º

A gerência, a fim de poder suportar as despesas inerentes à cons-
tituição e instalação da sociedade, fica desde já autorizada a proceder
ao levantamento da verba referente ao capital social, verba essa opor-
tunamente depositada junto de instituição bancária.

Está conforme.

23 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410213

VELLAR II � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 569; identificação de pessoa colectiva n.º 506411176; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 9/040419; pasta
n.º 27 555.

Certifico que, pela acta n.º 1, referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais, para o
triénio de 2003-3005.

Nomeados em 18 de Março de 2004:
a) Conselho de administração: presidente � Tomaz Jervell, casa-

do; vogais � Rosa Maria Archer Pinto Mesquita Jervell, casada, ambos
residentes na Rua do Corte Real, 729, Porto e José Paulo de Melo
Archer Pinto Mesquita, casado, residente na Casa de Sezim, Nespereira,
Guimarães.

b) Fiscal único: efectivo � Maria Margarida de Freitas de Moura
Machado Bandeira, revisor oficial de contas, casada, residente na Rua
das Laranjeiras, 57, Porto; suplente � Maria da Glória Pereira de Sá,
revisor oficial de contas, casada, residente na Rua de Serralves, 592,
3.º, direito, Porto.

É o que me cumpre certificar.

23 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410191

SILVA, GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 764; identificação de pessoa colectiva n.º 502278145; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 3/040419; pasta
n.º 907.

Certifico que, pela escritura lavrada em 23 de Março de 2004, foi
aditado um novo artigo ao pacto social da sociedade em epígrafe, que
passa a ser o 8.º, cuja redacção é a seguinte:

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, mediante deliberação tomada por unanimidade de votos represen-
tativos de todo o capital social e na proporção das quotas, até ao
montante global de 100 000 euros.

Foi depositado na pasta respectiva, o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

23 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410248

LARANJAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 660; identificação de pessoa colectiva n.º 503059013; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/040419; pasta
n.º 11 703.

Certifico que, pela acta n.º 13, referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais, para o
quadriénio de 2004-2007.

Nomeados em 5 de Fevereiro de 2004:
a) Conselho de administração: presidente � João Duarte de Sousa

Coutinho, casado, residente na Rua de António Cândido, 186, Porto;
administradores � Joaquim Eduardo Pereira Ferreira, casado, residente
em Agra do Prado, Bairro, Vila Nova de Famalicão e Joaquim Dinis
Coutinho Teles de Santiago, casado, residente na Rua de Domingos
Alvão, 85, rés-do-chão, habitação 7, Porto.

b) Manuel Adélio da Cunha Vale Caldeira Gomes, casado; vogal �
Delfim Manuel da Cunha Vale Caldeira Gomes, separado, ambos
residentes na Rua da Junqueira, 68, Póvoa de Varzim; vogal, revi-
sor oficial de contas � Cristina Augusta Rocha Contreiras Can-
tante, solteira, maior, suplente � Silva Neves & Teresa Marques,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Joa-
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quim Manuel da Silva Neves, revisor oficial de contas, ambos com
domicílio profissional na Rua de Luciano Cordeiro, 113, 6.º, direito,
Lisboa.

É o que me cumpre certificar.

23 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410264

RASISOL � REPRESENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS E DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 145; identificação de pessoa colectiva n.º 506307735;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/040419; pasta n.º 27 089.

Certifico que, pela acta n.º 3, de 9 de Abril de 2004, a sede da so-
ciedade em epígrafe, foi deslocada para a Rua da Volta, 18, freguesia
de Custóias, concelho de Matosinhos.

Foi depositado na pasta respectiva, o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

23 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410221

G. O. P. � GABINETE DE ORGANIZAÇÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 725; identificação de pessoa colectiva n.º 500441260;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 10 e 11/040419; pasta n.º 14 087.

Certifico que, por duas cartas de 24 de Fevereiro de 2003, cessa-
ram da função de gerentes, da sociedade em epígrafe, em 1 de Março
de 2003, João Maria Ferreira da Silva Sobreira e Jorge Amorim Nunes
da Silva, por renúncia.

Mais certifico que, pela acta n.º 46, referente à mesma sociedade,
foi efectuada a designação de gerentes.

Nomeados em 31 de Março de 2003, com efeitos a partir de 1 de
Março de 2003: João Maria Ferreira da Silva Sobreira, casado, resi-
dente na Rua de José Joaquim Gomes Silva, 43, 2.º, E, Matosinhos e
Jorge Amorim Nunes da Silva, casado, residente na Rua de Costa
Cabral, 2.117, 4.º, E, Porto.

É o que me cumpre certificar.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410183

SOPHOLIGNE BUSINESS � EQUIPAMENTOS
PARA TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 077; identificação de pessoa colectiva n.º 506610403;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/040419; pasta n.º 27 015.

Certifico que, por carta de 15 de Novembro de 2003, cessou da
função de gerente da sociedade em epígrafe, em 1 de Dezembro de
2003, Francisco José de Matos Mariano, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410175

I. M. F. � INFORMAÇÃO DE MERCADOS FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 761; identificação de pessoa colectiva n.º 503740438; ins-
crição n.º 19; número e data da apresentação: 14/040419; pasta
n.º 16 265.

Certifico que, pela acta n.º 36, referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais, para o
ano de 2004.

Nomeados em 31 de Dezembro de 2003:
a) Conselho de administração: presidente � Manuel Jorge Ferreira

Ferraz, casado, residente na Rua da Alegria, 837, 4.º, direito, Porto;
vogais � Ricardo Nuno Rosales da Silva Marques, casado, residente
na Rua de Costa Ferreira, lote 10, Birre, Cascais e Filipe Manuel de
Oliveira Castro Branco Garcia, solteiro, maior, residente na Rua do
14 de Outubro, 982, 3.º, frente, Vila Nova de Gaia.

b) Fiscal único: efectivo � Jorge Manuel Teixeira da Silva, revi-
sor oficial de contas, casado, residente na Urbanização do Souto do
Rio, lote 43, apartamento 33, Águeda, em representação de Jorge,
Silva, Victor, Neto, Fernandes & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; suplente � António Vítor de Almeida Campos,
revisor oficial de contas, casado, residente na Avenida do Capitão
Silva Pereira, 99, 1.º, frente, Viseu.

É o que me cumpre certificar.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410159

JOSÉ CAMILO DE OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 730; identificação de pessoa colectiva n.º 506921204; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/040419; pasta
n.º 27 729.

Certifico que, por documento particular de 25 de Março de 2004,
por José Camilo de Oliveira, foi constituída a sociedade unipessoal em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Camilo de Oliveira, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua do Paraíso, 286, freguesia de Santo Ildefonso, conce-
lho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de peixe, crustáceos
e moluscos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertencente ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a sua assinatura 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

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 vezes o capital social.

Está conforme.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410167

IMOPRECISA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 537; identificação de pessoa colectiva n.º 504530127; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 20/040419; pasta
n.º 20 304.
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Certifico que, pela acta n.º 12, referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio
de 2004-2006.

Nomeados em 20 de Novembro de 2003, com efeitos a partir de
1 de Janeiro de 2004:

a) Administrador único: Agostinho dos Santos Cordeiro, casado,
residente na Avenida da Boavista, 1607, 6.º, esquerdo, Porto.

b) Fiscal único: efectivo � Cruz, Cunha, Campos & Associa-
do, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Carlos Alberto da Silva e Cunha, revisor oficial de contas, casa-
do, com domicílio na Rua de Eduardo Almeida, 162, 3.º, salas E/
F, Guimarães; suplente � Sebastião Campos Cruz, revisor oficial
de contas, casado, com domicílio na Rua do Dr. Serafim Lima,
245, 1.º, Trofa.

É o que me cumpre certificar.

26 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410132

MACHADOS & PINHEIRO � CAFÉ E CAFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 462; identificação de pessoa colectiva n.º 503271012;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: of. 23 e 23 e 25/040423; pasta n.º 13 081.

Certifico que, pela escritura lavrada em 1 de Agosto de 2002, no
2.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, cessaram da função de
gerentes da sociedade em epígrafe, Maximino Nunes Lopes de Melo
e Jorge Manuel Pereira Teixeira, por renúncia, tendo sido designados
gerentes da mesma sociedade, Maria Rosa de Jesus Pereira e marido,
Cirilo da Fonseca Ribeiro, residentes na Rua das Cabanas, 190, Fânzeres,
Gondomar.

É o que me cumpre certificar.

27 de Abril de 2004. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2004410272
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