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CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIALDO
FUNCHAL
AGOSTINHO J. GONÇALVES, LDA.

Número de matrícula: 01872/681111;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511001088;
Data do depósito: PC 21/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
OA JUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
ALFREDO PEREIRADE OLIVEIRA, LDA.

Número de matrícula: 05305/940503;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511064489;
Data do depósito: PC 15/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
OA JUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

Certifica que foi depositada fotocópia da acta onde consta
a mudança da sede, da sociedade em epígrafe, para Caminho
da Penteada, n° 18, loja E, São Roque, Funchal.
Funchal, 5 de Julho de 2001.
A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
ANSELMO & FERRAZ, LDA.

Número de matrícula: 05808/951114;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511076720;
Data do depósito: PC 18/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
BETTENCOURT & COSTA, LDA.

Número de matrícula: 07123;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511131305;
Data do depósito: PC 09/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.

ALSIFE - ENSINO DACONDUÇÃO AUTOMÓVEL,
LIMITADA

O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
BORGES & MENDONÇA, LDA.

Número de matrícula: 06821/980710;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511106432;
Número de inscrição: Av.01-01;
Número e data da apresentação: Ap. 01/010702

Número de matrícula: 01847/681024;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511003196;
Data do depósito: PC 22/010615

Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:

António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
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Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde consta
a exoneração do gerente José Manuel Rodrigues de Abreu.

Funchal, 10 de Julho de 2001.

Funchal, 10 de Julho de 2001.

O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

CÂNDIDA& CAMACHO, LDA.

Número de matrícula: 07261/990721;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511127928;
Data do depósito: PC 11/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

ESCOLADE CONDUÇÃO “MINHACARTA"
UNIPESSOAL, LIMITADA

Número de matrícula: 08381/010705;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511191375;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap. 07/010705
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que por Virgílio José Gonçalves Rodrigues, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo pacto
em apêndice.
Funchal, 11 de Julho de 2001.
A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

CIMENTOS MADEIRA, LIMITADA

Número de matrícula: 03228/840604;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511023006;
Número de inscrição: 19;
Número e data da apresentação: Ap. 03/010702
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde consta
a nomeação dos membros da fiscalização - REVISOR OFICIAL DE
CONTAS EFECTIVO - "João Augusto e Associados S.R.O.C.",
representada por João Albino Cordeiro Augusto, R.O.C.; REVISOR
OFICIAL DE CONTAS SUPLENTE - "Figueiredo & Neves, S.R.O.C.",
representada por Adeleide Maria Viegas Claire Neves, R.O.C..
Funchal, 5 de Julho de 2001.
A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
CORREIA& BARROS, LDA.

Número de matrícula: 02184/730717;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511001860;
Data do depósito: PC 16/010611

Primeira
A sociedade adopta a firma "ESCOLA DE CONDUÇÃO “A
MINHA CARTA”, UNIPESSOAL, LDA." e tem sede ao Caminho
das Romeiras, número 39, freguesia de Santo António,
concelho do Funchal.
Parágrafo único - A gerência poderá deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como, criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação no território nacional.
Segunda
A sociedade durará por tempo indeterminado, com início
a partir de hoje.
Terceira
A sociedade tem por objecto a actividade de ensino de
condução auto.
Quarta
A sociedade poderá adquirir participações em sociedade
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais, agrupamentos complementares de empresas,
consórcios e associações em participação, por simples
deliberação da gerência.

António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Quinta
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 9 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
ERGOMATRIX - CONSTRUÇÕES, LIMITADA

Número de matrícula: 08308/010615;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511191308;
Número de inscrição: Av.01-01;
Número e data da apresentação: 01/010704
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
no montante de cinco mil euros, e representado por uma
única quota de igual valor nominal, pertencente ao único
sócio Virgílio José Gonçalves Rodrigues.
Sexta
O sócio poderá fazer-se representar, mesmo por estranhos,
em qualquer tipo de assembleia geral, mantendo-se válido o
mandato conferido para o efeito enquanto não for revogado.
Sétima
1 - A gerência da sociedade é conferida ao único sócio
Virgílio José Gonçalves Rodrigues, que, desde já,
fica nomeado gerente.
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2 - O exercício do cargo de gerente é dispensado de
caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.
3 - A gerência dispõe dos mais amplos poderes de
gestão social, e fica vinculada nos seus actos e
contratos, da seguinte forma:
a)
Pela assinatura do gerente nomeado; ou
b)
Pela assinatura de mandatário ou procurador
da sociedade, a quem tenham sido conferidos
poderes em assembleia geral, para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.
Oitava
No caso de falecimento do sócio, a sociedade continua com
os seus herdeiros que, em caso de pluralidade, escolherão entre
si, um que a todos represente, enquanto a quota permanecer
comum ou indivisa, ou não for amortizada.
Nona
Disposições transitórias

GARANITO & FILHO, LDA.

Número de matrícula: 06030/960730;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511083769;
Data do depósito: PC 19/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
IDEIAS E CRIAÇÕES - PUBLICIDADE EM TÊXTEIS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

Número de matrícula: 06783/980608;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511104960;
Data do depósito: PC 01/010618
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:

1 - O gerente nomeado inicialmente fica autorizado a
celebrar anteriormente ao registo quaisquer negócios
jurídicos em nome da sociedade e, bem assim, a
efectuar o levantamento do capital depositado para o
efeito no Banco BPI, S.A., com vista ao pagamento
das despesas de escritura, Registo Comercial e
aquisição de equipamento para a sociedade.
2 - As despesas de constituição serão suportadas pela
sociedade.
ETF - EMPRESADE TRANSPORTES DO
FUNCHAL- S.G.P.S., LIMITADA

Número de matrícula: 00881/350306;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511001673;
Número de inscrição: 44;
Número e data da apresentação: Ap. 001/010629
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:

Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
IRMÃOS FERREIRA, LDA.

Número de matrícula: 05693/950630;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511073887;
Data do depósito: PC 17/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

Certifica que foram depositados os documentos, onde
consta o projecto de cisão da sociedade em epígrafe, nas
sociedades “ETF II - EMPRESA DE TRÁFEGO DO FUNCHAL,
S.G.P.S. LIMITADA” e “ ETF III - EMPRESA DE TRANSPORTES DO

JOSÉ GONÇALO DE JESUS - UNIPESSOAL, LDA.

Funchal, 3 de Agosto de 2001.

Número de matrícula: 07132/990416;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511132891;
Data do depósito: PC 10/010615

O 2.º AJUDANTE, Assinatura ilegível

António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:

FUNCHAL, S.G.P.S. LIMITADA”.

FERNANDES TEIXEIRA, LDA.

Número de matrícula: 01993/690219;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511016700;
Data do depósito: PC 08/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
JOSÉ M. B. RODRIGUES - UNIPESSOAL, LIMITADA

Funchal, 10 de Julho de 2001.

Número de matrícula: 08382/010705;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511189869;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap. 09/010705

O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
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Certifica que por José Manuel Baptista Rodrigues, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo pacto
em apêndice.

M.C. E R. - ELECTRODOMÉSTICOS, LIMITADA

Funchal, 11 de Julho de 2001.

Número de matrícula: 05104/930914;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511058403;
Número de inscrição: 07;
Número e data da apresentação: Ap. 02/010702

A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:

Artigo 1.º
1 - A sociedade adopta a firma "José M. B. Rodrigues Unipessoal, Lda.", tem a sua sede no Sítio das
Pontes, Lazareto, freguesia de São Gonçalo,
concelho do Funchal.
2 - A gerência da sociedade poderá mudar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
Artigo 2.º
1 - A sociedade tem por objecto: "Manutenção e
reparação de veículos automóveis".
2 - A sociedade pode adquirir participações em
sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.
Artigo 3.º
1 - O capital social, integralmente realizado em dinheiro,
é no montante de cinco mil euros, que corresponde a
uma única quota do mesmo valor nominal, pertencente
ao sócio único José Manuel Batista Rodrigues.
2 - Por simples deliberação do sócio, poderá ser
realizadas prestações suplementares até ao montante
de vinte mil euros.
Artigo 4.º
1 - A administração e representação da sociedade
dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
compete ao único sócio José Manuel Batista
Rodrigues, que desde já é designado gerente.
2 - A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente
nomeado.
JÚNIOR & SILVA, LDA.

Número de matrícula: 01853/681029;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511001193;
Data do depósito: PC 07/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

Certifica que foi alterada a cláusula 5.ª do contrato, que
em consequência fica, com a redacção que junto em anexo.
O texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 5 de Julho de 2001.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
Quinta
Gerência
1 - A gerência da sociedade dispensada de caução e
remunerada ou não, pertence a quem for eleito em
assembleia geral.
2 - Fica desde já nomeado gerente a sócia Maria de
Lurdes Rodrigues Marques Cocharra Ribeiro.
3 - Para obrigar e representar a sociedade em todos os
actos e contratos, activa e passivamente, é suficiente
a assinatura da gerente Maria de Lurdes Rodrigues
Marques Cocharra Ribeiro.
4 - Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e quaisquer actos
semelhantes, estranhos aos negócios sociais.
5 - A gerência pode nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos ou
categorias de actos nos termos do número 6 do artigo
252 do Código das Sociedades Comerciais.
MADREP- REPRESENTAÇÕES, LDA.

Número de matrícula: 07534/000224;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511147406;
Data do depósito: PC 02/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
PAIXÃO & PAIXÃO, LDA.

Número de matrícula: 07355/991013;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511131062;
Data do depósito: PC 13/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
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PEDRA& COSTA - CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E
GESTÃO, S.A.

Número de matrícula: 04299/901217;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511039468;
Número de inscrição: Av.02-09;
Número e data da apresentação: Ap. 05/010702
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde consta
a recondução dos FISCAL ÚNICO - "Victor Franco & Lisboa
Nunes, S.R.O.C.", representada por Carlos António Lisboa
Nunes, R.O.C. - e FISCAL SUPLENTE - Maria do Rosário
Campanha Albertino, R.O.C., para o prazo de 010601 a 020531.

Quinta
Gerência
A gerência da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, conforme for deliberado pela assembleia
geral, pertence ao sócio António Décio Nunes de Abreu que,
desde já, fica nomeado gerente.
Parágrafo primeiro - Para obrigar a sociedade, em juízo e
fora dele é necessária e suficiente a assinatura do sócio
António Décio Nunes de Abreu.
Parágrafo segundo - É expressamente vedado aos
gerentes comprometer a sociedade em actos estranhos aos
negócios sociais, nomeadamente fianças, letras de favor,
avales e abonações.
Sexta
Suprimentos

Funchal, 5 de Julho de 2001.
A 1.º AJUDANTE, Assinatura ilegível
PLANETA ALEGRIA - TRANSPORTES
DE TÁXI, LIMITADA

Número de matrícula: 08380/010705;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511186967;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap. 06/010705
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que entre António Décio Nunes da Abreu e João
Perestrelo da Silva Favila Vieira, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato em apêndice.

Qualquer sócio poderá emprestar à sociedade, com ou
sem juro, as quantias que se mostrem indispensáveis à
prossecução do objecto social, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.
Sétima
Cessão de quotas
A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
Parágrafo único - A cessão de qualquer quota a estranhos
depende do prévio consentimento da sociedade, ficando
reservado à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes em segundo lugar, o direito de preferência.
Oitava
Morte

Funchal, 11 de Julho de 2001.
No caso de morte de sócio, os herdeiros escolherão um de
entre eles para o representar na sociedade; a transmissão da
quota dependerá da aceitação unânime, pelos restantes
sócios, do herdeiro que for escolhido entre os demais, para os
representar na sociedade.

A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
Primeira
Firma
A sociedade adopta a firma "PLANETA

ALEGRIA -

TRANSPORTES DE TÁXI, LDA.".

Segunda
Sede
Asede fica instalada na Estrada do Livramento, Entrada dos
CTT, número 7, freguesia do Monte, concelho do Funchal.
Parágrafo único - Por simples deliberação da gerência, a
sede social poderá ser deslocada para outro local dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe.
Terceira
Objecto
A sociedade tem por objecto a actividade de transportes
de táxi.
Quarta
Capital
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e encontra-se dividido em duas quotas:
uma no valor nominal de quatro mil euros, pertencente
ao sócio António Décio Nunes de Abreu, e
outra no valor nominal de mil euros pertencente ao
sócio João Perestrelo da Silva Favila Vieira.

Nona
Amortização de quota
A sociedade pode deliberar a amortização da quota:
a) quando esta seja arrestada, penhorada ou por outra
forma apreendida judicialmente:
b) no caso de partilha da quota, por morte ou em
consequência de divórcio, separação judicial de
pessoas e bens ou simples separação judicial de
bens;
c) quando o respectivo titular pratique actos
prejudiciais à vida e interesses da sociedade.
Décima
Assembleia geral
A assembleia geral será convocada por carta registada,
com aviso de recepção, expedida com a antecedência mínima
de quinze dias.
Décima primeira
Disposição transitória
O gerente fica autorizado a proceder ao levantamento do
capital social depositado no Banco Espírito Santo S.A., o
qual entrará de imediato no giro da sociedade.
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PRIMA- PROJECTOS E INVESTIMENTOS DA
MADEIRA, LDA

Número de matrícula: 02651/800128;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511012004;
Data do depósito: PC 15/010611
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
PROPOWER - PROMOÇÃO, LDA.

Número de matrícula: 07535/000224;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511147694;
Data do depósito: PC 01/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
REGRASIMPLES - S.G.P.S., SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA.

Número de matrícula: 03228/840604;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511074433;
Número de inscrição: Av.05-05;
Número e data da apresentação: Ap. 04/010702
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde
consta a recondução dos membros da fiscalização - FISCAL
ÚNICO: Victor Franco e Lisboa Nunes S.R.O.C ., representada
por Carlos António Lisboa Nunes R.O.C.; FISCALSUPLENTE Maria do Rosário Campanha Albertino, R.O.C.".
Funchal, 5 de Julho de 2001.
A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
ROBERTO LEANDRO DE GOUVEIA, LDA.

Número de matrícula: 05307/940503;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511064500;
Data do depósito: PC 16/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

SANTOS & ABREU, LDA.

Número de matrícula: 01874/681111;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511012829;
Data do depósito: PC 06/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
SOUSA& FRANÇA, LIMITADA

Número de matrícula: 08375/010705;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511187955;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap. 01/010705
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que entre José Manuel Sousa e Margarida
Baptista de França Sousa, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato em apêndice.
Funchal, 11 de Julho de 2001.
A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
Artigo 1.º
Firma
A sociedade adopta a firma “Sousa & França, Lda.”.
Artigo 2.º
Sede
A sociedade tem a sua sede à Rua Álvaro Justino Matos,
número nove, freguesia do Imaculado Coração de Maria,
concelho do Funchal.
Artigo 3.º
Objecto
A sociedade tem por objecto social a actividade de
transporte de passageiros em táxi.
Artigo 4.º
Capital
O capital social é de cinco mil euros, integralmente
realizado em dinheiro e representado em duas quotas:
uma de três mil e quinhentos euros pertencente ao
sócio José Manuel Sousa; e
outra de mil e quinhentos euros pertencente à sócia
Margarida Baptista de França Sousa.
Artigo 5.º
Gerência
1 - A gerência da sociedade dispensada de caução e
remunerada ou não, pertence a quem for eleito em
assembleia geral.
2 - Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel
Sousa.
3 - Para obrigar e representar a sociedade em todos os
actos e contratos, activa e passivamente, é necessária e
suficiente a intervenção do gerente José Manuel Sousa.
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4 - Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e quaisquer actos
semelhantes, estranhos aos negócios sociais.
Artigo 6.º
Cessão de quotas
A cessão de quotas é condicionada, se para estranhos, ao
consentimento prévio da sociedade, que, em primeiro lugar e
os sócios em segundo, poderá optar pelo exercício do direito
de preferência, a exercer no prazo de trinta dias.
Artigo 7.º
Amortização de quotas
A sociedade pode amortizar compulsivamente quotas
quando sejam arrestadas, penhoradas ou por qualquer forma
apreendidas judicialmente ou sejam cedidas sem prévio
consentimento da sociedade.
Parágrafo único - O valor da amortização será, no caso de
apreensão judicial, o que resultar de balanço a dar para o
efeito e, no caso de cessão sem o consentimento, o valor
nominal da quota, se outro inferior não resultar do último
balanço, a pagar em duas prestações iguais, com
vencimentos sucessivos a seis e doze meses.
Artigo 8.º
Transmissão por morte
No caso de falecimento de sócio, a sociedade continua
com os seus herdeiros que, em caso de pluralidade,
escolherão um que represente a todos enquanto a quota se
mantiver em comum ou indivisa.
Artigo 9.º
Convocação de assembleias gerais
As convocatórias das assembleias gerais serão feitas por
carta registada, com aviso de recepção, dirigida aos sócios
com a antecedência mínima de quinze dias, se a lei não exigir
outro prazo ou formalidade.
Disposição transitória
A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade,
para o que a gerência é correspondentemente autorizada a
celebrar quaisquer negócios, podendo, a partir da assinatura
da presente escritura e independentemente do registo do
presente acto na Conservatória competente, proceder ao
levantamento do capital social, nomeadamente para fazer
face a despesas com a constituição e registo da sociedade,
com a sua instalação e com a aquisição de bens de
equipamento, necessários ao seu funcionamento.
THCONTAS - EMPRESADE CONTABILIDADE E
SERVIÇOS, LDA.

Número de matrícula: 07660/000512;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511152477;
Data do depósito: PC 03/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

V. BORGES & VIEIRA, LDA.

Número de matrícula: 01861/681106;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511002637;
Data do depósito: PC 20/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
V. FERNANDES, LDA.

Número de matrícula: 01836/680926;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511002610;
Data do depósito: PC 12/010615
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 10 de Julho de 2001.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL
DE SANTANA
PRESTIPNEU, COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.

Número de matrícula: 00119/010517;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511186738;
Número de inscrição: 01-Ap.03/010517
Carlos Manuel Rodrigues dos Ramos, 2.º Ajudante:
Certifica que foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato em apêndice.
Conservatória do Registo Comercial de Santana, 17 de
Maio de 2001.
O 2.º AJUDANTE, Assinatura ilegível
Capítulo I
Firma e sede
Artigo 1.º
1 - A sociedade adopta a firma “Prestipneu, Comércio
de Pneus, Lda.” e tem a sua sede no Sítio da Achada
de Simão Alves, freguesia e concelho de Santana.
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.
Capítulo II
Objecto
Artigo 2.º
1 - A sociedade tem por objecto: “Comércio e oficina de
peças e acessórios para automóveis; venda e reparação
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de pneus e jantes; reparações eléctricas de automóveis;
estação de serviço e lavagem de automóveis”.

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 agrupamentos
complementares de empresas.
Capítulo II
Capital
Artigo 3.º
1 - O capital social é de vinte mil euros, e está dividido
em quatro quotas iguais, dos valores nominais, de
cinco mil euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Eduardo Manuel Carvalho Sousa, Alberto
Carvalho de Sousa, Helder Carvalho de Sousa e
Adérito José Carvalho de Sousa.
2 - Por deliberação unânime de todos poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante global de vinte e cinco mil euros.
Capítulo IV
Órgãos e representação
Artigo 4.º
1 - A administração e representação da sociedade,
dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica
afecta aos sócios ou a não sócios, conforme for
deliberado.
2 - Ficam desde já designados gerentes Aderito José
Carvalho de Sousa e Helder Carvalho de Sousa.
3 - A sociedade fica vinculada com a intervenção
conjunta dos gerentes.
4 - Não é permitido aos gcrentes obrigar a sociedade em
actos e contratos alheios ao objecto social,
nomeadamente em letras de favor, fianças,
abonações actos análogos.
Artigo 5.º
As assembleias gerais serão convocadas por carta
registada dirigida aos sócios com a intecedência mínima de
quinze dias, salvo os casos em que a lei exija outras
formalidades e sem prejuízo de outras formas de deliberação
dos sócios legalmente previstas.
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL
DACALHETA
CONSTRUÇÕES AGRELA& DUARTE, LDA.

Número de matrícula: 00126/990614;
Número de inscrição: ;
Número e data da apresentação: 2001-06-28;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511154674;

ESTRELAELÉCTRICA- ELECTRODOMÉSTICOS E
INSTALAÇÕES DACALHETA, LDA.

Número de matrícula: 00011/980601;
Número de inscrição: ;
Número e data da apresentação: 2001-06-28;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511022417;
Florinda Rebelo Jardim, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Calheta, 10 de Julho de 2001.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
GESTIFISCO - CONTABILIDADE E
INFORMÁTICA, LDA.

Número de matrícula: 00021/980601;
Número de inscrição: ;
Número e data da apresentação: 2001-06-28;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511041055;
Florinda Rebelo Jardim, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Calheta, 9 de Julho de 2001.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
GRANITOS GARCÊS, LDA.

Número de matrícula: 00117/990211;
Número de inscrição: ;
Número e data da apresentação: 2001-06-28;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511092270;
Florinda Rebelo Jardim, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Calheta,10 de Julho de 2001.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
IDELMA- ILUMINAÇÕES E DECORAÇÕES DA
MADEIRA, LDA.

Número de matrícula: 00060/980601;
Número de inscrição: ;
Número e data da apresentação: 2001-06-28;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511064390;
Florinda Rebelo Jardim, 2.ª Ajudante:

Florinda Rebelo Jardim, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Certifica que foram depositados os documentos
referentesà prestação de contas do exercício de 2000.

Calheta, 9 de Julho de 2001.

Calheta, 9 de Julho de 2001.

A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
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METALARCO - SERRALHARIACIVIL, LDA.

PONTO NIVEL- PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.

Número de matrícula: 00076/980601;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511086253;
Número da inscrição: 01;
Número e data da apresentação: 05/010719

Número de matrícula: 00080/980601;
Número de inscrição: ;
Número e data da apresentação: 2001-06-28;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511038410;

Florinda Rebelo Jardim, 2.ª Ajudante:

Florinda Rebelo Jardim, 2.ª Ajudante:

Certifica que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:
1.°- Foi depositada a escritura de que consta a nomeação
do gerente Ricardo Duarte Gouveia.

Certifica que foram depositados os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Calheta, 9 de Julho de 2001.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

2.°- Foram alterados os artigos 1.° e 3.° do contrato, que,
em consequência, ficaram com a seguinte redacção:
STAND ESTRELA, LDA.

1.°
A sociedade continua com a denominação “ METALARCO
- SERRALHARIA CIVIL, LDA.”, e tem a sua sede ao sítio de
Cales e Chada, freguesia do Arco da Calheta, Calheta.
3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 2.000.000$00 (nove mil novecentos e setenta e cinco
vírgula noventa e seis euros), dividido em três quotas:
uma no valor nominal de 750.000$00 (três mil
setecentos e quarenta vírgula noventa e oito euros),
pertencente ao sócio Paulo Duarte Gouveia.
uma no valor nominal de 750.000$00 (três mil
setecentos e quarenta vírgula noventa e oito euros),
pertencente ao sócio Ricardo Duarte Gouveia.
- uma no valor nominal de 500.000$00 (dois mil
quatrocentos e noventa e três vírgula noventa e nove
euros), pertencente ao sócio José António Duarte
Gouveia.
O texto completo na sua redacção actualizada já se
encontra depositado na respectiva pasta.
Está conforme.

Número de matrícula: 00085/980601;
Número de inscrição: ;
Número e data da apresentação: 2001-06-28;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511080590;
Florinda Rebelo Jardim, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Calheta, 9 de Julho de 2001.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
STRESSKILLER - TURISMO NO ESPAÇO RURAL, LDA.

Número de matrícula: 00118/990303;
Número de inscrição: ;
Número e data da apresentação: 2001-06-28;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511124546;
Florinda Rebelo Jardim, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Calheta, 25 de Julho de 2001.
Calheta, 10 de Julho de 2001.
A 2.ª AJUDANTE, assinatura ilegível
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
OLIVEIRA& SOUSA - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E
EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, LDA.

TARMAR RESIDENCIAL, LDA.

Número de matrícula: 00180/010516;
Número de inscrição: ;
Número e data da apresentação: 2001-06-28;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511120788;

Número de matrícula: 00064/980601;
Número de inscrição: ;
Número e data da apresentação: 2001-06-28;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511068204;

Florinda Rebelo Jardim, 2.ª Ajudante:

Florinda Rebelo Jardim, 2.ª Ajudante:

Certifica que foram depositados os documentos
referentesà prestação de contas do exercício de 2000.

Certifica que foram depositados os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Calheta, 10 de Julho de 2001.

Calheta, 10 de Julho de 2001.

A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

A 2.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)

