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CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE
CÂMARADE LOBOS
ESTDENTE - MEDICINA DENTÁRIA,
UNIPESSOAL, LDA.
Número de matrícula: 01049/050801;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511258674;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: 12/20050801
Conceição do Carmo Castro Sousa Pinto, 2.ª Ajudante
destacada:
Certifica que por Sílvia Carla da Silva Freitas, foi
constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege
pelo contrato em apêndice.
Câmara de Lobos, 19 de Novembro de 2005.
A 2.ª Ajudante, Assinatura ilegível

ARTIGO PRIMEIRO
UM - A sociedade adopta a denominação "Estdente - Medicina Dentária, Unipessoal, Lda."
DOIS - A sociedade tem a sua sede à Rua da Igreja,
número seis, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos,
concelho de Câmara de Lobos.
TRÊS - Por simples deliberação da gerência, pode a sede
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.
ARTIGO SEGUNDO
A sociedade tem por objecto a actividade de medicina
dentária e odontologia.
ARTIGO TERCEIRO
O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente à sócia Sílvia Carla da
Silva Freitas.
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ARTIGO QUARTO
UM - A gerência e a representação da sociedade
pertencem à sócia única ou a não sócios, a qual poderá não
ser remunerada conforme aquele decidir.
DOIS - Para obrigar a sociedade é suficiente a
intervenção de um gerente.
TRÊS - Fica desde já nomeada gerente a sócia Sílvia
Carla da Silva Freitas.
ARTIGO QUINTO
A sócia única fica autorizada a celebrar negócios
jurídicos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam à
prossecução do objecto social.

QUINTA GIRÃO EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, LDA.
Número de matrícula: 00842/021015;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511206011;
Elsa Maria Fradique Infante da Silva, 2.ª Ajudante:
Certifica que foram depositados os documentos onde
consta a prestação de contas do exercício de 2002.
O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.
Câmara de Lobos, 28 de Julho 2003.
A 2.ª Ajudante, Assinatura ilegível

ARTIGO SEXTO
A sociedade poderá participar em agrupamentos
complementares de empresas e no capital social de outras
sociedades, nos termos permitidos por lei, mesmo que o seu
objecto não coincida no todo ou em parte com aquele que a
sociedade está exercendo.
FÁBRICA DE EXTRACÇÃO DE PEDRAE BRITA DA
PALMEIRA, LDA.
Número de matrícula: 00028/820721;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511017723;
Número de inscrição: Av.02-01 e 13;
Número e data da apresentação: 07/08-20050302
Conceição do Carmo Castro Sousa Pinto, 2.ª Ajudante
destacada:
Certifica que foi depositada a acta onde conste a cessação
de funções do gerente José Filipe da Câmara Coutinho, por
destituição, deliberada em 30 de Setembro de 2004, e a
nomeação do gerente não sócio Manuel Luís de Gouveia
Moniz, por deliberação de 30 de Setembro de 2004.
Câmara de Lobos, 10 de Dezembro de 2005.
A 2.ª Ajudante, Assinatura ilegível
FÁBRICA DE EXTRACÇÃO DE PEDRAE BRITA DA
PALMEIRA, LDA.
Número de matrícula: 00028/820721;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511017723;
Número de inscrição: Av.05-06;
Número e data da apresentação: 11/20050921
Conceição do Carmo Castro Sousa Pinto, 2.ª Ajudante
destacada:
Certifica que foi depositada a acta onde consta que a
sociedade em epígrafe, alterou a sua sede para:
Rua Padre Pita Ferreiro, n.º 143, freguesia de Câmara de
Lobos
Câmara de Lobos, 10 de Dezembro de 2005.
A 2.ª Ajudante, Assinatura ilegível

SOLAR DO RANCHO - EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LDA.
Número de matrícula: 00479/000626;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511146590;
Número de inscrição: 07;
Número e data da apresentação: 04/20040816
Conceição do Carmo Castro Sousa Pinto, 2.ª Ajudante
destacada:
Certifica que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do
contrato, que ficaram com a redacção que junto em anexo.
O texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositado no paste respectiva.
Câmara de Lobos, 19 de Novembro de 2005.
A 2.ª Ajudante, Assinatura ilegível
TERCEIRA
O capital social integralmente realizado em numerário é
de cinquenta mil euros, e está representado em três quotas,
que pertencem:
- uma do valor nominal de dezasseis mil seiscentos
sessenta e sete euros, ao sócio José António dos Santos;
- uma do valor nominal de dezasseis mil seiscentos
sessenta e sete euros, ao sócio Xavier dos Santos e
- uma do valor nominal de dezasseis mil seiscentos
sessenta e seis euros, ao sócio Arlindo dos Santos.
QUARTA
1. A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos
sócios, desde já nomeados gerentes.
2 - A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de
dois gerentes.
SOLAR DO RANCHO - EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, LDA.
Número de matrícula: 00479/000626;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511146590;
Número de inscrição: Av.01-01;
Número e data da apresentação: 03/20040816
Conceição do Carmo Castro Sousa Pinto, 2.ª Ajudante
destacada:
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Certifica que foi depositado a escritura onde consta a
cessação de funções do gerente João Orlando de Barros, por
ter renunciado em 10 de Agosto de 2004.
Câmara de Lobos, 19 de Novembro de 2005.
A 2.ª Ajudante, Assinatura ilegível
SERRALHARIA MODERNA DAMADEIRA, LDA.
Número de matrícula: 09924;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511033524;
Número de inscrição: Av.01-01;
Número e data da apresentação: 01/20041022
Conceição do Carmo Castro Sousa Pinto, 2.ª Ajudante
destacada:
Certifica que foi depositada a acta onde consta que a
sociedade em epígrafe alterou a sua SEDE para a Rua
António Prócoro Macedo Júnior, n.º 70, freguesia do Estreito
de Câmara de Lobos.
Câmara de Lobos, 26 de Novembro de 2005.
A 2.ª Ajudante, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO
COMERCIAL DO FUNCHAL
A LOJA NOVA CONFECÇÕES, LDA.
Número de matrícula: 04243;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511038208;
Número de inscrição: Av. 01 - 01;
Número e data da apresentação: 05/051017
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que foi depositada fotocópia da acta da
sociedade em epígrafe onde consta a mudança de sede e a
consequente alteração do artigo 1.º do contrato, o qual passa
a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade tem a sua sede à Rua do Aljube, n.º 47, l.º
andar, freguesia da Sé, concelho do Funchal
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 21 de Outubro 2004.
A 1.ª Ajudante, Assinatura ilegível
AREAM - AGÊNCIA REGIONAL DA
ENERGIA E AMBIENTE DA REGIÃO
AUTÓNOMA DAMADEIRA
Número de matrícula: 00019/971117;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511058012;
Número de inscrição: 02 e 03;
Número e data da apresentação: 02 e 03/050823
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde
consta a nomeação dos membros dos conselhos de
administração e fiscalização, para o triénio 2005/2007
conforme relação junta.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
PRESIDENTE: PEDRO JOSE DA VEIGA FRANÇA
FERREIRA, casado;
VICE-PRESIDENTE: JOSÉ MANUEL MELIM
MENDES, divorciado;
VOGAL: RUI ALBERTO DE FARIAREBELO, solteiro,
maior;
VOGAL: JOÃO MANUEL FIGUEIRA DA SILVA
SANTOS, casado;
VOGAL: FRANCISCO JOSÉ FURTADO RAMOS,
divorciado.
CONSELHO FISCAL:
PRESIDENTE: ANTÓNIO EDUARDO DE FREITAS
JESUS, casado;
VOGAL: MARIAISABELAZEVEDO CAMACHO DA
SILVA CABRAL NORONHA, casada;
VOGAL: FRANCISCO URBINO DOS REIS REBELO,
casado.
BELENA - COSMÉTICOS, UNIPESSOAL, LDA.
Número de matrícula: 09172/020814;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511208146;
Número de inscrição: 01-Av.01;
Número e data da apresentação: 01/050805
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi alterado o artigo 2.º do contrato, que em
consequência ficou com a redacção em apêndice.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 17 de Agosto de 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
Artigo 2.º
1 - A sede da sociedade é na Rua do Sabão, n.º 67, 2- C,
Edifício Leandros, freguesia da Sé, concelho do Funchal.
2 - A gerência da sociedade poderá mudar a sede para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.
BELEZA SOL E AREIA FASHION - CABELEIREIRO
E ESTÉTICA, LDA.
Número de matrícula: 10310/041203;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511248148;
Número de inscrição: 01-Av.01;
Número e data da apresentação: 07/050930
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a Carta de Renúncia da
gerente Gracia Maria de Abreu Horta.
Funchal, 18 de Setembro de 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
BETO MADEIRA - BETÕES E BRITAS DA
MADEIRA, S.A.

Funchal, 17 de Agosto de 2005.

Número de matrícula: 04202/900810;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511037325;
Número de inscrição: 17 e 18;
Número e data da apresentação: 08 e 09/05092808

O Ajudante Principal, Assinatura ilegível

António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
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Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde
consta a nomeação dos membros dos conselhos de
administração e fiscal.
Conselho de Administração:
Presidente: João Manuel da Silva Santos;
Vogais: Jorge Manuel Afonso Esteves dos Reis e Artur
José Pereira da Silva.
Fiscal único: "Deloitte & Associados, S.R.O.C., S.A."
representada por Carlos Manuel Pereira Freire;
Fiscal Suplente: António Marques Dias.
Funchal, 17 de Novembro de 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
BYLAWS - SERVIÇOS E CONSULTORES, LDA.
Número de matrícula: 10045/040518;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511226608;
Número de inscrição: 09-Av.01;
Número e data da apresentação: 11/050927
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a fotocópia da Acta de que
consta a renúncia do gerente Paulo Duarte Macedo Neves.
Funchal, 18 de Setembro 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
CENTRALCON - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, LDA.
Número de matrícula: 10760/050926;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511237685;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: 01/050926
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que entre Manuel Fernandes de Sousa e Diva
Maria Fernandes Camacho Santana, foi constituída a
SOCIEDADE em epígrafe, que se rege pelo pacto em
apêndice.
Funchal, 26 de Setembro de 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
PRIMEIRO
Firma e sede
1 - A sociedade adopta a firma - "CENTRALCON
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA" e
tem a sua sede social na Estradada Boa Nova, 88, freguesia
de Santa Maria Maior, concelho do Funchal.
2 - A sociedade poderá, mediante simples deliberação da
gerência, deslocar livremente a sede social dentro do
concelho do Funchal ou para concelho limítrofe.
SEGUNDO
Participações Sociais
A sociedade poderá, mediante deliberação dos sócios,
adquirir participações em sociedades com objecto diferente
do seu, em sociedades reguladas por lei especial,
agrupamentos complementares de empresas, consórcios,
associações em participação e, inclusivamente, como sócia
de responsabilidade limitada.

TERCEIRO
Objecto
A sociedade tem por objecto a construção civil, obras
públicas e particulares.
QUARTO
Capital e quotas
O capital social é de cinco mil euros, integralmente
realizado em dinheiro, correspondendo à soma de duas
quotas de igual valor nominal de dois mil e quinhentos euros,
pertencendo uma a cada deles sócios.
QUINTO
Cessão de quotas
1 - A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é
livremente permitida.
2 - A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a
estranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando
a sociedade em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo lugar, do direito de preferência.
3 - Se mais de um sócio quiser preferir, a quota será
distribuída entre eles na proporção das que então possuírem.
SEXTO
Prestações suplementares
Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas
prestações suplementares até ao montante global de dez mil
euros.
SÉTIMO
Gerência
1 - A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida por dois
gerentes, sócios ou não, nomeados em assembleia geral.
Primeiro - Fica, desde já, nomeado gerente, o sócio,
Manuel Fernandes de Sousa e o não sócio, Adalberio
Fernandes Camacho, casado, natural da freguesia de Santo
António, concelho do Funchal, residente à Estrada da Boa
Nova, 88, Funchal.
Segundo - A sociedade obriga-se com a assinatura de um
gerente.
OITAVO
Amortização de quotas
1 - A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a
realizar no prazo de noventa dias, contados do conhecimento
do respectivo facto, poderá amortizar qualquer quota, nos
casos seguintes:
a) Por acordo de sócios;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que
implique a arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
d) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte
em que não foi adjudicada ao seu titular;
e) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de
cessão da sua quota, depois de a sociedade ou os sócios
terem declarado preferir na cessão, de harmonia com o
disposto no artigo quinto deste contrato;
f) Por constituição da quota, pelo seu titular em garantia
ou caução de alguma obrigação.
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2 - A contrapartida da amortização da quota, nos casos
previstos nas alíneas b) a f) do número anterior, se a lei não
dispuser de outro modo, será igual ao valor da quota segundo
o último balanço social legalmente aprovado.
3 - As amortizações consideram-se consumadas e
produzem todos os efeitos pelo pagamento ou consignação
em depósito do correspondente valor.
NONO
ASSEMBLEIA GERAL
A convocatória para as reuniões de assembleia geral, quer
a ordinária, que se realizará dentro dos três meses seguintes
a cada exercício, quer as extraordinárias, que serão tantas
quantas as que os sócios entenderem, será feita por carta
registada com a antecedência mínima de quinze dias, sempre
que a lei não imponha outros prazos e formalidades.
DÉCIMO
Aumentos de capital
Em quaisquer futuros aumentos de capital é reservado aos
sócios o direito de manterem as proporções de capital que
detiverem à data em que for deliberado o aumento.
DÉCIMO PRIMEIRO
Balanço anual e distribuição de lucros
Anualmente proceder-se-á a balanço que será encerrado
em relação a 31 de Dezembro de cada ano. Os lucros líquidos
serão distribuídos pelos sócios na proporção das suas quotas,
depois de deduzidos cinco por cento para Fundo de Reserva
Legal, podendo a assembleia geral deliberar a criação de um
Fundo de Reserva Livre.
DÉCIMO SEGUNDO
Transmissão da quota por morte de sócio
Ocorrendo a morte de qualquer sócio, a sociedade não se
dissolverá, continuando com os sócios sobrevivos e os
herdeiros do sócio falecido, os quais nomearão um de entre
eles, que os representará na sociedade, enquanto a quota
permanecer indivisa.
DÉCIMO TERCEIRO
Dissolução da sociedade
A dissolução da sociedade por deliberação dos sócios ou
por motivos que implicitamente o determinem, igualmente
determina que os haveres sociais, tanto as obrigações do
passivo como o activo, sejam adjudicados aos sócios na
proporção das suas quotas.
DÉCIMO QUARTO
Disposições transitórias
A sociedade entra imediatamente em actividade, ficando
a gerência desde já autorizada:
a) A praticar todos os actos e contratos compreendidos no
objecto social, ainda antes do registo definitivo, não obstante
ficarem condicionados ao mesmo e à assunção pela
sociedade dos respectivos efeitos;
b) A efectuar o levantamento do capital social para fazer
face às despesas de constituição e correntes da sociedade.
Certificado de admissibilidade da firma adoptada
expedido aos 16 de Fevereiro de 2.004, pelo Registo
Nacional de Pessoas Colectivas.
Documento comprovativo do depósito efectuado na
Caixa Económica Montepio Geral, com data de 6 de Agosto
de 2004
A sociedade em referência tem o NIPC 511237685,
Código 45 211.
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CHINA MADEIRA - COMÉRCIO DE PRODUTOS
CHINESES, LDA.
Número de matrícula: 10330/041221;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511249330;
Número de inscrição: 07 e 01-Av.01;
Número e data da apresentação: 13 e 15/050805
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram alterados os artigos l.º, 3.º e 4.º do
contrato, que em consequência ficaram com a redacção em
apêndice. Os gerentes Carlos Xavier Fernandes Soares, João
Nuno Faria da Luz Perestrelo, Xiao Dali e Jin Yonggunag
renunciaram à gerência.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 5 de Agosto de 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
ARTIGO PRIMEIRO
UM - Mantém-se.
DOIS - A sociedade tem a sua sede à rua das Pretas,
número sessenta e dois, freguesia de São Pedro, concelho do
Funchal.
TRÊS - Mantém-se.
ARTIGO TERCEIRO
UM - O capital social integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens e valores constantes da
escrituração é de cinco mil euros e está representado por
duas quotas que pertencem: uma do valor nominal de quatro
mil euros ao sócio Chen Yanglin, e uma do valor nominal de
mil euros ao sócio Chen Yu.
DOIS - Mantém-se.
TRÊS - Mantém-se.
ARTIGO QUARTO
UM -Mantém-se.
DOIS -Mantém-se.
TRÊS - Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios
Chen Yanglin e Chen Yu.
QUATRO - A sociedade obriga-se com a assinatura de
um gerente.
HABITAÇÃO JARDIM LOBOS, LDA.
Número de matrícula: 07050;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511907740;
Número de inscrição: Av.01-01;
Número e data da apresentação: 03/051017
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que, foi depositada fotocópia da acta da
sociedade em epígrafe onde consta a mudança de sede e a
consequente alteração do artigo l.º do contrato, o qual passa
a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a denominação "Habitação Jardim
Lobos, Lda. " e terá a sua sede à Rua do Aljube, n.º 47, 1.º,
freguesia da Sé, concelho do Funchal.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 21 de Outubro de 2005.
A 1.ª Ajudante, Assinatura ilegível
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HOMEM BRANCO COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
INFANTIL, LDA.
Número de matrícula: 07858/001020;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511164955;
Número de inscrição: 04;
Número e data da apresentação: Ap. 05/050613
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a escritura de que consta a
dissolução e encerramento da liquidação.
Funchal, 3 de Agosto de 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
ILHATERRAS - CONSTRUÇÕES E ESCAVAÇÕES,
UNIPESSOAL, LDA.

CLÁUSULA6.ª
A sociedade poderá participar em agrupamentos
complementares de empresas e no capital social de outras
sociedades, nos termos permitidos por lei.
Declaro sob minha responsabilidade, nos termos e para
efeitos do disposto no número 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedade Comerciais, na redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 237/2001, de 30 de Agosto, que o capital
social se encontra totalmente realizado e depositado no dia
01 de Junho de 2005, na Agência dos Piornais do Banco
Espírito Santo.
Funchal, 16 de Setembro de 2005
Mais declara que não é titular de qualquer outra
sociedade unipessoal.
IRMÃOS CAMACHO, LDA.

Número de matrícula: 10766/050929;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511257090;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: 04/050929

Número de matrícula: 03741/880617;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511030851;
Número de inscrição: 04;
Número e data da apresentação: 15/051012

António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:

Mariana Rita Lira Caldeira, 2.ª Ajudante:

Certifica que por Fátima Maria Pita de Olim, foi
constituída a SOCIEDADE em epígrafe, que se rege pelo
contrato em apêndice.

Certifica que foi depositada a escritura onde consta a
dissolução e encerramento da liquidação da SOCIEDADE
em epígrafe.

Funchal, 22 de Setembro de 2005.

Funchal, 19 de Outubro de 2005.

O Ajudante Principal, Assinatura ilegível

A 2.ª Ajudante, Assinatura ilegível

CLÁUSULA1.ª
Asociedade adopta a denominação “Ihaterras - Construções
e Escavações, Unipessoal, Lda.” e tem a sua sede ao Caminho da
Bica de Pau, Entrada 24 -4, freguesia de São Gonçalo, concelho
do Funchal.
ÚNICO: Por simples decisão, a gerência da sociedade
poderá transferir a sua sede para outro local, do mesmo
concelho ou concelhos limítrofes, bem como criar ou
encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação social.
CLÁUSULA 2.ª
A sociedade tem por objecto construções, escavações e
terraplanagens.
CLÁUSULA 3.ª
O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de cinco mil euros e corresponde à quota de igual
valor nominal, pertencente ao único sócio.
CLÁUSULA4.ª
A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica
a cargo do sócio ou de não sócios conforme for deliberado
em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente e
único sócio.
ÚNICO: Para validamente representar e obrigar a
sociedade, em todos os seus actos e contratos, é suficiente a
assinatura de um gerente.
CLÁUSULA 5.ª
O sócio único está autorizado a fazer prestações
suplementares de capital à sociedade, até o montante global
correspondente a cinquenta mil euros.

JOÃO & HORÁCIO, LDA.
Número de matrícula: 10726/050906;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511257678;
Número de inscrição: 01;
Número e data da apresentação: 13/050906
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que entre João Damasceno Ferreira de Assunção
e José Horácio de Sousa Garcês Fransson, foi constituída a
SOCIEDADE em epígrafe, que se rege pelo pacto em
apêndice.
Funchal, 6 de Setembro de 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
ARTIGO PRIMEIRO
UM - A sociedade adopta a denominação “JOÃO &
HORÁCIO, LDA.”.
DOIS - A sociedade tem a sua sede no Largo do Corpo
Santo, números cento e oitenta e dois a cento e oitenta e
quatro, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do
Funchal.
TRÊS - Por simples deliberação da gerência, pode a sede
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe podendo ainda ser criadas sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO SEGUNDO
A sociedade tem por objecto a exploração de restaurante
tipo tradicional, snack-bar, gelataria, pastelaria e cafetaria.
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ARTIGO TERCEIRO

UM - O capital social integralmente realizado em
dinheiro é do montante de cinco mil euros e está
representado por duas quotas iguais do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros pertencendo uma a cada um dos
sócios João Damasceno Ferreira de Assunção e José Horácio
de Sousa Garcês Fransson.
DOIS - Aos sócios poderão ser exigidas prestações
suplementares até ao montante global de quatrocentos mil
euros.
ARTIGO QUARTO
UM - A gerência da sociedade compete aos gerentes,
sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral, a qual
poderá não ser remunerada conforme aí for deliberado.
DOIS - A remuneração da gerência poderá consistir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
TRÊS - Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João
Damasceno Ferreira de Assunção e José Horácio de Sousa
Garcês Fransson.
QUATRO - A sociedade obriga-se com a assinatura
conjunta de dois gerentes.
ARTIGO QUINTO
A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos
complementares de empresas.
ARTIGO SEXTO
A cessão de quotas é condicionada se para estranhos ao
consentimento prévio da sociedade que, em primeiro lugar e
os sócios em segundo poderá optar pelo exercício do direito
de preferência, a exercer no prazo de trinta dias.
ARTIGO SÉTIMO
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio,
quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora,
quando for incluída em massa falida, ou quando, fora dos
casos previstos na lei, for cedida sem consentimento da
sociedade.
ARTIGO OITAVO
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de
deduzida a percentagem para reserva legal, será dado o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade,
pelo que a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer
actos e negócios no âmbito do objecto social e fica, desde já,
autorizada a levantar a totalidade do capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento,
locação de estabelecimentos e locação financeira mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.
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JOSÉ CAIRES & CAIRES, LDA.
Número de matrícula: 07445/991215;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511141912;
Número de inscrição: 03;
Número e data da apresentação: 05/050824
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a escritura de que consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade.
Funchal, 21 de Agosto de 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
LSG - COMÉRCIO DE IMÓVEIS E SERVIÇOS, S.A.
Número de matrícula: 06375/970708;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511093993;
Número de inscrição: 05 e 06;
Número e data da apresentação: 13 e 14/050927
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde
consta a nomeação dos membros do conselho de
administração e fiscal:
Administrador: Luís Alberto Severim Rodrigues de
Gouveia.
Suplente: Maria do Rosário Campanha Albertino;
Fiscal único: "Grant Thornton & Associados, S.R.O.C.
Lda.", representada por Carlos António Lisboa Nunes;
Fiscal Suplente: Maria do Rosário Campanha Albertino.
Funchal, 17 de Setembro de 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
MADEIRAVER - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MADEIRAS, LDA.
Número de matrícula: 08427/010717;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511180411;
Número de inscrição: 04-Av.01;
Número e data da apresentação: 15/050927
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a fotocópia da acta de que
consta a renúncia do gerente José Martinho de Freitas
Camacho.
Funchal, 18 de Setembro 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
MANUEL CIRILO, LDA.
Número de matrícula: 10.622;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511196113;
Número de inscrição: 06;
Número e data da apresentação: 07/050621
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que, foi depositada fotocópia da acta da
sociedade em epígrafe onde consta a mudança de sede e a
consequente alteração do artigo 1.º do contrato, o qual passa
a ter a seguinte redacção:
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ARTIGO 1.º
A sociedade continua a adptar a firma Manuel Cirilo,
Lda. com sede na Estrada Dr. João Abel de Freitas, 216 E,
freguesia de São Roque, concelho do Funchal.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 21 de Junho de 2005.
A 1.ª Ajudante, Assinatura ilegível
MARQUES, GOMES & MILHO, LDA.
Número de matrícula: 07678;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511152299;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: 02/051017
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, 21 de Outubro de 2005.

Certifica que foi depositada a fotocópia da acta, onde
consta a recondução dos membros do conselho de
administração e a nomeação do fiscal único - "O.Lima, N.
Silva, A. Coelho e L.Rosa, S.R.O.C., LDA.", representada
por Maria Fernanda Mendonça Colaço - e - Fiscal Suplente
- "Amália Baleiro & Manuel Fonseca, S.R.O.C.,
representada por Manuel Caetano da Fonseca, para o triénio
2005/2007.
Funchal, 19 de Outubro de 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
SPENNI - COMÉRCIO, SERVIÇOS DE
CONSULTADORIA INVESTIMENTOS, S.A.
Número de matrícula: 10010/040429;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511234821;
Número de inscrição: 01-Av.01;
Número e data da apresentação: 03/050930.
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:

A 1.ª Ajudante, Assinatura ilegível
PEDRO RODRIGUES INFORMÁTICA, LDA.
Número de matrícula: 06637/980219;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511101368;
Número de inscrição: 01-Av.01;
Número e data da apresentação: 19/050927
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a fotocópia da Acta de que
consta a renúncia do gerente Rui António Gouveia.
Funchal, 18 de Setembro de 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível

Certifica que foi alterado o artigo 1.º do contrato, que em
consequência ficou com a redacção em apêndice.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 17 de Setembro 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
Artigo 1.º
2. A sociedade tem a sua sede na Rua dos Aranhas, n.º 5,
2.º andar, sala F, freguesia da Sé, concelho do Funchal.

PIROTECNIA ATLÂNTICA, LDA.
Número de matrícula: 09078/020611;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511211651;
Número de inscrição: 07-Av.03 e 04 - 08-Av.01;
Número e data da apresentação: 03 a 05/051011
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foram depositadas as cartas de renúncia dos
gerentes Luís Alberto Severim Rodrigues de Gouveia Margaret da Silva Barbosa Gonçalves e Cristina Maria da
Silva Cardoso Barros Ramos.
Funchal, 22 de Outubro de 2005.
O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS - SAVOI, S.A.
Número de matrícula: 01594/620507;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511007817;
Número de inscrição: 28-Av.01 e 30;
Número e data da apresentação: 12/050523 e 08/050616
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:

RAMFISCO, CONTABILIDADE FISCALIDADE E
SERVIÇOS, LDA.
Número de matrícula: 08352;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511184921;
Número de inscrição: Av.01-01;
Número e data da apresentação: 07/050916
Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que, foi depositada fotocópia da acta da
sociedade em epígrafe onde consta a mudança de sede e a
consequente alteração do artigo 1.º do contrato, o qual passa
a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma “Ramfisco Contabilidade
Fiscalidade e Serviços, Lda.” e tem a sua sede à Rua da
Cooperativa Agrícola, Bloco D, 2.º C, freguesia da Sé,
concelho do Funchal.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 25 de Setembro de 2004.
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Conservatória do Registo Comercial de Ponta do Sol, 15
de NOVEMBRO de 2005.
O Ajudante, Assinatura ilegível

A 1.ª Ajudante, Assinatura ilegível
TÁXI REGIONAL, LDA.

Número de matrícula: 08498/010823;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511197764;
Número de inscrição: 02;
Número e data da apresentação: 06/050824
António Manuel Ribeiro Silva Góis, Ajudante Principal:
Certifica que foi depositada a escritura de que consta a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade.
Funchal, 21 de Agosto de 2005.

CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIALDO
PORTO MONIZ
HOTEL - EURO MONIZ, LDA.
Número de matrícula: 00033/990719;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511159579;
Data do Depósito: 28-06-2005
Sede: Sítio da Vila-Porto Moniz
Maria da Conceição Mourinho, 2.ª Ajudante em
substituição legal do Conservador desta Conservatória:

O Ajudante Principal, Assinatura ilegível
VILA PURIFICAÇÃO - INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, LDA.
Número de matrícula: 04208;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511037694;
Número de inscrição: Av.01-01;
Número e data da apresentação: 04/051017

Certifica que foram depositados os documentos,
referentes à prestação de contas do ano 2004, da sociedade
em epígrafe.
Porto Moniz, em 6 de Outubro de 2005.
A 2.ª Ajudante em substituição legal, Assinatura ilegível

Idalina Maria Ornelas Raposo André, 1.ª Ajudante:
Certifica que, foi depositada fotocópia da acta da
sociedade em epigrafe onde consta a mudança de sede e a
consequente alteração do artigo l.º do contrato, o qual passa
a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a denominação "Vila Puruficação - Investimentos Turísticos e Imobiliários, Lda." e terá a sua
sede à Rua do Aljube, n.º 47, 1.º, Sé, Funchal.
O texto completo do contrato na sua redacção actualizada
ficou depositado na pasta respectiva.
Funchal, 21 de Outubro de 2005.
A 1.ª Ajudante, Assinatura ilegível
CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DA
PONTA DO SOL
RODRIGUES FRIO, LDA.
Número de matrícula: 00486/970407;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511092180;
Domingos Sancho Coelho dos Santos, l.º Ajudante da
Conservatória do Registo Comercial da Ponta do Sol:
Certifica que foram depositados os documentos de
prestação de contas, referente ao ano de 2004, em relação à
sociedade em epígrafe.

CONSERVATÓRIADO REGISTO COMERCIAL DE
SANTA CRUZ
CORREIA & ESCÓRCIO, LDA.
Número de matrícula: 01401/20041129;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511189044;
Número de inscrição: 01 -Av.l; 05;
Número e data da apresentação: 10/11/20050830
Sede: Ed. Monte da Azenha, 1 BI B - 1, Rua João Batista
Sá, freguesia do Caniço, concelho de 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 que
foram depositados os documentos onde consta a cessação de
funções de gerente de João Agostinho de Gouveia Correia - por
renúncia em 28 de Julho de 2005.
- Autorização para a manutenção dos nomes "Correia" e
"Escórcio" na firma social, concedida por João Agostinho de
Gouveia Correia e Maria Gorete de Mendonça Escórcio
Correia.
Santa Cruz, 30 de Setembro de 2005.
A Ajudante, Assinatura ilegível
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda . . . . . . . . . . . . . . .
Duas laudas . . . . . . . . . . . . . .
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . .
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . .
Seis ou mais laudas . . . . . . . . .

15,54 cada
16,98 cada
28,13 cada
29,95 cada
31,11 cada
37,81 cada

15,54;
33,96;
84,39;
119,80;
155,55;
226,86.

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

0,29

Anual
Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,84
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . . 51,00
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,00
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,50

Semestral
13,59;
25,66;
31,36;
36,00.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2005, de 3 de Janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

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

Preço deste número:

3,62 (IVA incluído)

