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CARTÓRIO NOTARIALDE CÂMARA DE LOBOS
DANÇACOMIGO ASSOCIAÇÃO DE DANÇA
DESPORTIVA DAMADEIRA

Certifico, para efeitos de publicação que por escritura de
2 de Fevereiro de 2002, feita neste Cartório Notarial de
Câmara de Lobos e exarada a partir de folhas 95 do livro de
notas para escrituras diversas número 101-D, se encontra
lavrada, uma escritura de constituição de associação, sem

fins lucrativos denominada “DANÇACOMIGO ASSOCIAÇÃO DE
DANÇA DESPORTIVA DA MADEIRA”, e tem por objecto a
promoção, divulgação, fomentação e dinamização na Região
Autónoma da Madeira, da prática da dança desportiva ao
nível social e competitivo, bem como a organização de
eventos culturais e recreativos.
Câmara de Lobos, 28 de Fevereiro de 2002.
O AJ U D A N T E E M
Assinatura ilegível

SUBSTITUIÇÃO LEGAL DO NOTÁRIO ,
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PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DO
FUNCHAL
AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DAMADEIRA

Lic. Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal
Certifico, para efeitos de publicação, que em trinta de
Abril do ano dois mil e dois, neste Cartório e no livro de
notas número quatrocentos e noventa e cinco-D, a folhas
dezassete se encontra exarada a escritura de constituição
da associação “ AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DA
MADEIRA ”, que durará por tempo indeterminado e tem a
sua sede no Jardim Botânico da Madeira, freguesia de
Santa Maria Maior, concelho do Funchal, cujo o objecto
principal consiste em promover, apoiar e realizar
actividades que visem a promoção e o desenvolvimento do
Jardim Botânico da Madeira nas vertentes cientificodidáctica, técnica e de lazer, numa perspectiva de
interactividade.
São órgãos da associação: A assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal.
A mesa da assembleia geral compõe-se dos seguintes
membros, um presidente, um vice-presidente que o substitui
em caso de impedimento e um secretário.
A direcção é composta por os seguintes membros, um
presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e um vogal.
O conselho fiscal é constituído, por um presidente, um
vice-presidente e um secretário.
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 de Abril do ano dois mil e dois.
O AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIADO REGISTO COMERCIAL DE
CÂMARA DE LOBOS
COMPRABEM - IMÓVEIS, LDA.

Número de matrícula: 00372/990120;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511130031;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: Ap.12/20011220

JOÃO GONÇALVES - MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO, LIMITADA

Número de matrícula: 00248/970225;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511090250;
Número de inscrição: 03;
Número e data da apresentação: Ap.13/20011220
Conceição do Carmo Castro Sousa Pinto, 2.ª Ajudante:
Certifica que foi alterado o artigo 3.° do contrato social,
que fica com a seguinte redacção:
Artigo 3.°
O capital social, integralmente realizado no montante de
25.000 euros acha-se dividido em quatro quotas:
uma no valor nominal de 21.250 euros pertencente
ao sócio João Gonçalves,
uma do valor nominal de 1.250 euros pertencente ao
sócio João Hilário Gonçalves,
uma do valor nominal de 1.250 euros pertencente ao
sócio José Adelino Gonçalves e
outra de 1.250 euros pertencente ao sócio Manuel
Ângelo Gonçalves.
O texto completo do contrato social na sua redacção
actualizada fica depositado na pasta respectiva.
Câmara de Lobos, 16 de Março de 2002.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIADO REGISTO COMERCIAL DO
FUNCHAL
CLCM - COMPANHIALOGÍSTICADE COMBUSTÍVEIS
DAMADEIRA, S.A.

Número de matrícula: 07437;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511131828;
Data do depósito: P.C. 01/010903
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.º Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano de 2000.
Funchal, 7 de Dezembro de 2001.
A 1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

Conceição do Carmo Castro Sousa Pinto, 2.ª Ajudante:
Certifica que foi alterado o artigo 3.° do contrato social,
que fica com a seguinte redacção:
Artigo 3.°
O capital social, integralmente realizado no montante de
19.964 euros acha se dividido em quatro quotas iguais do
valor nominal de 4.991 euros pertencentes uma a cada um
dos sócios.
O texto completo do contrato social na sua redacção
actualizada fica depositado na pasta respectiva.

GLÓRIALATINA- SIMILARES DE
HOTELARIA, LIMITADA

Número de matrícula: 08846/020205;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511200897;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap.07/020205
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que entre António dos Santos Lopes e Edgar
Francisco Gomes Jardim, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato em apêndice.

Câmara de Lobos, 16 de Março de 2002.

Funchal, 12 de Abril de 2002.

A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

O AJUDANTE PRINCIPAL, assinatura ilegível
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Primeiro
Firma

A sociedade adopta a firma “GLORIALATINA-

3 - A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de
dois gerentes.
SIMILARES

DE HOTELARIA, LDA. ”.

Segundo
Sede
1 - A sociedade tem a sua sede na Rua Imperatriz Dona
Amélia, número cento e um, freguesia de Sé,
concelho do Funchal.
2 - Por simples deliberação da gerência pode a
sociedade abrir sucursais, agências ou delegações no
território nacional.
Terceiro
Objecto
A sociedade tem por objecto actividade de exploração de
bares, snack-bares, restaurantes, salão de festa e discoteca;
actividades hoteleiras e similares, bem como a prestação de
serviços de natureza recreativa e de lazer, acessórios ou
complementares daquelas actividades.
Quarto
Participações
Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá
livremente adquirir e alienar participações de toda a espécie,
associar-se ou interessar-se por qualquer forma e com qualquer
entidade noutras sociedades, empresas, agrupamentos
complementares ou consórcios existentes ou a construir, seja
qual for o seu objecto tipo e lei reguladora, bem como tomar
parte e fazer-se representar nos respectivos órgãos sociais e
praticar todos os actos necessários para tais fins.
Quinto
Capital
O capital social integralmente realizado, em numerário, é
de duzentos e cinquenta mil euros, dividido em duas quotas,
que pertencem:
uma no valor nominal de cento e cinquenta mil
euros, ao sócio António dos Santos Lopes, e
outra, no valor nominal de cem mil euros, ao sócio
Edgar Francisco Gomes Jardim.
Sexto
Prestações suplementares

Nono
Cessão de quotas
Adivisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os
sócios, mas, para estranhos, fica dependente do consentimento
prévio da sociedade à qual é atribuído o direito de preferência,
em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em segundo.
Décimo
Amortização de quotas
A sociedade poderá decidir a amortização de qualquer
quota, nomeadamente nos seguintes casos:
a) Quando a quota seja cedida a estranhos sem o
consentimento da sociedade;
b) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida,
sujeita a providências cautelares ou por qualquer
outro motivo, tenha sido ou tenha de ser arrematada,
adjudicada ou vendida em consequência de processo
judicial;
c) Falência do sócio titular;
d) Lesão grave dos interesses sociais;
e) Interdição de qualquer sócio;
f) Quando em caso de divórcio a quota não seja
adjudicada exclusivamente ao respectivo titular.
Parágrafo primeiro - A amortização será realizada pelo
valor da quota determinada por um balanço efectuado
extraordinariamente para o efeito, nos casos previstos nas
alíneas “b”, “c”, “e” e “f”, e pelo valor nominal da quota se
outro inferior não resultar do último balanço e nos casos
previstos nas alíneas “a” e “d”, a qual poderá ser paga a em
prestações, mas em número nunca inferior a dez e dentro dos
vinte e quatro meses subsequentes à data da amortização.
Parágrafo segundo - Considera-se realizada a
amortização com o depósito efectuado na Caixa Geral de
Depósitos - Filial existente na área da sede social - à ordem
de quem de direito, da primeira prestação correspondente ao
valor da quota, apurado nos termos determinados no
parágrafo anterior.
Décimo primeiro
Sucessão

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares,
até ao montante de duzentos mil euros.

Por morte de qualquer sócio a sociedade não se dissolve,
continuando com os herdeiros do falecido devendo aqueles
nomear um, entre si, que a todos represente na sociedade,
enquanto a respectiva quota permanecer indivisa ou em
comum.

Sétimo
Suprimentos

Décimo segundo
Participações noutras sociedades

A sociedade tem a faculdade de exigir dos sócios
suprimentos proporcionais às suas quotas, desde que
autorizadas em assembleia geral a qual definirá as condições
em que tal se fará, nomeadamente quanto a prazos,
remunerações e condições de reembolso.

A sociedade poderá subscrever, adquirir ou alinear
participações sociais em quaisquer sociedades, mesmo com
objecto diverso do seu e bem assim integrar ou constituir
quaisquer agrupamento complementares de empresas,
associações em participação ou consórcios.

Oitavo
Gerência
1 - A gerência da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, pertence a quem for eleito em
assembleia geral.
2 - Ficam já nomeados gerentes os sócios.

Décimo terceiro
Assembleias gerais
As assembleias gerais serão convocadas por meio de
carta registada, com aviso de recepção expedidas com a
antecedência mínima de quinze dias, salvo os casos, em que
a lei exija outra forma de convocação.
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CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE
MACHICO
DELINF- INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, LDA.

Número de matrícula: 567/011228;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511201850;
Número de inscrição: 1;
Número e data da apresentação: 12/011228
Fátima Maria Franco Alves, Ajudante:
Certifica, que por escritura de 11 de Dezembro de 2001,
do Cartório Notarial de Machico - Décio Maurilio Gonçalves
Barbosa, solteiro, maior, sítio da Ribeirinha, freguesia da
Camacha, Santa Cruz, constituiu a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:
Artigo 1.º
A sociedade adopta a firma “DELINF - INFORMÁTICA,
e vai ter a sua sede na Rua General
António Teixeira Aguiar, n.° 67, sala 2/3, freguesia e
concelho de Machico.
§ - Mediante deliberação do sócio único a sede poderá ser
deslocada, dentro do referido concelho ou para concelho
limítrofe.

UNIPESSOAL, LDA.”

Artigo 2.º
O seu objecto consiste na comercialização e aluguer de
equipamentos informáticos, criação e desenvolvimento de
software e sites na Internet, formação e prestação de serviços
e assistência informática, comercialização de máquinas e
equipamentos para escritório, mobiliário e material
escritório, comercialização de telecomunicações, compra
venda e revenda de imóveis.
Artigo 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de sete mil e quinhentos euros, e corresponde a
uma quota do valor nominal de sete mil e quinhentos euros,
pertencente ao sócio Décio Maurílio Gonçalves Barbosa.
Artigo 4.º
A sociedade é administrada e representada pelo sócio
único desde já nomeado gerente, Décio Maurílio Gonçalves
Barbosa.
Artigo 5.º
Para vincular a sociedade em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura do gerente nomeado.
Está conforme o original.
Machico, 13 de Fevereiro de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
JOSÉ VENÂNCIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

Número de matrícula: 571/020115;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511203594;
Número de inscrição: 1;
Número e data da apresentação: 03/020115
Fátima Maria Franco Alves, Ajudante:

Certifica, que por escritura de 18 de Dezembro de 2001,
do Cartório Notarial de Santa Cruz - José Venâncio Calaça
Alves c.c. Fátima Alves Calaça, sob o regime da separação
de bens, sítio da Palmeira de Baixo, freguesia do Caniçal,
concelho de Machico, constituiu a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:
Artigo 1.º
1 - A sociedade adopta a firma “José Venâncio,
Sociedade Unipessoal, Lda.”, tem a sua sede no Sítio
da Palmeira de Baixo, freguesia do Caniçal,
concelho de Machico.
2 - A gerência da sociedade poderá mudar a sede 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 2.º
1 - A sociedade tem por objecto: “construção civil e
obras públicas”.
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
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
no montante de cinco mil euros que corresponde, numa única
quota do valor nominal, pertence ao sócio único José
Venâncio Calaça Alves.
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
é competente ao único sócio José Venâncio Calaça
Alves, que desde já é designado gerente.
2 - A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente.
Está conforme o original
Machico, 13 de Fevereiro de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura legível
LINO FRANCO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

Número de matrícula: 568/011228;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511200935;
Número de inscrição: 1;
Número e data da apresentação: 22/011228
Fátima Maria Franco Alves, Ajudante:
Certifica, que por escritura de 19 de Outubro de 2001, do
Cartório Notarial de Machico - José Lino de Freitas Franco
c.c. Gabriela de Nóbrega Franco e Franco, comunhão de
adquiridos, sítio da Serra de Água, Machico, constituiu a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:
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Artigo 1.º

Artigo quarto

A sociedade adopta a firma “LINO FRANCO, SOCIEDADE
e vai ter a sua sede no sítio da Serra de
Água, freguesia e concelho de Machico.
§ - Mediante deliberação do sócio único a sede poderá ser
deslocada, dentro do referido concelho ou para concelho
limítrofe.

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e do
valor de cinquenta mil euros e está divido em duas quotas do
valor nominal de vinte e cinco mil euros cada, pertencente
uma a cada um dos indicados

Artigo 2.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e
remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral pertence a ambos os sócios, que ficam, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária suficiente a assinatura
de qualquer um deles para obrigar a sociedade em todos os
actos e contratos.

UNIPESSOAL, LDA .”

O seu objecto consiste em exploração de restaurantes e
similares de hotelaria, lotarias e outros jogos de apostas,
arrendamento e gestão de bens imobiliários.
Artigo 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de cinco mil euros, e corresponde a uma quota do
valor nominal de cinco mil euros, pertencente ao sócio José
Lino Freitas Franco.
Artigo 4.º
1 - A sociedade é administrada e representada pelo sócio
único desde já nomeado gerente, José Lino Freitas
Franco.
Artigo 5.º
Para vincular a sociedade em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura do gerente nomeado.
Assim o disse e outorgou, tendo ainda declarado que a
gerência fica autorizada a levantar o capital social depositado
na competente Instituição Bancária, para fazer face às
despesas de escritura, publicações e registo, bem como à
aquisição do equipamento necessário à sua instalação e para
iniciar a actividade social.
Está conforme o original.
Machico, 13 de Fevereiro de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DA
RIBEIRA BRAVA
ALUMÍNIO 2000, LDA.

Número de matrícula: 00089/980601;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511042027;
Número de inscrição: 16;
Número e data da apresentação: 10/28022002
Ernesto Clemente dos Santos, Conservador:
Certifica que foram alteradas as cláusulas 1.ª, 4.ª e 5.ª do
contrato, que em consequência, ficou com a seguinte
redacção:
Artigo primeiro
A sociedade adopta a denominação “ALUMINIO 2000,
e terá a sua sede no sítio do Lombo da Levada,
freguesia e concelho da Ribeira Brava, podendo ser mudada
dentro dos limites do concelho da Ribeira Brava ou para
concelho limítrofe, por simples deliberação da assembleia
geral.
LDA.”

Artigo quinto

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
encontra-se arquivado em pasta própria.
Conservatória do Registo Comercial a Ribeira Brava, 29
de Abril de 2002.
O C ONSERVADOR, Assinatura ilegível
AUTO LAVAGEM MORIANO, LDA.

Número de matrícula: 00159/980601;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511089163;
Número de inscrição: 2;
Número e data da apresentação: 01 de 11032002
Domingos Sancho Coelho dos Santos, 2.º Ajudante:
Certifica que foi depositada a acta de que consta o
aumento do capital que em consequência, ficou com a
seguinte redacção:
Artigo 3.º
O capital é agora de 5.000,00, divido em três quotas:
uma de
3.500,00 pertencente ao sócio, António
Geraldo, e
duas de 750, 00, pertencentes aos sócios, Bertino
António Gonçalves Faria e José Roberto Gonçalves
Faria.
Ribeira Brava, 29 de Abril de 2002.
O C ONSERVADOR, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIALDE
SANTA CRUZ
AIBORDA- BORDADOS DAMADEIRA, LDA.

Número de matrícula: 00471/950125;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511068620;
Número de inscrição: 04;
Número e data da apresentação: 02/20011129
Sede: Sítio da Ribeirinha, Camacha, Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado a redenominação e alteração parcial do pacto
social.
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Artigo alterado: 4.º;
Capital: 39.903,83 dividido em 4 quotas:
uma de
15.961,53 pertencente à sócia
Fernanda Laura Correia Nóbrega;
três de 7.980,77 pertencente cada uma aos
sócios Gilda Maria Correia de Nóbrega; Álvaro
Luís Correia de Nóbrega e José Ivo Correia.

Certifica que:
Foram nomeados gerentes Fernanda Laura Correia
Nóbrega e Gilda Maria Correia de Nóbrega - por
deliberação de 20 de Abril de 2000.
O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
ALUMÍNIOS MADEIRA, LDA.

Número de matrícula: 00390/930422;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511054688;
Número de inscrição: 04;
Número e data da apresentação: 24/20020327
Sede: Sítio da Abegoaria, Caniço, Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o reforço do capital, redenominação e alteração
parcial do pacto social.
Valor do reforço: 602.410$00, realizado em
dinheiro, por todos os sócios na exacta proporção
das suas quotas;
Artigo Alterado: 3.º;
Capital: 5.000,00;
Sócios e quotas: Agostinho Vítor da Conceição
Ferreira - 2.500,00; Maria de Fátima de Gouveia e
Helder Magno Gouveia Gomes - 2.500,00 - quota
em comum e sem determinação de parte ou direito.
O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.

O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
CONSTROIRAM - CONSTRUÇÕES, LDA.

Número de matrícula: 01074/20020326;
Número de identificação de pessoa colectiva: P511208197;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: 10/20020326
Sede: Sítio dos Barreiros, caixa 102, freguesia do Caniço,
concelho de Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica que entre Luís Marcelino de Nóbrega
Rodrigues, solteiro, maior e Rui Afonso de Nóbrega
Rodrigues, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:
Artigo 1.º
A

sociedade

adopta a firma “CONSTROIRAM
e vai ter a sua sede no sítio dos
Barreiros, caixa 102, freguesia do Caniço, concelho de Santa
Cruz.
§ - A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido
concelho ou para concelho limítrofe.
CONSTRUÇÕES, LDA.”

Artigo 2.º
O seu objecto consiste em construção civil,
remodelações, ampliações e modernizações de edifícios.
Artigo 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de cinco mil euros, e acha-se divido em duas
quotas de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Rui Afonso Nóbrega Rodrigues e Luís
Marcelino Nóbrega Rodrigues.

Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
Artigo 4.º
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
AVILAGOA- SOCIEDADE AVÍCOLADE LAGOA,
LIMITADA

Número de matrícula: 00156/820811;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511018185;
Número de inscrição: 12;
Número e data da apresentação: 22/20020327
Sede: Sítio da Lagoa, Santo António da Serra, Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica com referência à sociedade em epígrafe foi
efectuado a redenominação do capital e alteração parcial do
pacto social.
Artigo Alterado: 4.º;
Capital: 224.459,05;
Sócios e quotas: “Leonel P. Cunha, Herd., Lda.” com 4
quotas: 152.881,56;
24.939,89;
6.484,37;
3.990.38; José Henrique Ferreira Cunha - 36.162,85.

Mediante deliberação unânime dos sócios podem ser
exigidas prestações suplementares de capital até ao montante
de vinte mil euros.
Artigo 5.º
A administração e representação da sociedade,
remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral, fica afecta aos sócios desde já designados gerentes,
Rui Afonso Nóbrega Rodrigues e Luís Marcelino Nóbrega
Rodrigues.
Artigo 6.º
Para vincular a sociedade em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos
gerentes nomeados.
Santa Cruz, 30 de Abril de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
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COOPERATIVA DOS CRIADORES DE GADO DAS
SERRAS DO POISO, C.R.L.

Número de matrícula: 00008/901002;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511038232;
Número de inscrição: 03;
Número e data da apresentação: 08/20020401
Sede: Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado a redenominação do capital e alteração dos
estatutos da Cooperativa.
Artigo alterado: 6.º;
Capital mínimo: 5.000,00;
O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
DANIELA & VICTOR, LDA.

Certifica com referência à sociedade em epígrafe:
Autorização para a manutenção dos apelidos
“Freitas” e “Catanho” na firma social dada por João
Luís de Freitas e Manuel Ferreira Catanho em 08 de
Março de 2002.
Certifica que foi efectuado o reforço do capital;
redenominação 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;
Artigo alterado: 4.º; 6.º; e 8.º;
Capital: 5.000,00;
Sócios e quotas: João da Mata de Freitas e Maria
Verónica da Mata de Freitas – cada um com uma
quota de 2.500,00;
Gerência: pertence a ambos os sócios;
Forma de obrigar: com a assinatura de um gerente.
O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
GAMA& GAMA, LDA.

Número de matrícula: 00557/961216;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511089600;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: 08/20020409
Sede: Sítio do Caniço de Baixo para a Cidade, Caniço,
Santa Cruz

Número de matrícula: 00356/920806;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511049188;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: 10/20020327
Sede: Sítio Assomada, Caniço, Santa Cruz

Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:

Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:

Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o reforço do capital, redenominação 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;
Artigo alterado: 4.º;
Capital: 5.000,00;
Sócios e quotas: Maria Daniela de Jesus Lopes
Reinecke 4.750,00; Vítor Miguel Lopes
Reinecke - 250,00.

Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o reforço do capital, redenominação e alteração
parcial do pacto social.
Valor do Reforço: 2.410$00, por incorporação de
reservas livres e em que participam todos os sócios
na exacta proporção das suas quotas;
Artigo alterado: 4.º;
Capital: 5.000,00;
Sócios e quotas: 1) Manuel Alcindo Nascimento da
Gama - 2.450,00; 2) João Dionísio Nascimento da
Gama - 2.450,00; 3) João Inácio Faria - 100,00.

O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
FREITAS & CATANHO, LDA.

Número de matrícula: 00130/19791119;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511015909;
Número de inscrição: 05, 06;
Número e data da apresentação: 03/06/20020326
Sede: Sítio da Achada de Cima, Gaula, Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:

O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
JOMCASTRO - CONSTRUÇÕES, LDA.

Número de matrícula: 01076/20020418;
Número de identificação de pessoa colectiva: P511205198;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: 09/20020404
Sede: Caminho das Carreiras, n.º 1, Vale Paraíso,
freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
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Certifica que entre José Mateus de Castro, solteiro, maior
e Francisco Felix Sousa c. c Truquata Maria Silva Teixeira de
Sousa, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte:
Artigo 1.º
A sociedade adopta a firma “JOMCASTRO – CONSTRUÇÕES,
e vai ter a sua sede no Caminho das Carreiras, n.º 1,
Vale Paraíso, freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz.
§ - A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido
concelho ou para concelho limítrofe.

LDA.”

Artigo 2.º
O seu objecto consiste em construção civil e obras
públicas, compra, venda, importação e exportação de
materiais de construção civil. Compra e venda de imóveis e
constituição de quaisquer direitos reais sobre os mesmos
bem como para o seu arrendamento e trespasse.
Artigo 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de cem mil euros, e acha-se dividido em duas quotas:
uma de noventa e cinco mil euros, pertencente ao
sócio, José Mateus de Castro, e
outra de cinco mil euros pertencente ao sócio
Francisco Felix Sousa.
Artigo 4.º
Mediante deliberação unânime dos sócios podem ser
exigidas prestações suplementares de capital até ao montante
de setenta e cinco mil euros.
Artigo 5.º
1 - A gerência e administração e representação da
sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio
desde já designado gerente, José Mateus de Castro.
Artigo 6.º
Para vincular a sociedade em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura do gerente nomeado José
Mateus de Castro.
Artigo 7.º
A cessão de quotas é livre entre sócios, mas para
estranhos depende do consentimento da sociedade, que a
poderá autorizar nos termos e condições que sejam
deliberados em assembleia geral, devendo o sócio cedente
comunicar a gerência com a devida antecedência e aos
restantes sócios, por carta registada com aviso de recepção,
indicando o nome do adquirente ou adquirentes, o preço e
demais condições de transmissão.
Parágrafo primeiro - Na cessão de quotas a estranhos,
terão direito de preferência, por ordem decrescente de
prioridade, a sociedade e os sócios subordinando-se aquele
direito ao regime da lei geral.
Artigo 8.º
No caso de morte ou interdição de um dos sócios a
sociedade não se dissolve, continuando com os herdeiros ou
representantes do falecido ou interdito, que escolherão entre
si, um que de acordo com a sociedade a todos representará
no exercício dos direitos sociais.

Artigo 9.º
A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos casos
seguintes:
a) Interdição, insolvência, falecimento ou ausência em
parte incerta por mais de seis meses, do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Cessão da quota com incumprimento do estipulado
na cláusula sétima;
d) Falta de cumpriniento da obrigação de prestações
suplementares;
e) Venda ou adjudicação judiciais;
f) Demais casos previstos na lei;.
Parágrafo primeiro - A amortização da quota far-se-á pelo
valor nominal da quota, ou pelo valor segundo um balanço
expressamente elaborado para o efeito se for menor, a pagar
em três prestações semestrais, iguais e sucessivas com
vencimentos da primeira sessenta dias após a fixação
definitiva da contrapartida.
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
JUSTINO & PATRÍCIO, LDA.

Número de matrícula: 00548/961108;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511041888;
Número de inscrição: 10;
Número e data da apresentação: 15/20020327
Sede: Sítio da Quinta, Apartamentos Cedro, R/C, Caniço,
Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o reforço do capital, redenominação 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;
Artigo alterado: 3.º;
Capital: 5.000,00;
Sócios e quotas: Joaquim Simão Justino 3.500,00; Manuel Simão Justino - 1.500,00.
O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
LEONEL& FREITAS, LDA.

Número de matrícula: 00308/901121;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511038828;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: 12/20020327
Sede: Sítio da Palmeira, Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o reforço do capital, redenominação e alteração
parcial do pacto social.
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Valor do reforço: 602.410$00, realizado em dinheiro
e subscrito por ambos os sócios na exacta proporção
das suas quotas;
Artigo alterado: 5.º;
Capital: 5.000,00;
Sócios e quotas: Leonel Vieira de Gouveia e Freitas
e Maria Antonieta de Caires Aguiar Fernandes
Gouveia e Freitas - cada um com uma quota de
2.500,00.

O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.

Certifica que foi dada autorização para a manutenção do
apelido “Paulo” na firma social dada por João Paulo Barreto
em 27 de Fevereiro de 2002.
Certifica que foi efectuado o reforço do capital e alteração
parcial do pacto social.
Valor do Reforço:
48.004,81, realizado em
dinheiro e subscrito por ambos os sócios na exacta
proporção das suas quotas;
Capital: 50.000,00;
Sócios e quotas: 1) José Carlos Gonçalves de
Nóbrega 43.749,97; 2) Nelson Paulo Barreto
Gonçalves - 6.250,03.
O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.

AA JUDANTE, Assinatura ilegível
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
MANUELCIRILO, LDA.

Número de matrícula: 00939/20010816;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511196113;
Número de inscrição: 04, 05, 01 Av. 1;
Número e data da apresentação: 08/10/20020326
Sede: Sítio das Beatas, Gaula, Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica com referência à sociedade em epígrafe:
Que, em consequência da transformação da sociedade,
alterou a firma para: “MANUEL CIRILO, LDA.”;
Certifica que foram depositados os documentos onde
consta a cessação de funções de gerente de Manuel Cirilo
Vieira dos Reis - por renúncia em 31 de Janeiro de 2002;
Certifica que foi dada autorização para a manutenção do
apelido “Manuel Cirilo” na firma social dada por Manuel
Cirilo Vieira dos Reis em 31 de Janeiro de 2002;
Certifica que foi efectuado a alteração do pacto social.
Artigos Alterados: 1.º; 3.º e 4.º;
Sócios e quotas: Rui Alberto de Freitas de Jesus e
Fátima de Jesus Fernandes - cada um, com uma
quota de 2.500,00;
Gerência: pertence ao sócio Rui Alberto de Freitas
de Jesus e ao não sócio José Mário Freitas de Jesus,
casado;
Forma de obrigar: com a assinatura de qualquer
gerente.

AA JUDANTE, Assinatura ilegível
QUINTAL& NÓBREGA, LDA.

Número de matrícula: 00508/960219;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511078528;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: 18/20020327
Sede: Sítio do Vale Paraíso, Camacha, Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o reforço do capital, redenominação 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;
Artigo alterado: 4.º;
Capital: 5.000,00;
Sócios e quotas: João de Jesus Quintal - 3.750,00;
Maria Fátima Nóbrega dos Reis - 1.250,00.
O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível

O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
SILVESTRE FREITAS - UNIPESSOAL, LDA.

Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
PAULO & VIEIRA, LDA.

Número de matrícula: 00164/820914;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511019459;
Número de inscrição: 11,12,07-Av.1;
Número e data da apresentação: 02/04/20020409
Sede: Sítio da Achadinha, Camacha, Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica com referência à sociedade em epígrafe: foram
depositados os documentos onde consta a cessação de
funções do gerente João Paulo Barreto - por renúncia em 27
de Fevereiro de 2002.

Número de matrícula: 01075/20020404;
Número de identificação de pessoa colectiva: P511205740;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: 09/20020404
Sede: Sítio do Ribeiro Serrão, freguesia da Camacha,
concelho de Santa Cruz
Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:
Certifica que José Silvestre de Freitas c. e. Maria Lúcia
Teixeira Aveiro, constituiu a sociedade em epígrafe que se
rege pelo contrato seguinte:
Primeira
Firma
A sociedade adopta a firma “SILVESTRE
UNIPESSOAL, LDA.”

FREITAS -
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Segunda
Sede

1 - A sociedade tem a sua sede ao Sítio do Ribeiro
Serrão, freguesia da Camacha, concelho de Santa
Cruz.
2 - A gerência pode transferir a sede para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe,
3 - A sociedade pode criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação.
Terceira
Objecto
A sociedade tem por objecto a venda de combustíveis,
estação de serviço, reparação, manutenção, pintura e venda
de acessórios de automóveis.
Quarta
Capital

Cláusula transitória
A sociedade autoriza, desde já, a gerência a celebrar
quaisquer actos ou negócios jurídicos relacionados com o
seu objecto ou fins sociais ou conexos, bem como, a utilizar
o capital social realizado para fazer face a despesas inerentes
a tais negócios.
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
VIMIALIS - ARTESANATO DAMADEIRA, LDA.

Número de matrícula: 00470/950125;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511068611;
Número de inscrição: 05;
Número e data da apresentação: 02/20020404
Sede: Sítio da Ribeirinha, Vila da Camacha, Camacha,
Santa Cruz

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
setenta e cinco mil euros, representado por uma única quota
de igual valor pertencente ao sócio José Silvestre de Freitas.

Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:

Quinta
Gerência

Certifica que com referência à sociedade em epígrafe que
foram nomeados gerentes Gilda Maria Correia Nóbrega e
Fernanda Laura Correia Nóbrega - por deliberação de 20 de
Abril de 2002.

1 - A gerência da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não conforme deliberação da
assembleia geral, é confiada ao sócio único e a
Magno Duarte Aveiro de Freitas, sendo suficiente
uma assinatura para obrigar a sociedade nos actos de
mero expediente e cheques bancários.

Conservatória, do Registo Comercial de Santa Cruz, 30
de Abril de 2002.

2 - Em todos os restantes actos e contratos que
envolvam responsabilidade para a sociedade, é
necessária a assinatura do sócio gerente José
Silvestre de Freitas.

VISTA BRAVA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, LDA.

Sexta
O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a própria sociedade em todos os actos e contratos
estritamente necessários à prossecução do objecto social.

AA JUDANTE, Assinatura ilegível

Número de matrícula: 00615/980113;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511102135;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: 03/20020401
Sede: Sítio da Terça, Santa Cruz

Sétima
Transmissão por morte

Sílvia Marta Miranda de Freitas, 2.ª Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz:

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de
qualquer sócio, a sociedade subsistirá com os sócios
sobrevivos ou capazes e com os herdeiros do falecido ou o
representante legal do interdito ou inabilitado, devendo os
herdeiros do falecido nomear, entre si, um que a todos
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o reforço do capital, redenominação 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;
Artigo alterado: 4.º,
Capital: 5.000,00;
Sócios e quotas: 1) Deolindo Ezequiel de Freitas
Santos - 3.500,00; 2) Filipe Humberto Fernandes
Correia - 1.500,00.

Oitava
Lucros
A sociedade deliberará, em assembleia geral, o montante
a distribuir a título de lucros, bem como a percentagem de
lucros a afectar a fundos de reserva social.
Nona
Prestações suplementares
A sociedade poderá deliberar, em assembleia geral, que
sejam exigidas aos sócios prestações suplementares até o
montante igual a duas vezes o do capital social.

O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 21 de Maio de 2002.
AA JUDANTE, 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 . . . . . . . . . . . . . . .
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)

