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Sede: Rua Veríssimo de Almeida n.° 14 - Faro;
Pessoa Colectiva n.° 501058400;
Matrícula n.° 1549/830303 C.R.C. de Faro
Capital Social: 171.750.00$00
MILTOURS MADEIRA, AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO, S.A.

Sede: Edifício Princesa, lojas zero a quatro, à Rua
Imperatriz D. Amélia, freguesia da Sé - Funchal
Pessoa Colectiva n.º 511023308
Matricula n.º 04799/921109 C.R.C. de Funchal
Capital social: 20.000.000$00
Aviso
1 - Nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do
altigo 100° do Código das Sociedades Comerciais as

sociedades acima identificadas informam que foi
registado nas Conservatórias do Registo Comercial de
Faro e Funchal, consoante as sedes das sociedades
intervenientes, um Projecto de Fusão por incorporação,
da sociedade incorporada MILTOURS MADEIRA, AGÊNCIA
DE VIAGENS E TURISMO, S.A., na sociedade incorporante
MILTOURS, AGÊNCIA DE VIAGENS, S.A..
2 - Os sócios e credores destas sociedades podem
consultar nas sedes acima indicadas, a partir da data
da publicação deste anúncio, a seguinte documentação e dela obter sem encargos, cópia integral:
a)
Projecto da fusão por incorporação;
b)
Parecer do Revisor Oficial de Contas
Independente;
c)
Contas, relatórios do órgão de administração
e deliberações das assembleias gerais sobre
essas contas, relativamente aos três últimos
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exercícios no que se refere às duas
sociedades participantes.

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DO FUNCHAL
ASSOCIAÇÃO - FURA SAMBA

3 - Para aprovação do acima referido Projecto de Fusão
por incorporação, foi designado o dia 27 de Abril de
2001 para a realização de Assembleias Gerais das
sociedades intervenientes:
MILTOURS, AGÊNCIA DE VIAGENS, S.A.: 9 horas;
MILTOURS MADEIRA, AGÊNCIA DE VIAGENS E TURlSMO,
S.A.: 15 horas;

Funchal, 19 de Abril de 2001.
OS ADMINISTRADORES DA MILTOURS, AGÊNCIA
VIAGENS, S.A., Assinaturas ilegíveis
MILTOURS MADEIRA, AGÊNCIA
S.A., Assinaturas ilegíveis

DE

VIEGENS

E

DE

TURISMO,

Lic. Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal
Certifico, para efeitos de publicação, que em trinta e um
de Janeiro do ano em curso, neste Cartório e no livro de notas
número trezentos e oitenta e seis - D, a folhas sessenta e três
se encontra exarada a escritura de rectificação da associação
“Associação - Fura Samba”, com sede na Urbanização
Quatro Madalenas, Bloco um, rés-do-chão - C, freguesia de
Santo António, concelho do Funchal, na qual alteram os
respectivos estatutos relativamente ao disposto na alínea h)
do artigo vigésimo terceiro.
Está conforme o original e certifico ainda que da referida
escritura nada consta que restrinja, amplie, modifique ou
condicione o que foi certificado.
Funchal, aos trinta e um de Janeiro do ano dois mil e um.

MILTOURS MADEIRA, AGÊNCIA DE VIEGENS E
TURISMO, S.A.

Sede: Edifício Princesa, lojas zero e quatro,
à Rua Imperatriz D. Amélia - Funchal
Pessoa Colectiva n.° 511023308
Matrícula n.° 04799/921009 C.R.C. de Funchal
Capital social: 20.000.000$00
Convocatória
1 - Nos termos e para os efeitos do disposto no número
2 do artigo l00.°, do Código das Sociedades
Comerciais, convocam-se se os sócios da sociedade.

O AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL
DO FUNCHAL
AFRODITE - INSTITUTO DE BELEZA
E TRATAMENTO, LIMITADA

Número de matrícula: 04667/920507;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511047207;
Número de inscrição: 03;
Número e data da apresentação: Ap. 06/990818

MILTOURS MADEIRA, AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO, S.A. para se reunirem em Assembleia

António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:

Geral, no dia 27 de Abril de 2001, pelas 15 horas, na
sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único: Deliberação, da fusão por incorporação
desta Sociedade na MILTOURS, AGÊNCIA DE VIAGENS

Certifica que foram alterados os artigos 3.º e 6.º do contrato:

E TURISMO, S.A..

2 - Nos termos do número 4 do artigo l00° do Código
das Sociedades Comerciais, informa-se que:
•
Foi efectuado o registo do Projecto de fusão
por incorporação, englobando esta Sociedade, e
a sociedade MILTOURS, AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, S.A. nas Conservatórias do
Registo Comercial de Funchal e Faro,
respectivamente.
•
Os sócios e credores desta Sociedade podem
consultar na sua sede na Rua Veríssimo de
Almeida, n.° 1, em Faro a partir da data da
publicação desta convocatória, a seguinte
documentação e dela obter, sem encargos,
cópia integral:
a)
Projecto de fusão por incorporação;
b)
Parecer do Revisor Oficial de Contas
Independente;
c)
Contas, relatórios do órgão de administração e deliberações das assembleias gerais sobre essas contas, relativamente aos três últimos exercícios no
que se refere às duas sociedades
participantes.
Funchal, 19 de Abril de 2001.
O PRESIDENTE DA MESA
Manuel Alves Afonso

DA

ASSEMBLEIA GERAL, Carlos

Artigo 3.º
O capital social, integralmente realizado, é no montante
de quatrocentos mil escudos, e está representado por duas
quotas iguais no valor nominal de duzentos mil escudos
cada, pertencente uma a cada um dos sócios Elsa Maria de
Freitas Camacho Gouveia e João Estanislau Jardim Gouveia.
Artigo 6.º
A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios,
desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de
qualquer deles para obrigar a sociedade.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 6 de Setembro de 1999.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
ATGAR - INVESTMENTS LIMITED - FILIAL

Número de matrícula: 04393/910410;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511059663;
Número de inscrição: 03;
Número e data da apresentação: Ap. 05/990723
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:

II

4-S

22 de Março de 2001

Número 58

Certifica que foram alterados os Estatutos, com o
aditamento de uma nova cláusula - (2.A(IV) - que ficou com
a seguinte redacção:
“Para conduzir os negócios de promoção de espécie de
serviços no lazer, entretenimento, hotel, turismo ou indústria
de viagens, incluindo aconselhamento, consultoria, investigação, corretagem e agência de serviços de qualquer
natureza para qualquer sociedade ou sociedades, ou grupo de
sociedades, presentemente constituídas ou a constituir, ou
adquiridas, as quais possam ou não estar ou possam vir a não
estar relacionadas ou associadas por qualquer forma com a
sociedade ou com qualquer outra sociedade relacionada ou
associada, em qualquer dos casos sem remuneração ou em
condições tais com remuneração como possa vir a ser
acordada”.
Funchal, 6 de Agosto de 1999.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
BANGANHO & BORGES PINTO, LDA.

Número de matrícula: 01784/670321;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511000855;
Número de inscrição: 03 e 05;
Número e data da apresentação: Ap. 08 e 10/99.11.04
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foi aumentado o capital de 700.000$00, para
50.000.000$00, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º
do contrato que, fica com a redacção que junto em anexo.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.

Certifica que entre Manuel João Loreto Barreto e Maria
Zélia Vieira Paulos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato em apêndice.
Funchal, 15 de Fevereiro de 2001.
O 1.º AJUDANTE, Assinatura ilegível
Artigo 1.º
A sociedade adopta a firma “BARRETO & PAULOS, LDA.”, e
vai ter a sua sede na Travessa dos Piornais, entrada 16, casa
5, freguesia de São Gonçalo, concelho de Funchal.
§ - A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido
concelho ou para concelho limítrofe.
Artigo 2.º
O seu objecto consiste em construção e reparação de
edifícios e obras públicas.
Artigo 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de cinco mil euros, e acha-se dividido em duas
quotas de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Manuel João Loreto Barreto e Maria
Zelia Vieira Paulos.
Artigo 4.º
Mediante deliberação unânime dos sócios podem ser
exigidas prestações suplementares de capital até ao montante
de vinte e cinco mil euros.

Funchal, 9 de Novembro de 1999.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
Artigo 4.º
Capital social
É no montante de cinquenta milhões de escudos,
integralmente realizado, e dividido em cinco quotas que
pertencem:
uma do valor nominal de trezentos e cinquenta mil
escudos ao sócio José Gregório Rodrigues Banganho;
uma no valor nominal de trezentos e cinquenta mil
escudos à sócia Carmelita Iveta Pestana Rodrigues
Banganho;
uma no valor nominal de quarenta e três milhões e
trezentos mil escudos, aos sócios José Gregório
Rodrigues Banganho e Carmelita Iveta Pestana
Rodrigues Banganho, em comum;
uma no valor nominal de dois milhões de escudos ao
sócio Paulo Augusto Rodrigues Banganho;
uma no valor nominal de dois milhões de escudos ao
sócio Gregório Duarte Rodrigues Banganho; e
uma no valor nominal de dois milhões de escudos ao
sócio António José Rodrigues Banganho.
BARRETO & PAULOS, LIMITADA

Número de matrícula: 08028/0102078;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511179448;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap. 15/010208
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.° Ajudante:

Artigo 5.º
1 - A administração e representação da sociedade,
remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta aos sócios desde já
designados gerentes, Manuel João Barreto e Maria
Zelia Vieira Paulos.
Artigo 6.º
Para vincular a sociedade em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos
gerentes nomeados.
DIFEL - DISTRIBUIDORA DE CERVEJAS E
REFRIGERANTES DO FUNCHAL, LDA.

Número de matrícula: 01810/880118;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511000260;
Número de inscrição: 11;
Número e data da apresentação: Ap.
Maria Isabel Velosa Barreto Ferreira Alves, 1.º Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 1995.
Funchal, 27 de Julho de 1999.
O 1.º AJUDANTE, Assinatura ilegível
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DIFEL - DISTRIBUIDORA DE CERVEJAS E
REFRIGERANTES DO FUNCHAL, LDA.

Número de matrícula: 01810/880118;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511000260;
Número de inscrição: 12;
Número e data da apresentação: Ap.
Maria Isabel Velosa Barreto Ferreira Alves, 1.º Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 1996.
Funchal, 27 de Julho de 1999.

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, LDA.

Número de matrícula: 00368/220302;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511001720;
Número de inscrição: 23;
Número e data da apresentação: Ap. 990708
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 1998.
Funchal, 26 de Julho de 1999.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

O 1.º AJUDANTE, Assinatura ilegível
EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, LDA.
DIFEL - DISTRIBUIDORA DE CERVEJAS E
REFRIGERANTES DO FUNCHAL, LDA.

Número de matrícula: 01810/880118;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511000260;
Número de inscrição: 13;
Número e data da apresentação: Ap.
Maria Isabel Velosa Barreto Ferreira Alves, 1.º Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 1997.
Funchal, 27 de Julho de 1999.
O 1.º AJUDANTE, Assinatura ilegível
DIFEL - DISTRIBUIDORA DE CERVEJAS E
REFRIGERANTES DO FUNCHAL, LDA.

Número de matrícula: 01810/880118;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511000260;
Número de inscrição: 14;
Número e data da apresentação: Ap.
Maria Isabel Velosa Barreto Ferreira Alves, 1.º Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 1998.
Funchal, 27 de Julho de 1999.
O 1.º AJUDANTE, Assinatura ilegível
DIFEL - DISTRIBUIDORA DE CERVEJAS E
REFRIGERANTES DO FUNCHAL, LDA.

Número de matrícula: 01810/680118;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511000260;
Data do depósito: PC. 02/001024

Número de matrícula: 00368/220302;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511001720;
Número de inscrição: 24;
Número e data da apresentação: Ap. 990708
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas consolidadas do ano de 1998.
Funchal, 26 de Julho de 1999.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, LDA.

Número de matrícula: 00368/220302;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511001720;
Número de inscrição: 27;
Número e data da apresentação: Ap. 04/001004
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde
consta a nomeação dos membros do Conselho de Gerência:
Presidente:
Dionísio Fernandes Pestana;
Vice-Presidente:
Anthony Peter Bianchi Cossart Miles;
Vogais:
Miguel José Luís de Sousa, Emanuel Vasconcelos
Jardim Fernandes, e
Paul Anthony Bianchi Miles,
para o triénio 2000/2002.
Funchal, 12 de Outubro de 2000.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, LDA.

Funchal, 31 de Outubro de 2000.

Número de matrícula: 00368/220302;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511001720;
Data do depósito: PC 15/001025

O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
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Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas consolidadas do ano de 1999.
Funchal, 31 de Outubro de 2000.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, LDA.

Número de matrícula: 00368/220302;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511001720;
Data do depósito: PC 05/001025
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 1999.
Funchal, 31 de Outubro de 2000.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
GOUVEIA & PITA, LIMITADA

Número de matrícula: 07324/990916;
Número de identificação de pessoa colectiva: P. 511135440;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap. 04/99.09.16
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que entre José Maria Marques Correia de
Gouveia e Agostinha Gonçalves Pita, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato em
apêndice.
Funchal, 22 de Setembro de 1999.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
1.ª
1 - A sociedade adopta a firma de “GOUVEIA & PITA,
LDA.” e tem a sua sede à Estrada dos Marmeleiros,
Rua Primeiro de Maio, número 18, nesta cidade do
Funchal.
2 - Por simples deliberação da gerência, a sede poderá
ser transferida para outro local, dentro do mesmo
concelho, ou para concelho limítrofe.
2.ª
A sociedade tem por objecto a indústria de transporte em
táxi.
3.ª
O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
dois milhões de escudos, correspondente à soma de duas
quotas, sendo
uma no valor nominal de um milhão e oitocentos mil
escudos, pertencente ao sócio, José Maria Marques
Correia de Gouveia e
outra do valor nominal de duzentos mil escudos, à
sócia Agostinha Gonçalves Pita.

4.ª
A cessão de quotas para estranhos carece sempre do
prévio consentimento da sociedade.
5.ª
Em caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade
continua com os herdeiros do falecido, que em caso de
pluralidade nomearão, de entre si, e no prazo de trinta dias,
um que a todos represente, enquanto a quota se mantiver em
contitularidade.
6.ª
A sociedade poderá amortizar qualquer quota ocorrendo
alguma das seguintes situações:
a) A quota seja objecto de penhora, arresto, arrola-mento
ou de qualquer outra providência de que possa resultar a
sua alienação ou adjudicação por via judicial;
b) Falência ou insolvência do respectivo titular.
7.ª
1 - A gerência da sociedade, remunerada ou não,
conforme a assembleia deliberar, será exercida por
dois gerentes sócios ou não.
2 - Ficam já investidos nas funções de gerente o sócio
José Maria Marques Correia de Gouveia e o não
sócio Leandro Correia de Gouveia, casado, morador
à Travessa do Lugar do Meio, número 1, freguesia de
Santo António, concelho do Funchal.
3 - A sociedade fica validamente obrigada com a
assinatura de um gerente.
8.ª
As Assembleias Gerais serão convocadas por cartas
registadas dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de quinze dias, salvo se a Lei exigir outra formalidade e
prazo de convocação.
9.ª
Transitória
A sociedade pode entrar imediatamente em actividade,
para o que a gerência é autorizada a celebrar quaisquer
negócios jurídicos, bem como a proceder ao levantamento do
capital social para fazer face às despesas com a constituição
e registo da sociedade.
JOÃO DA SILVA AZEVEDO, LDA.

Número de matrícula: 04291/901211;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511039123;
Número de inscrição: 02- Av. 01;
Número e data da apresentação: Ap. 03/980202
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a fotocópia da acta de que
consta a renúncia das gerentes Edite José Rodrigues Milho e
Cora Maria Gama dos Santos.
Funchal, 23 de Fevereiro de 1998.
O AJUDANTE, Assinatura ilegível
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JOÃO DA SILVA AZEVEDO, LDA.

Número de matrícula: 04291/901211;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511039123;
Data do depósito: P.C. 02/001204

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 21 de Setembro de 1999.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
4.º
Capital social

Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 1997.
Funchal, 7 de Dezembro de 2000.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
JOÃO DA SILVA AZEVEDO, LDA.

É o de quatrocentos mil escudos, integralmente realizado
em dinheiro e está dividido em três quotas, pertencentes
uma do valor nominal cento e oitenta mil escudos, ao
sócio Agostinho Raimundo de Freitas,
uma do valor nominal de cento e quarenta mil
escudos ao sócio José Rogério Gonçalves Teixeira e
outra do valor nominal de oitenta mil escudos ao
sócio António de Gouveia de Freitas Gois.

Número de matrícula: 04291/901211;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511039123;
Data do depósito: P.C. 01/001204
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 1998.
Funchal, 7 de Dezembro de 2000.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
L.D.L. - EXPLORAÇÃO DE BARES, SNACK-BARES E
ESPLANADAS, LIMITADA

Número de matrícula: 05822/951128;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511076967;
Número de inscrição: Av. 01-01, 03;
Número e data da apresentação: Ap. 08, 09/010129
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde consta
a exoneração dos gerentes Eduardo de Sousa Gonçalves Luís
e André Diogo da Cunha Freitas, e a nomeação dos gerentes
Isabel Verónica de Sousa Fernandes Sousa, Maria Luísa
Figueiroa de França Gomes da Silva Santos, Margarida Maria
Bettencourt Borges de Ornelas e Crisóstomo Chadwick Luís.
Funchal, 30 de Janeiro de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
PROJECTOBLÍQUO - PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, LDA.

Número de matrícula: 06392/970718;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511095040;
Número de inscrição: 04;
Número e data da apresentação: Ap. 03/990914
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram alterados os artigos 4.º e 5.º do
contrato, que em consequência ficaram com a redacção em
apêndice.

5.º
Gerência
A gerência da sociedade dispensada de caução e
remunerada ou não, conforme vier a ser deliberado em
Assembleia Geral, pertence a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária assinatura de dois
gerentes, para obrigar validamente a sociedade em todos os
actos e contratos.
QUINTAL, FERREIRA & CASTRO, LDA.

Número de matrícula: 05393;
Número de identificação de pessoa colectiva: 972858962;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap. 21/94.07.29
Jorge Manuel Freitas Gomes, Primeiro Ajudante:
Certifica que entre Luís Sidónio de Freitas de Castro;
Fernando Silva Ferreira - e - Maria Rosa Neto de Quintal foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:
1.º
Firma e sede
A sociedade adopta a firma “QUINTAL, FERREIRA &
Tem a sua sede à Rua Cinco de Outubro
número 31-A, nesta cidade do Funchal.
CASTRO, LDA.”,

2.º
Objecto
A sociedade tem por objecto o comércio de pronto a
vestir, calçado, retrosaria, lingerie e bijutaria, artigos de
decoração e brindes, artigos de utilidade doméstica.
3.º
Capital social
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
do montante de quatrocentos mil escudos, e está dividido em
três quotas que pertencem:
uma do valor nominal de cento trinta seis mil
escudos ao sócio Luís Sidónio Freitas Castro;
outra no valor nominal de cento trinta dois
mil,escudos ao sócio Fernando Silva Ferreira; e
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outra do valor nominal de cento trinta dois mil
escudos à sócia Maria Rosa Neto Quintal.
4.º
Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, conforme vier a ser deliberado em
Assembleia geral, pertence a todos os sócios que ficam,
desde já nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de
um para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos
que à mesma digam respeito.
5.º
Cessão de quotas
A sessão de quotas é livre entre os sócios mas para
estranhos depende do consentimento da sociedade por esta
ordem, do direito de preferência.
6.º
Assembleias gerais
Serão convocadas por carta registada dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de quinze dias, salvo se a lei
exigir outra formalidade ou prazo de convocação.

até ao montante global de cinco milhões de escudos, a
efectuar por todos os sócios na proporção das respectivas
quotas, desde que a chamada seja deliberada por
unanimidade dos votos representativos de todo o capital
social.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 11 de Fevereiro de 1998.
O AJUDANTE, Assinatura ilegível
RELER - LIVROS ESCOLARES, LDA.

Número de matrícula: 05989/960708;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511082649;
Número de inscrição: 02-Av.01;
Número e data da apresentação: Ap. 03/99.08.26
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi alterado o artigo 2.º - SEDE - do contrato,
que em consequência ficou com a seguinte redacção:
Artigo 2.º
Sede

Transitória
Fica desde já autorizada a gerência a movimentar o
capital social depositado no Banco Totta & Açores, para
fazer face às despesas de constituição, seu registo e outras.

1 - A sede da sociedade é transferida para a Rua da
Cooperativa Agrícola do Funchal - Bloco E, piso
menos 5, sala 19, freguesia da Sé, concelho do
Funchal.

Funchal, 25 de Agosto de 1994.

2 - Mantém-se.

O AJUDANTE, Assinatura ilegível

3 - Mantém-se.

RELER - LIVROS ESCOLARES, LDA.

Número de matrícula: 05989/960708;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511082649;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: Ap. 15/98.01.23
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi aumentado o capital social de
500.000$00 para 1.000.000$00, tendo em consequência sido
alterados os artigos 4.º e 13.º, que ficaram com a seguinte
redacção:
Artigo 4.º
O capital social integralmente subscrito e realizado em
numerário é do montante de um milhão de escudos, e está
representado em três quotas:
uma do valor nominal de oitocentos e quarenta mil
escudos pertencente ao sócio José Juvenal Nunes
Rodrigues; e
duas dos valores nominais de oitenta mil escudos,
pertencentes uma a cada um dos sócios Egas Diogo
Pereira Rodrigues e Iola Peraira Rodrigues.
Artigo 13.º
Prestações suplementares
Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 6 de Setembro de 1999.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
ROXO & ALVES, LDA.

Número de matrícula: 04469/910807;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511020481;
Número de inscrição: 14;
Número e data da apresentação: Ap. 07/98.02.19
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato,
que em consequência ficaram com a seguinte redacção:
Artigo 3.º
O capital social integralmente realizado em numerário e
nos demais valores constantes do activo, é do montante de
3.000.000$00 e está dividido em três quotas que pertencem:
uma do valor nominal de 2.100.000$00 ao sócio
Daniel Guilherme Spínola Ramos;
uma do valor nominal de 750.000$00 à sócia Maria
Alda de Gouveia Ramos, e
uma do valor nominal de 150.000$00 ao sócio
Francisco Gilberto Batista Caires.
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Artigo 4.º

2 - A sociedade poderá associar-se com outras
sociedades, com objecto igual ou diferente do seu, e
ainda em agrupamentos complementares de
empresas.

A gerência da sociedade dispensada de caução e
remunerada ou não conforme for deliberado em Assembleia
Geral, é conferida a todos os sócios, desde já nomeados
gerentes, bastando a assinatura do gerente Daniel Guilherme
Spínola Ramos, para que a sociedade fique validamente
obrigada em todos os actos e contratos.

3 - Por simples deliberação da gerência, pode a
sociedade abrir sucursais, agências ou delegações
no território nacional ou estrangeiro.

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

4 - A sociedade durará por tempo indeterminado e o
início da sua actividade, será apartir desta data.

Funchal, 17 de Março de 1998.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
TURISPOISO - EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, LIMITADA

Artigo 3.º
1 - O capital social é de sete milhões e quinhentos mil
escudos, e corresponde a uma única quota, do
mesmo valor nominal, pertencente ao único sócio,
João Adriano Fernandes de Gouveia.

Número de matrícula: 03448/860923;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511026510;
Número: 10;
Data: 990727

2 - O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao montante global dez milhões de escudos.

António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:

1 - A administração e representação da sociedade será
designada por decisão do único sócio.

Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 1998.
Funchal, 16 de Agosto de 1999.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

Artigo 4.º

2 - A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme
for deliberado pelo único sócio.
3 - É desde já designado gerente João Adriano
Fernandes de Gouveia.

CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL
DE SANTA CRUZ

4 - A sociedade obriga-se com a intervenção do gerente
nomeado.

MÓVEIS DECORAÇÕES LEVADAS - SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA.

Artigo 5.º

Número de matrícula: 00785/200000816;
Número e data da apresentação: 05/20000816;
Número de inscrição: 01;
Número de identificação de pessoa colectiva: P511161280;
Sede: Sítio das Levadas, Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.º Ajudante da Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica que João Adriano Femandes de Gouveia c. c. Gina
Teresa Firmino de de Gouveia, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:
Artigo 1.º
1 - A sociedade adopta a firma “Móveis Decorações
Levadas - Sociedade Unipessoal, Lda.” e tem a sua
sede no Sítio das Levadas, freguesia e concelho de
Santa Cruz.
2 - Por simples deliberação da gerência pode a sede
social ser deslocada dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como pode a sociedade
instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.
Artigo 2.º
1 - A sociedade tem por objecto: “Comércio a retalho de
mobiliário, artigos de iluminação e de outros artigos
para o lar, electrodomésticos.”

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios
jurídicos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam à
prossecução do objecto social.
Artigo 6.º
No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará
com os seus herdeiros, que nomearão, entre si, um que a
todos represente, enquanto a respectiva quota se mantiver em
contitularidade.
Artigo 7.º
A remuneração do gerente pode consistir numa participação
nos lucros da sociedade.
Conservatória de Santa Cruz, 31 de Agosto de 2000.
A AJUDANTE, Assinatura ilegível
PEREIRA & GONÇALVES, LDA.

Número de matrícula: 00085/690715;
Número e data da apresentação: 01/290799;
Número de inscrição: 06;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511012772
Dinis do Rosário Correia Basílio, 2.º Ajudante da Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
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Certifica que com referência à sociedade em epígrafe, que
foi depositado o documento onde consta a cessação das
funções dos gerentes Moisés Pereira e Joana Gonçalves e a
nomeação do gerente Joaquim Urbano Gonçalves Pereira,
por deliberação de 02 de Março de 1994.
Santa Cruz, 29 de Setembro de 1999.
O AJUDANTE, Assinatura ilegível
QUINTAL, FERREIRA & CASTRO, LDA.

Número de matrícula: 00684/990211;
Número e data da apresentação: 05/110299;
Número de inscrição: 02;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511066155
Dinis do Rosário Correia Basílio, 2.º Ajudante da Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz,
Certifica que foram alterados os artigos 1.º e 2.º do
contrato social que passam a ter a seguinte redacção:
Artigo 1.º
Firma e sede
A sociedade adopta a firma “Quintal, Ferreira & Castro,
Lda.” tem a sua sede no Sítio da Achadinha, freguesia da
Camacha, concelho de Santa Cruz.
Artigo 2.º
Objecto
Comércio de loiças, vidros, plásticos, pronto a vestir,
têxteis para o lar, calçado, mobiliário, electrodomésticos,
material eléctrico, retrosaria, ourivesaria, relojoaria, material
escolar, bijutaria, lingerie, quinquilharias, artigos de
decoração, utilidades para o lar, produtos alimentares, bem
como quaisquer outros que a sociedade delibere prosseguir.
O texto compreto do contrato na sua redacção
actualizada, fica depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 9 de Setembro de 1999.
O AJUDANTE, Assinatura ilegível
QUINTAL, FERREIRA & CASTRO, LDA.

Número de matrícula: 00684/990211;
Número e data da apresentação: 01/991025;
Número de inscrição: 03;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511066155
Daniela Assunção da Silva Fernandes, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica que com referência à sociedade em epígrafe, que
foi aumentado o capital social para 5.000.000$00 tendo em
consequência sido alterado o Artigo 3.º do contrato que ficou
com a seguinte redacção:
3.º
Capital
O capital social, integralmente realizado em numerário, é
de cinco milhões de escudos e está representado em três
quotas:

-

-

duas nos valores nominais de um milhão e seiscentos
e cinquenta mil escudos, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Fernando da Silva Ferreira e Maria Rosa
Neto de Quintal,
uma no valor nominal de um milhão e setecentos mil
escudos pertencente ao sócio, Luís Sidónio de
Freitas de Castro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada,
fica depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 2 de Novembro de 1999.
O AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL
DE CÂMARA DE LOBOS
CULTIREGA - SISTEMAS DE REGA, LDA.

Matrícula número: 0110/920813;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511049358;
Número e data da apresentação: 07/990827
Sede: Estrada João Gonçalves Zarco, n.º 114, freguesia de
Câmara de Lobos.
Conceição do Carmo Castro Sousa Pinto, 2.ª Ajudante
Certifica que foram alterados os artigos 1.º e 2.º do
contrato, que ficaram com a seguinte redacção:
1.º
Denominação e sede
Alterou a denominação para “Cultirega - Sistemas de
Rega, Lda.” e continua a ter a sua sede no Pé do Pico,
freguesia de Câmara de Lobos.
2.º
Objecto
A sociedade tem por objecto comercialização e execução
de sistemas de rega, piscinas, equipamentos, mobiliário e
equipamento de jardim, plantas e sementes, agro-químicos,
acessórios de canalização, execução de jardins, projectos,
importação e exportação, máquinas agrícolas e de
jardinagem, assistência técnica.
O texto completo do contrato social na sua redacção
actualizada fica depositado na pasta respectiva.
Câmara de Lobos, 9 de Fevereiro de 2000.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
CULTIREGA - SISTEMAS DE REGA, LDA.

Matrícula número: 00110/920813;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511049358;
Número e data da conta: 1083 de 00/06/28
Mariana Rita Lira Caldeira, Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1998.
Câmara de Lobos, 16 de Novembro de 2000.
A AJUDANTE, Assinatura ilegível
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CULTIREGA - SISTEMAS DE REGA, LDA.

Matrícula número: 00110/920813;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511049358;
Número e data da conta: 1084 de 00/06/28
Mariana Rita Lira Caldeira, Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.
Câmara de Lobos, 16 de Novembro de 2000.
A AJUDANTE, Assinatura ilegível
MANUEL MENDES NEVES & IRMÃOS, LIMITADA

Número de matrícula: 00010/630711;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511058896;
Número de inscrição: 05;
Número e data da apresentação: Ap. 15/980730
Maria do Carmo Ratão Português, Conservadora destacada:
Certifica que foram depositados os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1997.
Câmara de Lobos, 3 de Novembro de 1998.
A CONSERVADORA DESTACADA, Assinatura ilegível
MANUEL MENDES NEVES & IRMÃOS, LIMITADA

Número de matrícula: 00010/630711;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511058896;
Número e data da conta: 1131 de 00/06/3
Mariana Rita Lira Caldeira, Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1998.
Câmara de Lobos, 16 de Novembro de 2000.
A AJUDANTE, Assinatura ilegível

CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL
PONTA DO SOL
ALUMIBRAVO - SOCIEDADE DE ALUMÍNIOS DA
MADEIRA, LDA.

Número de matrícula: 00358/931014;
Número de inscrição: 11;
Número e data da apresentação: 16/991210;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511059302
Maria da Luz da Silva Pereira, 1.ª Ajudante
Certifica, que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do
contrato que, em consequência, ficaram com a seguinte
redacção:
Terceiro
A sociedade tem por objecto e indústria de serralharia
civil de alumínios, comércio e montagem de estruturas
metálicas, execução de empreitadas, fornecimentos de obras
públicas, construção civil e aluguer de equipamento de
construção civil.
Quarto
O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
cinco milhões de escudos, dividido em duas quotas,
uma no valor nominal de quatro milhões de escudos,
pertencente ao sócio Egídio Pita Pombo,
outra no valor nominal de um milhão de escudos,
pertencente ao sócio Luís Miguel Correia Silva Ribeiro.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Ponta do Sol, 30 de Dezembro de 1999.
A AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL
DO PORTO SANTO
MELIM & RODRIGUES, LDA.

MANUEL MENDES NEVES & IRMÃOS, LIMITADA

Número de matrícula: 00010/630711;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511058896;
Número e data da conta: 1132 de 00/06/3
Mariana Rita Lira Caldeira, Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Número de matrícula: 00075/980625;
Número de inscrição: 3;
Número e data da apresentação: Ap. 02/260599
Maria Benigna Rodrigues, 2.ª Ajudante:
Certifico, que foi depositada a fotocópia da Acta onde
consta a nomeação do gerentes Tiago José Rodrigues, em
200399.

Câmara de Lobos, 16 de Novembro de 2000.

Porto Santo, 26 de Maio de 1999.

A AJUDANTE, Assinatura ilegível

A AJUDANTE, Assinatura ilegível
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 892$00, cada;
Duas laudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 136$00, cada;
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 141$00, cada;
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 472$00, cada;
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 690$00, cada;
Seis ou mais laudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 896$00, cada.
A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

Números e Suplementos - Preço por página 55$00.

ASSINATURAS
Uma Série
Duas Séries
Três Séries
Completa

Anual
4 689$00
9 030$00
11 025$00
12 915$00

Semestral
2 410$00
4 515$00
5 513$00
6 510$00

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 118-A/00, de 22 de
Dezembro) e o imposto devido.

Execução gráfica “Jornal Oficial”
Impressão “Imprensa Regional da Madeira, E.P.”

O Preço deste número: 686$00 - 3.42 Euros (IVA incluído)

