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c)
Sede: Largo António Nobre - 9004-531 Funchal;
Capital Social: 6.050.000 Euros;
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do
Funchal sob o n.º: 04106;
Pessoa colectiva nº 511035900
Assembleia geral anual
Aviso convocatório
Nos termos do Contrato de Sociedade e da Lei, convoco
os Senhores Accionistas para reunirem em Assembleia Geral
Anual da Sociedade, a ter lugar na sua sede social, ao Largo
António Nobre, na cidade do Funchal, no dia 9 de Abril de
2002, pelas 10H00, com a seguinte Ordem do Dia:

d)

exercício do direito de voto, fazendo-se,
nesse caso, representar por um deles;
Qualquer accionista com direito a voto pode
fazer-se representar na Assembleia por outro
accionista, mediante simples carta endereçada
ao Presidente da Mesa, a quem compete
apreciar a autenticidade da mesma;
Os accionistas que sejam pessoas colectivas
deverão identificar, por carta dirigida ao
Presidente da Mesa, quem os representa na
Assembleia Geral.

Os elementos de informação previstos no n.º1 do artigo
289º do Código das Sociedades Comerciais estarão à
disposição dos Senhores Accionistas na sede social durante
os 15 dias anteriores à data da reunião da Assembleia Geral.
Funchal, 8 de Março de 2002.

1 - Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas
relativos ao exercício de 2001;

Hotéis Atlântico - Sociedade Imobiliária e de Gestão de
Hotéis, S.A..

2 - Deliberar sobre o Relatório Consolidado de Gestão e
as Contas Consolidas relativos ao mesmo exercício;

O P RESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL, Deodato
Nuno de Azevedo Coutinho

3 - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4 - Proceder à apreciação geral da administração e
fiscalização da Sociedade;

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DO FUNCHAL
ASSOCIAÇÃO DO CORPO CONSULAR DA
REGIÃO AUTÓNOMADAMADEIRA

5 - Deliberar sobre a eleição dos Órgãos Sociais para o
triénio 2002/2004.

Lic. Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal:

Requisitos para a participação e exercício do direito
de voto:
a)
Poderão participar na Assembleia Geral os
accionistas com direito a, pelo menos, um voto,
sendo que a cada 100 acções corresponde um
voto;
b)
Os accionistas possuidores de um número de
acções que não atinja o fixado na alínea
anterior, poderão agrupar-se de forma a
reunirem o número de acções necessárias ao

Certifico, para efeitos de publicação, que em vinte e um de
Janeiro de dois mil e dois, neste Cartório e no livro de notas
número quatrocentos e setenta e três-D, a folhas noventa e nove
se encontra exarada a escritura de constiuição da associação
"ASSOCIAÇÃO DO CORPO CONSULAR DAREGIÃO AUTÓNOMADA
MADEIRA" com sede na Avenida do Infante, número 58, nesta
cidade do Funchal e tem por objecto agrupar os membros do
Corpo Consular e fomentar as relações de amizade, cooperação e
solidariedade entre eles, bem como dos países que representam,
salvaguardar os seus interesses e privilégios e encorajar o seu bom
relacionamento com as autoridades locais e regionais.
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A Associação compromete-se igualmente a promover
actividades de carácter social e cultural.
São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal.
A mesa da assembleia geral, é composta por três
elementos, sendo um Presidente e dois Secretários.
A direcção é composta por três elementos, sendo um
Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.
O conselho fiscal será constituído por três membros
eleitos pela assembleia geral.
Está conforme o original e certifico ainda que da referida
escritura nada consta que restrinja, amplie, modifique ou
condicione o que foi certificado.

A. S. I. - SOCIEDADE AUTO-SILO INSULAR, S.A.

Número de matrícula: 05164/931130;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511060289;
Data do depósito: 2001.06.29
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 1999.
Funchal, 19 de Novembro de 2001.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

Funchal, aos vinte e um de Janeiro do ano dois mil e dois.
A. S. I. - SOCIEDADE AUTO-SILO INSULAR, S.A.

O AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL
DE CÂMARA DE LOBOS

Número de matrícula: 05164/931130;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511060289;
Data do depósito: 2001.06.29
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:

ISILDA& FERNANDES, LIMITADA

Número de matrícula: 00300/980506;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511103956;
Número de inscrição: 03;
Número e data da apresentação: Ap.07/20011214
Conceição do Carmo Castro Sousa Pinto, 2.ª Ajudante:
Certifica que foi alterado o artigo 3.º, que fica com a
seguinte redacção:
3.º
Capital
O capital social, é de 10.000 euros, e está representado
em duas quotas:
uma no valor nominal de 9.000 euros, pertencente a
Isilda de Fátima Pereira Fernandes,
outra no valor de 1.000 euros, pertencente a André
Fernande Pereira.
O texto completo do contrato social na sua redacção
actualizada fica depositado na pasta respectiva.
Câmara de Lobos, 15 de Janeiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL
DO FUNCHAL
A. S. I. - SOCIEDADE AUTO-SILO INSULAR, S.A.

Número de matrícula: 05164/931130;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511060289;
Número de inscrição: 10;
Número e data da apresentação: Ap. 105/990430

Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 19 de Novembro de 2001.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
ANDRADE, SOUSA& NUNES, LDA.

Número de matrícula: 01783/670320;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511003323;
Data do depósito: 50/010628
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 11 de Janeiro de 2002.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
BLANDY S.G.P.S., S.A.

Número de matrícula: 05792/951025;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511076207;
Data do depósito: PC 03/010816
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas consolidadas do ano de 1999.
Funchal, 30 de Janeiro de 2002.
A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

Maria Isabel Velosa Barreto Ferreira Alves, 1.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 1998.

BLANDY S.G.P.S., S.A.

Funchal, 20 de Maio de 1999.

Número de matrícula: 05792/951025;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511076207;
Data do depósito: PC 04/010816

A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
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Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 30 de Janeiro de 2002.
A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
BLANDY - S.G.P.S., S.A.

Número de matrícula: 05792/951025;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511076207;
Data do depósito: PC 01/020117
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas consolidadas do ano de 2000.
Funchal, 7 de Fevereiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
C & C - CORREIA& COVA, LIMITADA

Número de matrícula: 04662/920427;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511046979;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: Ap. 01/011127
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a sentença onde consta a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.
Funchal, 11 de Janeiro 2002.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
CONTROLÁGUA- EQUIPAMENTOS
E TRATAMENTOS DE ÁGUA, LDA.

Número de matrícula: 05443;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511067755;
Data do depósito: PC 01/020118

FACTOR JDJ - CONSULTORIAEMPRESARIAL,
LIMITADA

Número de matrícula: 07997/010126;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511172958;
Número de inscrição: Av.01-01;
Número e data da apresentação: Ap.29/011129
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde consta
a exoneração do gerente António Eduardo de Freitas Jesus.
Funchal, 14 de Janeiro de 2002.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
FERNANDO J. RAMOS - S.G.P.S., S.A.

Número de matrícula: 07946;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511172877;
Data do depósito: PC 01/020207
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 8 de Fevereiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
INTELSOL- EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.

Número de matrícula: 2075;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511008309;
Data do depósito: Ap. PC 02 a 08 de 020122
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 1992, 1993, 1996, 1997, 1998,
1999 e 2000.
Funchal, 7 de Fevereiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas consolidadas do ano de 2000.

JOÃO GOMES CAMACHO, S.A.

Funchal, 7 de Fevereiro de 2002.

Número de matrícula: 00556;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511001304;
Data do depósito: pc 05/020124

A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:

EITEL, S.G.P.S., S.A.

Número de matrícula: 04366;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511040466;
Data do depósito: PC 02/010816

Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 8 de Fevereiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 2000.

LIDO SOL- EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.

Funchal, 30 de Janeiro de 2002.

Número de matrícula: 02628/791009;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511011970;
Data do depósito: 2001.06.29

A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
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Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 19 de Novembro de 2001.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

MARÍTIMO DAMADEIRA- FUTEBOL, SAD

Número de matrícula: 07318;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511124724;
Data do depósito: PC 01/020130
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:

LIDO SOLII - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S.A.

Número de matrícula: 05829;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511081383;
Data do depósito: PC 04/020124

Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 8 de Fevereiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 8 de Fevereiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

R.F.H. - CONSTRUÇÕES, LIMITADA

Número de matrícula: 08132/010403;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511174250;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: Ap.19/011126
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:

LUIS GOMES DACONCEIÇÃO, FILHOS, LDA.

Número de matrícula: 00212;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511004699;
Data do depósito: P.C. 01/020128
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 1998.
Funchal, 8 de Fevereiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
MADEIRAIMPEX - ELECTRO MECÂNICA, LDA.

Número de matrícula: 01465;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511004214;
Data do depósito: PC 01/020121
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2000.

Certifica que foi depositada a escritura onde consta a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.
Funchal, 19 de Janeiro de 2002.
OA JUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
RESIDÊNCIAS COLOMBO, LIMITADA

Número de matrícula: 01681/640612;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511009054;
Número de inscrição: 08;
Número e data da apresentação: Ap.04/011130
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi aumentado o capital de 600.000$00, para
1.603.856$00, e redenominado o capital em 8.000 Euros, tendo
em consequência sido alterados os artigos 4.° e 10.° do contrato
que, ficaram com a redacção que junto em anexo.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.

Funchal, 7 de Fevereiro de 2002.

Funchal, 14 de Janeiro de 2002.

A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

OA JUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

MADEIRATRÁFEGO - SOCIEDADE OPERADORA
PORTUÁRIA, LDA.

Número de matrícula: 04803;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511050895;
Data do depósito: Ap. 02/03 e 04 de 020131
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes às prestações de contas dos anos de 1998, 1999 e
2000.
Funchal, 8 de Fevereiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

Quarta
O capital social integralmente subscrito e realizado em
numerário é do montante de oito mil euros, fraccionado em
duas quotas que pertencem:
uma, do valor nominal de seis mil seiscentos e
sessenta e seis vírgula sessenta e sete euros ao sócio
José Maria Brazão; e
outra, do valor mil trezentos e trinta e três vírgula
trinta e três euros à sócia Maria do Nascimento de
Lima Brazão.
Décima
Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante de cinquenta mil euros, desde que
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a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social.
RODOESTE - TRANSPORTADORARODOVIÁRIADA
MADEIRA, LDA.

Número de matrícula: 01789;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511003765;
Data do depósito: P.C. 01/010820
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 30 de Janeiro de 2002.
A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
SOUSA& JARDIM, LIMITADA

Número de matrícula: 02822/810904;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511017030;
Número de inscrição: av.01-01;
Número e data de apresentação: Ap.29/011127
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a escritura, onde consta o
óbito do gerente João Gomes de Sousa.
Funchal, l1 de Janeiro de 2002.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

TECNOVIA- MADEIRA, SOCIEDADE DE
EMPREITADAS, LDA.

Número de matrícula: 06561;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511099177;
Data do depósito: PC 02/020118
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 7 de Fevereiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
VIEIRA& SILVEIRA - TRANSPORTES
MARÍTIMOS, S.A.

Número de matrícula: 07934;
Número de identificação de pessoa colectiva: 500487812;
Data do depósito: PC 01/020122
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 7 de Fevereiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL
DE PONTA DO SOL
GARANITO & SILVA, LDA.

SOUSA, BRAZÃO & FILHOS, LDA.

Número de matrícula: 05295/940420;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511063300;
Data do depósito: 07/010702

Número de matrícula: 00646/020124;
Número de identificação de pessoa colectiva: P511205090;
Número de inscrição: 1;
Número e data da apresentação: 01/0201247
Domingos Sancho Coelho dos Santos, 1.° Ajudante:

Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes
à prestação de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.
Funchal, 7 de Fevereiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

Certifica que entre Maria Elisabete da Silva Gomes
Garanito e Manuel Rodrigues Garanito, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:
Artigo 1.°
A sociedade adopta a firma "GARANITO SILVA, LDA.".
Artigo 2.°

STAR - TRANSPORTES INTERNACIONAIS - MADEIRA, S.A.

Número de matrícula: 05177;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511060440;
Data do depósito: PC 01/020115
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 7 de Fevereiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

1 - A sede da sociedade é ao sítio da Pereirinha,
Lombada, freguesia e concelho da Ponta do Sol.
2 - A gerência pode mudar a sede da sociedade para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.
3 - Por simples deliberação da gerência pode a
sociedade abrir sucursais, agências ou delegações no
território nacional e no estrangeiro.
Artigo 3.°
1 - A sociedade tem por objecto a construção civil e
obras públicas e particulares.
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2 - A sociedade pode participar noutras sociedades, com
objecto igual ou diferente do seu, e ainda em
agrupamentos complementares de empresas.

Certifica que foi depositada a escritura de que consta a
unificação da quotas em que é titular Luís Nascimento do
Estreito.

Artigo 4.°

Certifica ainda, que foi alterada a cláusulas 3.ª do
contrato, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para 50.000 , que, em consequência, ficou com a seguinte
redacção:

O capital social é de cinco mil euros, encontrando-se
totalmente realizado em dinheiro e representado por duas
quotas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos
euros, pertencendo uma a cada deles sócios.
Artigo 5.°
1 - A gerência, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme deliberação da assembleia geral,
pertence aos sócios.
2 - Asociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 - A gerência não pode obrigar a sociedade em letras de
favor, fianças, abonações, nem quaisquer outros
actos semelhantes estranhos aos negócios sociais.
Artigo 6.°
A cessão total ou parcial de quotas, entre sócios é livre,
mas para estranhos, depende do prévio consentimento da
sociedade que poderá, em primeiro lugar, e os sócios em
segundo optar pelo exercício do direito de preferência.
Artigo 7.°
Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares
até ao montante de duzentos mil euros.
Artigo 8.°
Em caso de penhora, arresto ou outra forma de apreensão
judicial de qualquer quota, a sociedade pode amortizá-la pelo
valor que a mesma tiver segundo o ultimo balanço
legalmente aprovado.
Ponta do Sol, 6 de Fevereiro de 2002.

Terceira
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros, e está dividido em duas quotas:
uma no valor nominal de quarenta mil euros,
pertencente ao sócio Luís Nascimento do Estreito e
outra do valor nominal de dez mil euros pertencente
à sócia Maria da Luz Gonçalves de Sousa Estreito.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Ponta do Sol, 6 de Fevereiro de 2002.
O AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL
DE SANTA CRUZ
ARAÚJO & CAMACHO, LDA.

Número de matrícula: 00417/940125;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511060750;
Número de inscrição: 03;
Número Ap.03/20011206;
Sede: Estrada Abel Vieira, Camacha, Santa Cruz
Daniela Assunção da Silva Fernandes Oleira, 2.ª Ajudante
da Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:

Número de matrícula: 00624/010905;
Número de inscrição: 2;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511197861;
Número e data da apresentação: 05/011210

Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi feita
a redenominação com reforço do capital social e alteração
parcial do pacto social:
Valor do Reforço - 602.410$00, realizado em dinheiro e
subscrito por ambos os sócios na exacta proporção das suas
quotas;
Capital - 5.000,00 euros;
Sócios e quotas - Jordão de Jesus Araújo Camacho e
Luísa de Sousa Gois Camacho - cada um com uma quota de
2.500,00 euros.

Domingos Sancho Coelho dos Santos, 2.º Ajudante da
Conservatória do Regito Comercial de Ponta do Sol:

O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositada na pasta respectiva.

O AJUDANTE, Assinatura ilegível
JOÃO DANIELBAIROS, UNIPESSOAL, LDA.

Certifica que foi depositada a acta de que consta a nomeação
de gerente Dionísio Martinho de Abreu, apartir de 00-02-01.

Santa Cruz, 7 de Janeiro de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível

Ponta do Sol, 4 de Janeiro de 2001.
O AJUDANTE, Assinatura ilegível
RELVA, GONÇALVES E ESTREITO, LDA.

Número de matrícula: 00161/820707;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511021623;
Número de inscrição: 2 e 3;
Número e data da apresentação: 04 e 04/020123
Domingos Sancho Coelho dos Santos, 1.° Ajudante:

CONTIMAFER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
REPRESENTAÇÕES, LDA.

Número de matrícula: 00551/961114;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511087535;
Número e data da apresentação: PC 01 de 21072000
Sede: Sítio dos Casais de Além, Camacha, Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
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Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.
Santa Cruz, 26 de Junho de 2000.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONTIMAFER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
REPRESENTAÇÕES, LDA.

Número de matrícula: 00551/961114;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511087535;
Número e data da apresentação: PC 05 de 27/06/2001
Sede: Sítio dos Casais de Além, Camacha, Santa Cruz
Daniela Assunção da Silva Fernandes, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 2000.
Santa Cruz, 15 de Julho de 2001.

Certifica que entre Gastão Eusébio de Ornelas Galinho e
Horácio Jorge de Ornelas Barreto Galinho, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:
Primeira
A sociedade adopta firma "Galterra - Camionagem e
Terraplanagem, Lda." e terá a sua sede ao sítio do Serralhal,
número 8, Vereda do Castelo, freguesia do Caniço, concelho
de Santa Cruz.
Parágrafo único - A gerência poderá, sem necessidade de
deliberação da assembleia geral, proceder à criação de
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação, bem como transferir a sua sede dentro dos
limites do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
Segunda
Objecto social
Serviços de camionagem, terraplanagens (comércio de
inertes) e materiais de construção civil.
Terceira

A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
FLOR & GONÇALVES, LDA.

Número de matrícula: 00053/970219;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511005466;
Número de inscrição: 26;
Número e data de apresentação: Ap.09/20011217;
Sede: Sítio da Igreja, Camacha, Santa Cruz
Daniela Assunção da Silva Fernandes Oliveira, 2.ª
Ajudante da Conservatória do Registo Comercial de Santa
Cruz:
Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi feita
a redenominação com reforço do capital social e alteração
parcial do pacto social:
Valor do Reforço - 602.410$00, realizado em dinheiro e
subscrito por ambos os sócios com 301.205$00 cada;
Artigo alterado - 4.º;
Capital - 5.000 euros;
Sócios e quotas: Raúl Rodrigues Jardim e José Sabino de
Freitas Teixeira - cada um com uma quota de 2.500,00 euros.
O texto completo na sua redacção actualizada, fica depositado
na pasta respectiva.
Santa Cruz, 21 de Janeiro de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
GALTERRA- CAMIONAGEM E
TERRAPLANAGEM, LDA.

Número de matrícula: 01033/20011228;
Número de identificação de pessoa colectiva: P511194803;
Número de inscrição: 01;
Número e data de apresentação: Ap.09/20011228;
Sede:Sítio do Serralhal, 8, Vereda do Castelo, Caniço,
Santa Cruz
Daniela Assunção da Silva Fernandes Oliveira, 2,ª
Ajudante da Conservatória do Registo Comercial de Santa
Cruz:

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de vinte e cinco mil euros cada, que
pertencem uma a cada um dos sócios Gastão Eusébio de
Ornelas Galinho e Horácio Jorge de Ornelas Barreto
Galinho.
Quarta
A gerência da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral, pertence ao sócio Gastão Eusébio de Ornelas Galinho,
que fica desde já, nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos.
Quinta
A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre
os sócios, mas para estranhos fica dependente do prévio
consentimento da sociedade, gozando esta do direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo.
Sexta
É expressamente proibido a qualquer sócio obrigar a
sociedade em actos ou contratos estranhos à mesma,
nomeadamente abonações, letras de favor e fianças,
respondendo pessoal e judicialmente pelos danos que venha
a causar.
Sétima
A sociedade poderá amortizar qualquer quota social se a
mesma for penhorada, arrestada ou de qualquer modo
apreendida judicialmente, sendo que o preço da amortização
será o que resultar do último balanço.
Oitava
As assembleias gerais serão convocadas por cartas
registadas, dirigidas aos sócios, com aviso de recepção, com
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a antecedência mínima de quinze dias, salvo quando a lei
exija outro prazo ou formalidade.

Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ecercício de 1997.

Santa Cruz, 21 de Janeiro de 2002.

Santa Cruz, 7 de Janeiro de 2002.

AA JUDANTE, Assinatura ilegível

A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

GELPRO - INDÚSTRIADE PRODUTOS
ALIMENTARES, LDA.

Número de matrícula: 00448/940803;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511066252;
Data do depósito: P.C. 03 DE 2001/12/17
Daniela Assunção da Silva Fernandes, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ano de 1998.
Santa Cruz, 7 de Janeiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

NOVA ESPERANÇACOMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO, LDA.

Número de matrícula: 00337/920210;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511045352;
Número e data de apresentação: P.C. 02 de 2001/12/17;
Sede: Sítio da Quinta, Caniço, Santa Cruz
Daniela Assunção da Silva Fernandes Oliveira, 2.ª
Ajudante da Conservatória do Registo Comercial de Santa
Cruz:
Certifica que foram depositados os documentos, referentes à
prestação de contas do ecercício de 1998.
Santa Cruz, 7 de Janeiro de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

MADEIRAINTERIORES, DECORAÇÕES, LDA.

Número de matrícula: 00681/990122;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511137885;
Número de inscrição: 02;
Número e data de apresentação: Ap.06/20011217
Sede: Sítio da Quinta, Caniço, Santa Cruz
Daniela Assunção da Silva Fernandes Oliveira, 2.ª
Ajudante da Conservatória do Registo Comercial de Santa
Cruz:
Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi feita
a redenominação com reforço do capital social e alteração
parcial do pacto social:
Valor do Reforço - 602.410$00, realizado em dinheiro e
subscrito por ambos os sócios com 301.205$00 cada;
Artigo alterado - 6.º;
Capital - 5.000 euros;
Sócios e quotas: Rui Alberto Mendes Pinto e João Manuel
Mendes Pinto - cada um com uma quota de 2.500,00 euros.
O texto completo na sua redacção actualizada, fica depositado
na pasta respectiva.
Santa Cruz, 21 de Janeiro de 2002.

TECNICAR - TÉCNICADE REPARAÇÕES DE
AUTOMÓVEIS, LDA.

Número de matrícula: 00319/910715;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511042051;
Número de inscrição: 03;
Número e data de apresentação: Ap.05/20011217;
Sede: Sítio da Quinta, Caniço, Santa Cruz
Daniela Assunção da Silva Fernandes Oliveira, 2.ª
Ajudante da Conservatória do Registo Comercial de Santa
Cruz:
Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi feita
a redenominação com reforço do capital social e alteração
parcial do pacto social:
Valor do Reforço - 502.410$00, realizado em dinheiro e
subscrito por ambos os sócios com 251.205$00 cada;
Artigo alterado - 3.º;
Capital - 5.000 euros;
Sócios e quotas: Rui Alberto Mendes Pinto e João Manuel
Mendes Pinto - cada um com uma quota de 2.500,00 euros.
O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.

AA JUDANTE, Assinatura ilegível
Santa Cruz, 21 de Janeiro de 2002.
NOVA ESPERANÇACOMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO, LDA.

Número de matrícula: 00337/920210;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511045352;
Número e data de apresentação: P.C. 01 de 2001/12/17;
Sede: Sítio da Quinta, Caniço, Santa Cruz
Daniela Assunção da Silva Fernandes Oliveira, 2.ª
Ajudante da Conservatória do Registo Comercial de Santa
Cruz:

AA JUDANTE, Assinatura ilegível
HABIFAIA- INVESTIMENTOS TURÍSTICOS E
IMOBILIÁRIOS, LDA.

Número de matrícula: 00150/020125;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511198868;
Número de inscrição: 04 -Ap.04/020125;
Carlos Manuel Rodrigues dos Ramos, Ajudante:
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato em apêndice.
Conservatória do Registo Comercial de Santana, 25 de
Janeiro de 2002.
O AJUDANTE, Assinatura ilegível
Primeiro
Firma
A sociedade adopta a firma "Habifaia - Investimentos
Turísticos e Imobiliários, Lda."
Segundo
Sede
A sociedade terá a sua sede ao sítio do Lombo de Baixo,
freguesia do Faial, concelho de Santana.
Terceiro
Objecto
A sociedade tem por objecto a construção, gestão de
empreendimentos turísticos e explorações agrícolas, cursos
de formação, acções de desenvolvimento, construção, gestão
e exploração de qualquer tipo de similares de hotelaria e
outros empreendimentos imobiliários.
Quarto
Capital
O capital social é de cinco mil euros, integralmente
realizado em dinheiro e representado em duas quotas iguais
de dois mil e quinhentos euros pertencentes uma a cada um
dos sócios José Gualberto Mendonça Fernandes e José
Carvalho Nunes.
Quinto
Gerência
1 - A gerência da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, pertence a que for eleito em
assembleia geral.
2 - Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José
Gualberto Mendonça Fernandes e José Carvalho
Nunes.
3 - Para obrigar e representar a sociedade em todos os
actos e contratos, activa e passivamente, é necessária
a intervenção de dois gerentes, podendo em actos de
mero expediente serem assinados apenas por um.

4 - Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e quaisquer actos
semelhantes, estranhos aos negócios sociais.
Sexto
Cessão de quotas
A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios
mas, para estranhos, a sua eficácia depende do
consentimento prévio da sociedade, o qual só poderá ser
dado se nenhum dos sócios não cedentes declarar não
exercer o direito de preferência que, quando exercido por
mais de um, caber-lhe-á na proporção relativa da sua
participação no capital social.
Sétimo
Amortização
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.
Oitavo
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.
Nono
Prestações suplementares
A sociedade poderá exigir dos sócios prestações
suplementares até ao montante de cem mil euros, desde que
deliberado em assembleia geral por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.
Décimo
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.
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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 . . . . . . . . . . . . . . .
Duas laudas . . . . . . . . . . . . . .
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . .
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . .
Seis ou mais laudas . . . . . . . . .

14,74 cada
16,08 cada
26,40 cada
28,13 cada
29,20 cada
35,51 cada

14,74;
32,16;
79,20;
112,52;
146,00;
213,06.

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . .
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . .
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,28

Anual
24,31
46,84
57,20
66,98

Semestral
12,18;
23,39;
28,57;
33,46.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 169/2001, de 4 de Dezembro) e o imposto devido.

Execução gráfica “Jornal Oficial”

O Preço deste número:

3,49 (IVA incluído)

