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Diário da República, 2.ª série — N.º 236 — 11 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)
LISBOA — 3.A SECÇÃO

ARTIGO 3.º

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES TRINTA E UM, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5567; identificação de pessoa colectiva n.º 503317730; data da
apresentação: 010626.
Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.
31 de Julho de 2001. — A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço.
3000219984
LISBOA — 4.A SECÇÃO

CPTP — COMPANHIA PORTUGUESA DE TRABALHOS
PORTUÁRIOS E CONSTRUÇÕES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 255/710603; identificação de pessoa colectiva n.º 500068194;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 03/001108.
Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:
24 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 03/001108.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 10 de Outubro de
2000, para o triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: presidente — Augusto Arnaldo dos
Santos Oliveira e Silva Paranhos; vogais — Armindo Rodrigo Vieira
Leite, Rainer Karl Hermann Kirst, Jorge Nuno de Moura Carvalho
Oliveira e José António Leão Nicolau Gonçalves, solteiro, maior, Rua
de Alexandre Herculano, 5, Lisboa.
Está conforme o original.
10 de Setembro de 2001. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva.
3000220003

QUITÉRIO PAULO DINIZ, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 729; identificação de pessoa colectiva n.º 500399808; número e data da entrada: 3130/010619.
Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos referente à prestação de contas do ano de 2000.

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de três mil euros titulada pelo sócio Carlos Manuel
Loura Pires Alves e outra do valor nominal de dois mil euros titulada
pela sócia Anabela Henriques Alves Pires.
ARTIGO 4.º
1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios,
2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.
3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
ARTIGO 5.º
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.
Está conforme o original.
6 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília Eusébio
Sequeira Gonçalves.
2003926445

TOUT GRIGORE, CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 498;
identificação de pessoa colectiva n.º 505365618; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20010531.
Certifico que, por escritura de 14 de Maio de 2001, exarada de
fl. 59 a fl. 60 do livro n.º 256-M do 21.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:
1.º
A sociedade adopta a firma Tout Grigore, Construção Civil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Francisco Marques Beato,
86, 2.º, esquerdo, freguesia de Moscavide, concelho de Loures.
2.º
O capital social é de cinco mil euros, encontra-se inteiramente
realizado, sendo titular da única quota o sócio Tout Grigore.

Está conforme o original.

3.º

11 de Setembro de 2001. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins.
3000219994

LOURES

ANABELA & PIRES — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.

DA

O objecto social da sociedade consiste em pedreiro, estucador, armador de ferro, pintor, serralheiro, canalizador, electricista e construção civil.
4.º
O sócio Tout Grigori é desde já nomeado gerente, sendo a sua assinatura necessária e suficiente para vincular a sociedade.
5.º

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 262;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506754189; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050531.

São autorizados os negócios jurídicos do sócio único com a sociedade que sirvam à prossecução do objecto desta.

Certifico que por escritura de 9 de Dezembro de 2003, exarada de
fl. 141 a fl. 142 v.º do livro n.º 356 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

A sociedade poderá fazer parte de outras sociedade, bem como de
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 1.º
1 — A sociedade adopta a firma Anabela & Pires — Construção
Civil, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Casal do Cardal, lote 32, Bairro da Junqueira, freguesia de São Julião do Tojal, concelho de Loures.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste em construção civil.

6.º

Está conforme o original.
7 de Junho de 2001. — A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
3000219935

PORTUGALIMENTAR — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 642;
identificação de pessoa colectiva n.º 504796275; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 2 e 25/20010611.

