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CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DA
CALHETA

-

ECORTÍCULA- EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS, LDA.

-

Número de matrícula: 00226/020529;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511212348;
Número de inscrição: 2 e 1 Av. 01;
Número e data da apresentação: 01/040601
Florinda Rebelo Jardim, Segunda Ajudante:
Certifica que em relação à sociedade em epígrafe, foi
depositada a escritura de que consta a renúncia do gerente
Carlos Manuel dos Santos Andradre, em 25-05-2004.
O texto completo na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta.
Calheta aos 7 de Junho de 2004.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

uma, do valor nominal de quatro mil e novecentos
euros, à sócia, Marcia Luisa de Moura Coelho
Fernandes; e
uma, do valor nominal de cem euros, ao sócio,
Manuel da Silva Coelho.
Quinto
Gerência

1 - A gerência da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, compete a sócios ou não sócios,
eleitos em assembleia geral.
2 - Fica desde já, nomeada gerente a sócia, Marcia
Luisa de Moura Coelho Fernandes.
3 - A sociedade fica validamente obrigada com a
assinatura de um gerente.
DELICIGEL- GELADOS, LDA.

Número de matrícula: 00947/040405;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511233515;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap.14/20040405

NASCIMENTO & FILHOS, LDA.

Número de matrícula: 00038/980601;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511044488;
Número de inscrição: 1 Av. 02;
Número e data da apresentação: 02/040517
Florinda Rebelo Jardim, Segunda Ajudante:
Certifica que em relação à sociedade em epígrafe, foi
depositada a escritura de que consta a renúncia do gerente
Zeferino Nelson Fernandes do Nascimento, em 07-05-2004.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE
CÂMARA DE LOBOS

Maria Manuela de Freitas Fernandes Silveira, 2.ª
Ajudante:
Certifica que entre João Manuel Correia Nunes, José
António de Freitas Teixeira Dória, José Aldónio de Andrade e
Firmino Vítor Fernandes Pereira, foi constituída a sociedade, em
epígrafe, que se rege pelo contrato em apêndice.
Câmara de Lobos, 19 de Abril de 2004.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
Artigo primeiro
A sociedade adopta a firma "DELICIGEL- GELADOS, LDA.",
e tem sede ao Caminho Grande e Ribeira de Alforra,
freguesia e concelho de Câmara de Lobos.
Artigo segundo

CONDOILHA - ADMINISTRAÇÃO DE
CONDOMÍNIOS, LDA.

Número de matrícula: 00871/030214;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511215908;
Número de inscrição: 04;
Número e data da apresentação: Ap.07/20040402
Maria Manuela de Feitas Fernandes Silveira, 2.ª
Ajudante:

A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização
de gelados e produtos alimentares.
Artigo terceiro
O capital social integralmente realizado em numerário é
do montante de dez mil euros, e está representado em quatro
quotas iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos
euros, pertencendo, uma, a cada um dos sócios.

Certifica que foram alterados os artigos 4.º e 5.º do
contrato, que ficaram com a redacção que junto em anexo.

Artigo quarto

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

Poderão ser exigidas, aos sócios, prestações
suplementares até ao montante global de sessenta mil euros,
na proporção das respectivas quotas, desde que a chamada
seja deliberada por unaminidade dos votos representativos
da totalidade do capital social.

Câmara de Lobos, 19 de Abril de 2004.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
Quarto
Capital
O capital social é de cinco mil euros, integralmente
realizado em dinheiro, e está representado em duas quotas
que pertencem:

Artigo quinto
A gerência da sociedade, dispensada de caução,
remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral, compete a todos os sócios que desde já são nomedos
gerentes, sendo necessária a assinatura conjunta de dois,
para que a sociedade fique validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos.
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Artigo sexto

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas para
estranhos, depende do consentimento prévio da sociedade.
Artigo sétimo
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, de entre si, um que a todos
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.
Artigo oitavo
1 - Asociedade poderá amortizar compulsivamente quotas,
quando sejam arrestadas, penhoradas, arroladas ou por
qualquer forma apreendidas judicialmente ou sejam
cedidas sem prévio consentimento da sociedade.
2 - O valor da amortizagão será no caso de apreensão
judicial o que resultar do balanço a dar para o efeito,
e no caso de cessão sem consentimento, o valor
nominal da quota, se outro inferior não resultar do
último balanço aprovado.
Artigo nono
As normas legais meramente dispositivas poderão ser
derrogadas por deliberação dos sócios.
IRMÃOS ORNELAS, LDA.

Número de matrícula: 00659/010827;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511192967;
Número de inscrição: Av.01-01; 03; 04;
Número e data da apresentação: - Of.Ap.01/20040412 Ap.02/20040412
Maria Manuela de Freitas Fernandes Silveira, 2.ª
Ajudante:

JJG - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LDA.

Número de matrícula: 00702/011030;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511199864;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: Ap.01/20040405
Maria Manuela de Freitas Fernandes Silveira, 2.ª
Ajudante:
Certifica que por escritura 25 de Fevereiro de 2004,
lavrada a fls. 96 a fls. 96v. do Livro 568-C, do 3.º Cartório
Notarial do Funchal, se procedeu à dissolução, por
deliberação de 25 de Fevereiro de 2004.
Câmara de Lobos, 19 de Abril de 2004.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
NATOURS - ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO
TURÍSTICA, LDA.

Número de matrícula:00948/040407;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511237502;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap. 12/20040407
Maria Manuela de Freitas Fernandes Silveira, 2.ª
Ajudante:
Certifica que entre José Luís Gonçalves Araújo e Rosa
Fernanda Correia Fernandes Araújo, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato em
apêndice.
Câmara de Lobos, 19 de Abril de 2004.
A 2.º AJUDANTE, Assinatura ilegível
Artigo 1.º
A sociedade adopta a firma

"NATOURS - ACTIVIDADES DE

ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDA.".

Certifica foram depositados os documentos onde consta a
cessação de funções de gerente José de Ornelas da Silva por
renúncia em 19 de Novembro de 2003; e a autorização de
manutenção do apelido "Ornelas" por José de Ornelas da
Silva, em 19 de Novembro de 2003; - foi alterado o artigo 4.º
do contrato, que em consequência fica, com a redacção que
junto em anexo.
O texto completo do contrato social na sua redacção
actualizada fica depositado na pasta respectiva.

Artigo 2.º
1 - A sede da sociedade é à Rua João Ricardo Ferreira
César, número 7-A, Edifício do Carmo, 1.º H,
freguesia e concelho de Câmara de Lobos.
2 - A gerência pode mudar a sede da sociedade para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.
Artigo 3.º

Câmara de Lobos, 19 de Abril de 2004.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
Quarta
1 - Mantém-se.
2 - Ambos os sócios ficam desde já nomeados.
3 - A sociedade fica vinculada com a assinatura de um
dos gerentes.

A sociedade tem por objecto a actividade de animação
turística, organização de expedições e desportos radicais,
reparação e manutenção de embarcações.
Artigo 4.º
O capital social é de doze mil e quinhentos euros,
encontrando-se totalmente realizado em dinheiro e
representado por duas quotas que pertencem:
uma, do valor nominal de onze mil duzentos e
cinquenta euros, ao sócio José Luís Gonçalves
Araújo; e
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uma, do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros,
a sócia, Rosa Fernandes Correia Fernandes Araújo.
Artigo 5.º

1 - A gerência da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, compete a sócios ou não sócios,
eleitos em assembleia geral.
2 - Fica, desde já, nomeado gerente o sócio, José Luís
Gonçalves Araújo.
3 - A sociedade fica validamente obrigada com a
assinatura de um gerente.
Artigo 6.º
A cessão de quotas entre sócios é livre mas para
estranhos, carece de prévio consentimento da sociedade,
reservando esta, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo, o direito de preferência.
Artiogo 7.º
Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares
até ao montante de dois mil euros.
Artigo 8.º
A sociedade poderá participar em outras sociedades, de
qualquer tipo e objecto, e ainda que reguladas por leis
especiais, bem como em consórcios e agrupamentos
complementares de empresas.
Artigo 9.º
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 último balanço legalmente aprovado.
CONSERVATÓRIADO REGISTO COMERCIAL DO
FUNCHAL
AGRUPAMENTO COMPLEMENTAR
DE EMPRESAS - GSA-ECORAM-LIMPEZA
DE ESTRADA E TÚNEIS, A.C.E.

Número de matrícula: 00017/031021;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511227086;
Número de inscrição: 01-Av. 02 e 02;
Número e data da apresentação: Ap. 19 e 20/040414
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi exonerado o administrador Imanuel
Alexandre Jardim, e depositada a fotocópia da acta onde
consta a nomeação do administrador João Lopes Henrique
da Conceição - para o biénio 2003/2004.
Funchal, 19 de Abril de 2004.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESADAMADEIRA
(A.T.M.M.)

Número de matrícula: 00013/970227;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511030665;
Número de inscrição: 02 - 01-Av.01 e 02-Av.01;
Número e data da apresentação: Ap. 30 a 32/040217
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:

Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde consta
a nomeação dos membros da direcção e conselho fiscal:
Direcção:
Presidente:
Carlos Andrés León Veríssimo;
Vice-Presidente:
Juan Pedro Gonçalves Gonçalves;
Vogais:
Israel Alexandre, Pedro Alexandre Pereira e Ricardo
António Gonçalves Faria;
Conselho Fiscal:
Presidente:
Helena Paula Abreu Gonçalves;
Secretário:
Jorge Luís Gonçalves Gonçalves;
Relator:
Catarina Fabíola Vasconcelos Maciel Teixeira, para o
quadriénio 2000/2004.
Foi alterado o artigo 3.º dos Estatutos no que se refere à sede
: "Asua sede é na Rua D. João, 2 BB, Funchal". Foi depositado
o texto completo dos Estatutos na sua redacção actualizada.
Foi depositada a fotocópia da acta onde consta a exoneração
dos vogais da direcção Pedro Alexandre Pereira e Ricardo
António Gonçalves Faria.
Funchal, 27 de Abril de 2004.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
BICHO CÃO & CA- COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA
ANIMAIS, LDA

Número de matrícula: 06408;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511095619;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap. 03/040303
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que foi depositada a escritura onde consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em
epígrafe.
Funchal, 10 de Maio de 2004.
A1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
CLUB VIPMADEIRA - VIAGENS E TURISMO, S.A.

Número de matrícula: 09461/030321;
Número de identificação de pessoa colectiva: 502694025;
Número de inscrição: AV.07;
Número e data da apresentação: Ap. 10/040202
Mariana Rita Lira Caldeira, 2.ª Ajudante:
Certifica que houve alteração parcial do contrato, a sociedade
"Club Vip Madeira - Viagens e Turismo, S.A." alterou a sua
denominação para "MUNDO VIPMADEIRA - VIAGENS E TURISMO,
S.A.", e consequentemente o artigo: Primeiro - Firma.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 7 de Abril de 2004.
A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
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COMPANHIADE CAMINHO DE FERRO DO MONTE, S.A.

Número de matrícula: 00004/8901025;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511010460;
Número de inscrição: 29, 30;
Número e data da apresentação: Ap. 29, 30/040129
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a acta, onde consta a
nomeação dos administradores:
Presidente:
Nicolau Sousa da Silva;
Vogais:
Pedro Miguel Morais da Silva, Carla Sofia Morais da
Silva e Maria Arlinda Cardoso de Morais Silva.
Fiscalização:
Presidente:
"A. Gonçalves Monteiro & Associados, S.R.O.C.",
representado por António Salvador de Abreu,
R.O.C.;
Vogais:
Marco António Morais da Silva, Rafael Assunção da
Silva Câmara;
Vogal suplente:
Agostinho de Gouveia R.O.C., para o triénio
2004/2006.
Funchal, 2 de Abril de 2004.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
DUARTE SOUSA- SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

Número de matrícula: 08337/010625;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511192193;
Número de inscrição: 01-Av. 01 e 02;
Número e data da apresentação: Ap. 07 e 08/040217
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a fotocópia da acta de que
consta a exoneração do gerente Valentim Estevão Vieira e a
nomeação do gerente Manuel José de Freitas.

Quarta
O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta e um mil euros e corresponde à soma de três quotas de
igual valor nominal de dezassete mil euros, pertencentes, uma ao
sócio Nelson Abreu Luís, uma ao sócio Luís Abreu Luís e outra
ao sócio Javier Orlando de Abreu de Abreu.
Sexta
A gerência da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral, compete a todos os sócios desde já nomeados gerentes,
sendo que a sociedade obriga-se em todos os actos e
contratos, em juízo ou fora dele, activa ou passivamente pela
intervenção conjunta de dois gerentes.
IGA- INVESTIMENTOS E GESTÃO DE ÁGUA, S.A.

Número de matrícula: 07564/000309;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511044496;
Número de inscrição: Av. 01-03;
Número e data da apresentação: Ap. 03/040302
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a acta, onde consta a
recondução dos administradores:
Presidente:
José Alberto de Faria e Pimenta França;
Vogais:
Francisco Manuel Casqueiro Maçaroco, Gonçalo
Nuno Araújo de Ornelas Valente, José Araújo de
Barros Goes Ferreira e Nélia Maria Sequeira de
Sousa, para o triénio 2004/2006.
Funchal, 6 de Maio de 2004.
OA JUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
IRENE MARTINS & FILHOS, LIMITADA

Funchal, 27 de Abril de 2004.

Número de matrícula: 06554/971211;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511099118;
Número de inscrição: 04;
Número e data da apresentação: Ap. 09/040209

O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível

António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:

FREITAS & LUÍS - CONSTRUÇÃO CIVIL, LIMITADA

Número de matrícula: 08088/010308;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511183003;
Número de inscrição: 06 e 07;
Número e data da apresentação: Ap. 04 e 05/040226
Mariana Rita Lira Caldeira, 2.ª Ajudante:
Certifica que foi aumentado o capital de 5.000,00 euros,
para 51.000,00 euros, tendo em consequência sido alterados
os artigos quarto - capital e quinto - gerência do pacto que
fica com a redacção que junto em anexo.
O texto completo do pacto na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 28 de Abril de 2004.
A 2.º AJUDANTE, Assinatura ilegível

Certifica que a renúncia do gerente Marco Paulo Pereira
Martins e certifica, também que foi alterado o artigo 4.º 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, 15 de Abril de 2004.
OA JUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
Artigo quarto
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
no momtante de nove mil novecentos e setenta e cinco euros
e noventa e seis cêntimos, representado por quatro quotas
que pertencem:
uma do valor nominal de cinco mil quatrocentos e
oitenta e seis euros e setenta e oito cêntimos ao
sócio, Jorge Freitas Martins;
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uma do valor nominal de mil quatrocentos e noventa
e seis euros e trinta e nove cêntimos à sócia, Maria
Irene Gonçalves Pereira Marques Martins e
duas iguais do valor nominal de mil quatrocentos e
noventa e seis euros e trinta e nove cêntimos à sócia,
Maria Fátima Pereira Martins.
JOÃO OLAVO & ABREU, LIMITADA

Número de matrícula: 01928/690114;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511004125;
Número de inscrição: 12;
Número e data da apresentação:
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a, onde consta a nomeação do
gerente Rosa Maria de Freitas Nóbrega Sousa.
Funchal, 21 de Abril de 2004.
OA JUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
JOSÉ DASILVA GUIMARÃES, UNIPESSOAL, LDA.

Número de matrícula: 09844/040128;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511231105;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap. 02/040128
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que por José da Silva Guimarães, foi constituída a
sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo contrato em
apêndice.
Funchal, 29 de Março de 2004.

A gerência da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, conforme for decidido nos termos da
cláusula sexta, pertence ao sócio José da Silva Guimarães
que, desde já, fica investido nessas funções.
Parágrafo primeiro - Para obrigar a sociedade, em juízo e
fora dele, basta a assinatura de um gerente.
Parágrafo segundo - A sociedade, por intermédio da
gerência, poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias
de actos.
Parágrafo terceiro - É expressamente vedado à gerência
comprometer a sociedade em actos estranhos aos negócios
sociais, nomeadamente fianças, letras de favor, avales e
abonações.
Sexta
Decisões do sócio
O sócio único exerce as competências das assembleias
gerais, podendo, designadamente, nomear gerentes.
Parágrafo único - As decisões do sócio de natureza igual
às deliberações da assembleia geral devem ser registadas em
acta por ele assinada.
Sétima
Suprimentos
O sócio poderá emprestar à sociedade, com ou sem juro,
as quantias que se mostrem indispensáveis à prossecução do
objecto social, conforme vier a ser decidido nos termos da
cláusula sexta.
QUEM - QUADROS, ELECTRICIDADE E
METALOMECÂNICA, LDA.

Número de matrícula: 06091/960925;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511086164;
Número de inscrição: 11;
Número e data da apresentação: Ap. 13/040128

A 2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
Primeira
Firma
A sociedade adopta a firma "JOSÉ DA

Quinta
Gerência

Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
SILVA GUIMARÃES,

UNIPESSOAL, LDA.".

Segunda
Sede
A sede fica instalada na Rua Aspirante Mota Freitas, n.º 8
AC, Funchal.
Parágrafo primeiro - Por simples deliberação da gerência,
a sede social poderá ser deslocada para outro local dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe.
Parágrafo segundo - É ainda da competência da gerência
a criação de sucursais, agências, delegações e outras formas
locais de representação.
Terceira
Objecto
A firma tem por objecto a construção de edifícios e obras
públicas.
Quarta
Capital
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, correspondente a uma única quota, no
valor nominal de cinco mil euros, pertencente ao sócio José
da Silva Guimarães.

Certifica que foi depositada a escritura onde consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em
epígrafe, com aprovação das contas em 04/07/2003.
Funchal, 5 de Abril de 2004.
A 2.º AJUDANTE, Assinatura ilegível
R. DIAS, S.A.

Número de matrícula: 07236/990702;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511144750;
Número de inscrição: Av.01, Av. 02 - 01;
Número e data da apresentação: Ap. 03, 04/040217
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a, onde consta a recondução
dos administradores.
Presidente:
Rui Oliveira Dias do Nascimento. Vogais: Mary
Frances Legg do Nascimento, Ricardo Legg Dias do
Nascimento, Elisabete Legg Dias do Nascimento e
Paulo João Legg Dias do Nascimento
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Fiscalização:
Fiscal único:
"Neves da Silva, Pão Alvo e Velosa Ferreira, S.R.O.C."
representado por Adriano João Velosa Ferreira, R.O.C..
Fiscal suplente:
Manuel António Neves da Silva, R.O.C., para o
quadriénio 2004/2007.
Funchal, 20 de Abril de 2004.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
RODRIGUES, SANTOS & RODRIGUES, LDA.

Número de matrícula: 09843/040128;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511235267;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap. 01/040128
Maria Inês Gouveia Viveiros, 2.ª Ajudante:
Certifica que entre José Venâncio Fortunato Rodrigues; Rafael
Assis Fortunato Rodrigues e João Daniel Calado Ribeiro dos
Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato em apêndice.
Funchal, 29 de Março de 2004.
A2.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível

b) Quando a venda, alienação, cessão ou transmissão
de qualquer quota, tenha sido feito, sem observância do
disposto no artigo anterior.
Dois - O valor da amortização será no caso de cessão sem
o consentimento, o valor nominal da quota, se outro inferior
não resultar do último balanço, e nos restantes casos, o que
resultar de balanço a dar para o efeito.
Sexto
No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido, devendo aqueles
nomear um, de entre si, que a todos represente, enquanto a
quota permanecer comum ou indivisa.
Sétimo
1 - A gerência da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, é conferida aos sócios, desde já
nomeados gerentes.
2 - A sociedade fica validamente obrigada com a
assinatura conjunta de dois gerentes.
Oitavo
A sociedade pode exigir dos sócios prestações
suplementares até duzentos mil euros, desde que a
assembleia geral o delibere por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

Primeiro
A sociedade adopta a firma "RODRIGUES, SANTOS &
RODRIGUES, LDA." e tem a sua sede ao Caminho do Palheiro,
número 116, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do
Funchal.
Segundo
Asociedade tem por objecto a lavagem de carros, manutenção
e reparação de veículos automóveis, bem como o comércio de
peças e acessórios para os mesmos e ainda recuperação de couros,
cromados e vidros.
Terceiro
O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, que pertencem:
uma, do valor nominal de mil e setecentos euros,
pertencente ao sócio, José Venâncio Fortunato
Rodrigues,
uma, do valor nominal de mil seiscentos e cinquenta
euros, pertencente ao sócio, Rafael Assis Fortunato
Rodrigues; e
outra do valor nominal de mil seiscentos e cinquenta
euros pertencente ao sócio, João Daniel Calado Ribeiro
dos Santos;
Quarto
Um - A cessão de quotas entre sócios é livre, mas para
terceiros necessita do consentimento prévio da sociedade.
Dois - Asociedade, em primeiro lugar, e os restantes sócios,
em segundo lugar, têm o direito de preferência em qualquer
venda, cessão, alienação ou transmissão de quotas, no todo ou em
parte.
Quinto
Um - A sociedade tem o direito a amortizar as quotas nos
seguintes casos:
a)
a quota for arrestada ou penhorada e não seja libertada
no prazo de trinta dias após o arresto ou penhora;

Disposição transitória
A gerência fica desde já autorizada a celebrar,
anteriormente ao seu registo, quaisquer negócios em nome
da sociedade, bem como a proceder ao levantamento do
capital social depositado na conta aberta em nome da
sociedade, no "Banco Totta & Açores", para o efeito de
ocorrer a despesas inerentes à constituição, registo e
instalação.
SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS
DO MONTE, S.A.

Número de matrícula: 01656/630715;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511003501;
Número de inscrição: Av.03-04, 06;
Número e data da apresentação: Ap. 01, 02/040407
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a acta, onde consta a
recondução do administrador Manuel Ferreira Cabral, e a
nomeação dos fiscal único - Agostinho de Gouveia, R.O.C.,
e do fiscal suplente António Salvador Abreu, R.O.C., para o
triénio 2004/2006.
Funchal, 13 de Abril de 2004.
O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
TOGER AMBY, SOCIEDADE UNIPESSOAL,
LIMITADA

Número de matrícula: 09859/040130;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511234929;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: Ap. 30/040130
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
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Certifica que por Toger Carl Chresten Aniby, foi constituída a
sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo pacto em
apêndice.
Funchal, 31 de Março de 2004.
PEL'O AJUDANTE PRINCIPAL, Assinatura ilegível
1.º
Firma e sede
Asociedade adopta a firma "Toger Amby, Unipessoal, Lda."
e terá a sua sede à Travessa do Ribeiro Seco de Cima, freguesia
de São Gonçalo, concelho do Funchal.
2.º
Objecto
A sociedade tem por objecto actividades de secretariado,
tradução e endereçagem.
3.º
Participações
Asociedade poderá adquirir participações em sociedades 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.
4.º
Capital social
O capital social integralmente realizado em dinheiro, e no
montante de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal pertencente ao único sócio Toger Carl Chresten
Amby.

Certifica que foi depositada a escritura de que consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.
Ponta do Sol, 30 de Abril de 2003.
O AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIALDO PORTO
SANTO
RUBRA - ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES E
SERVIÇOS, S.A.

Número de matrícula: 00053/231293;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511061714;
Número de inscrição: 10;
Número e data da apresentação: 01/20040219
Rita Gouveia Caldeira de Brito, Conservadora:
Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde consta a
nomeação do administrador único Rui Vítor Figueiredo da Silva
e fiscal único Fátima Pereira e Carlos Duarte, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, por deliberação de 26/09/2003.
Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Porto Santo, em 21 de
Abril de 2004.
AC ONSERVADORA,Assinatura ilegível

5.º
Gerência

CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL
DARIBEIRABRAVA

Agerência da sociedade pertence ao único sócio Toger Carl
Chresten Amby, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar
validamente a sociedade em todos os actos e contratos.

EMPRESAAUTOMOBILÍSTICADA
RIBEIRABRAVA, LDA.

CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DAPONTA
DO SOL

Número de matrícula: 00002/980601;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511011342;
Número de inscrição: Av. 1 e 2 à 5 e 11 e 12;
Número e data da apresentação: Ap. 6, 7, 8 e 9/20040206

PITA& NÉLIO, LDA.

Benvinda José Rodrigues Abreu Nascimento, 1.ª Ajudante:

Número de matrícula: 00685/030509;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511225253;
Número de inscrição: 2;
Número e data da apresentação: 03/20040416

Certifica que, foi depositada a fotocópia das actas onde consta
a cessação de funções dos gerentes: Rosa Maria Fernandes da
Silva, por destituição e de Melim Honorato Lino Pereira, por
óbito e a nomeação dos gerentes: Maria Carmina da Silva e José
Melim Joaquim Pereira.

Domingos Sancho Coelho dos Santos, 1.º Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial da Ponta do Sol:
Certifica que foi depositada a escritura de que consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.
Ponta do Sol, 26 de Abril de 2004.
O AJUDANTE,Assinatura ilegível
VIEIRA & PITA, LDA.

Número de matrícula: 00579/000713;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511152566;
Número de inscrição: 6;
Número e data da apresentação: 01/20040422
Domingos Sancho Coelho dos Santos, 1.º Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial da Ponta do Sol:

Ribeira Brava, de 9 Fevereiro de 2004.
A1.ª AJUDANTE, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIALDE SANTA
CRUZ
ACHADABITAÇÃO - EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S.A.

Número de matrícula: 01123/20020725;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511213700;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: Ap.04/20040414;
Sede: Sítio da Achada, Camacha, Santa Cruz
Daniela Assunção da Silva Fernandes Oliveira, 2.ª Ajudante:
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Certifica que com referência à sociedade em epígrafe, foi
alterado o pacto tendo em consequência sido aditado o artigo
22 e alterado o artigo 15.º do contrato social que ficou com
a seguinte redacção:
Artigo 15.º
Vinculação da sociedade

CONSTROFUNCHAL- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EMPREITADAS, LDA.

Número de matrícula: 00293/900307;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511035659;
Número de inscrição: 08 - Av. 1;
Número e data da apresentação: Ap.01/20040413
Sede: Rua Dona Teresa Bela de Sá, Achada de Cima, Gaula,
Santa Cruz

A sociedade obriga-se validamente pela assinatura do
presidente do conselho de administração, ou pela assinatura
conjunta de dois membros do conselho de administração.

Daniela Assunção da Silva Fernandes Oliveira, 2.ª
Ajudante:

Artigo 22.º
Órgãos sociais

Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi
alterado parcialmente o pacto:

Para o próximo quadriénio, de dois mil e quatro a dois mil
e oito, são os seguintes órgãos sociais:

Artigo Alterado: 1.º;
Sede: Rua Dona Teresa Bela de Sá, Achada de Cima,
freguesia Gaula e concelho de Santa Cruz.

Mesa da assembleia geral:
Presidente:
Dr. José António Figueira Chaves, solteiro, maior.
Vice-Presidente:
Álvaro João de Nóbrega, casado.
Secretário Geral:
- Maria Augusta Correia de Nóbrega, casada.
Conselho de administração:
Presidente:
Dr. Ricardo Jorge Correia Nóbrega, solteiro, maior.
Administradores
Carla Marina Correia, solteira, maior, e Roberto de
Freitas Teixeira, casado.
Conselho fiscal:
Moore Stephens & Associados, S.R.O.C., S. A., inscrita
na ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o
número cento e setenta e três, com sede na Avenida
Óscar Monteiro Torres, número dezoito, rés-do-chão,
Direito, Lisboa e representada por João José Lopes da
Silva, solteiro, maior, Revisor Oficial de Contas.
O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 6 de Maio de 2004.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível

O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 6 de Maio de 2004.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
PROCÓPIA - ASSISTÊNCIATÉCNICA E
ADMINISTRATIVA, LDA.

Número de matrícula: 01066/20020304;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511204442;
Número de inscrição: 01-Av.1 ;
Número e data da apresentação: Ap. 14/20040407;
Sede: Rua Bela de São José, Edifício Raúl Vieira, loja 4,
R/C, Santa Cruz
Daniela Assunção da Silva Fernandes Oliveira, 2.ª
Ajudante:
- Certifica com referência à sociedade em epígrafe, foi
alterado parcialmente o pacto:
Artigo alterado: 1.º;
Sede: Rua Bela de São José, Edifício Raúl Vieira, loja 4,
rés-do-chão, freguesia e concelho de Santa Cruz
O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 6 de Maio de 2004.

ARAÚJO & CAMACHO, LDA.

Número de matrícula: 00417/940124;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511060750;
Número de inscrição: 04;
Número e data da apresentação: Ap.07/20040504
Sede: Estrada Abel Vieira, 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
dissolvida e encerrada a liquidação, tendo sido aprovadas as
contas em 23 de Abril de 2004.
Santa Cruz, 24 de Maio de 2004.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível

AA JUDANTE, Assinatura ilegível
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PRIMOS, S. A.

Número de matrícula: 00520/960424;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511031637;
Número de inscrição: 21;
Número e data da apresentação: 08/20040531
Sede: Sítio da Nogueira, 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 com referência à sociedade em epígrafe que
foram nomeados os órgãos sociais para o triénio: 2004 2006:Conselho de administração:
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Presidente:
Adelino de Aguiar Gonçalves Fernandes;
Vogais:
José Manuel Alvarez Fernandes Henriques e José
António Custódio Correia;
Fiscalização:
Fiscal único efectivo:
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas "A.
Paredes, A. Oliveira e M. Branco, S.R.O.C.",
representada pelo sócio Armando Nunes Paredes,
R.O.C.;
Fiscal suplente:
Luís Alberto Ferreira Alves, R.O.C.;
Data da deliberação: 2 de Dezembro de 2003.
Conservatória do Registo Comercial de Santa Cruz, 8 de
Junho de 2004.
AA JUDANTE, Assinatura ilegível
TRIBUNADOS MÓVEIS, LDA.

Número de matrícula: 01155/20021107;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511218648;
Número de inscrição: 01 - Av.1 e 05;
Número e data da apresentação: Ap.01 a 03/20040402
Sede: Estrada dos Casais D'Além, n.º 66, Camacha, Santa
Cruz
Daniela Assunção da Silva Fernandes Oliveira, 2.ª
Ajudante:
Certifica que com referência à sociedade em epígrafe que
foram depositados os documentos onde consta a cessação de

funções de gerentes de Jorge Queiroz Branca da Conceição;
António Emanuel de Oliveira e Freitas e José Ernesto
Rodrigues Melim por renúncia em 29 de Março de 2004; foi
alterado o pacto, tendo em consequência, sido alterados os
Artigos 4.º e 5.º do contrato que ficaram com a seguinte
redacção:
Capital
"O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
do montante de vinte e cinco mil euros, dividido em duas
quotas:
uma no valor nominal de vinte mil euros,
pertencente ao sócio José Aurélio Martins Antunes e
outra do valor nominal de cinco mil euros
pertencente ao sócio Delia Maria Castro de Andrade
Abreu."
Gerência
1 - A gerência da sociedade remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral
pertence a um ou mais gerentes.
2 - A sociedade vincula-se com a intervenção de um
gerente.
Por todos os outorgantes foi mais dito, que a
sociedade "Tribuna dos Móveis, Lda.", não é
proprietária de quaisquer bens imóveis.
O texto completo na sua redacção actualizada, fica
depositado na pasta respectiva.
Santa Cruz, 6 de Maio de 2004.
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 . . . . . . . . .

15,38 cada
16,81 cada
27,58 cada
29,40 cada
30,51 cada
37,08 cada

15,38;
33,61;
82,73;
117,59;
152,55;
222,46.

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

0,29

Anual
Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,13
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . . 49,60
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,11
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,66

Semestral
13,03;
24,95;
30,20;
35,19.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 179/2003, de 23 de Dezembro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

O Preço deste número:

3,62 (IVA incluído)

