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SONIKARA ÁFRICA — Comércio
& Importação, Limitada

Certifico que, de folhas 83 a folhas 91, do livro de notas 
para escrituras diversas, n.° 91-B, do 2.° Cartório Notarial 
desta Comarca, se encontra lavrada, a escritura do tèor 
seguinte.

Cessão de quotas, aumento de capital e alteração par
cial do pacto social na sociedade «SONIKARA ÁFRICA 
— Comércio & Importação, Limitada».

No dia 25 de Julho de 2002, nesta Cidade de Luanda, e 
no 2.° Cartório Notarial desta Comarca, perante mim, Maria 
da Conceição Lourenço Ascensão de Jesus Pataca, Notária 
do referido Cartono, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Camara Abdoulaye, solteiro, maior, 
natural de Kontuala, de nacionalidade maliana, residente 
habitualmente em Luanda, Bairro Maianga, Rua Revolução 
de Outubro, Casa n.° ‘15, PR 56, conforme consta do seu 
Cartão de Estrangeiro Residente número zero catorze 
mil trezentos e oitenta e seis barra zero um milhão cin
quenta mil oitocentos e oito, emitido em Luanda, aos 20 
de Dezembro de 2001, titular do Passaporte, número A um 
milhão cento e treze mil duzentos e nove, emitido aos 23 
de Abril de 2000, em Bamako, que outorga neste acto por 
si individualmente e ainda como procurador de Camara 
Kadialy, solteiro, maior, natural de Somankidi, de nacio
nalidade maliana, residente habitualmente na Lunda-Sul, e 
de momento em Luanda, titular do Cartão de Estrangeiro 
Residente número oitocentos e seis mil e dois LS, emitido 

na Lunda-Sul, aos 21 de Novembro de 1195;
Segundo: — Gerão Pedro Quindoqui Tombe, solteiro, 

^aior, natural de Bembe Uíge — Angola, residente habi
tualmente em Luanda, Rua 2, Casa n.° 24, Zona 9, Bairro 
Mártires de Kifangondo, titular do Bilhete de Identidade 
número zero zero zero trezentos e quarenta e seis mil cento 
e cinquenta e cinco EU zero trinta, emitido em Luanda, 

aos 14 de Março de 2001; .' •
Verifiquei a identidade dos outorgantes, pelos já referidos 

documentos de identificação, bem com certifico a quah 
ern que intervêm o primeiro outorgante tendo poderes pe a 

Procuração no final arquivada.

E disseram:
Que eles outorgantes e o representado do primeiro são os 

únicos e actuais sócios da sociedade por quotas de respon
sabilidade limitada, denominada «SONIKARA ÁFRICA 
— Comércio & Importação, Limitada», com sede em 
Luanda, na Rua Revolução de Outubro, n.° 15-P, 44, consti
tuído por escritura de 22 de Maio de 1996, exarada de folhas 
82, verso e seguintes do livro de notas para escritura diver
sas n.° 99-D, deste 2.° Cartório Notarial, com o capital social 
de Kz: 50,00 (cinquenta kwanzas), realizado em dinheiro e 
demais valores do activo social.

Nessa sociedade possui o representado do primeiro 
outorgante, Camara Kadialy, uma quota liberada e de valor 
nominal de Kz: 10,00 (dez kwanzas), livre de penhor ou de 
qualquer outro encargo.

Que, não desejando continuar na sociedade, pela pre
sente ele outorgante usando dos poderes que tem, cede 
a mesma designada quota, a favor do segundo outorgante 
Gerão Pedro Quindoqui Tombe, pelo valor da mesma quota 
e já recebido do cessionário, dando-lhe a correspondente 
quitação, e afastando se definitivamente da sociedade.

Pelo segundo outorgante, foi dito:
Que aceita a cessão de quotas nos termos exarados.
Pelo primeiro e segundo outorgantes, foi dito finalmente dito:
Que, sendo agora os dois únicos e actuais sócios da 

sobredita sociedade, e para imprimir um maior desenvol
vimento aos negócios sociais, resolvem aumentar o actual 
montante do capital social, de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil 
kwanzas), para Kz: 45.000,00 (quarenta e cinco mil kwan
zas), sendo o aumento verificado de Kz: 44.950,00 (quarenta 
e quatro mil novecentos e cinquenta kwanzas), em dinheiro, 
que já deu entrada na caixa social, subscrito pelos sócios na 
forma seguinte:

Sócio Camara Abdoolaye, com mais a quantia de 
Kz: 23.990,00 (vinte e três mil novecentos e noventa 
kwanzas).

- Sócio Gerão Pedro Quindoqui Tombe, com mais a quan
tia de Kz: 25.970,00 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta 
kwanzas).

Que, em consequência deste acto, verificam numa só 
as quotas que cada um dos sócios ficou a possuir na socie
dade, alteram parcialmente o pacto social, tão somente os 
artigos l.° mudando a sede social, 4.° e 7.° que doravante 
passam a ter a seguinte nova redacção:

l.°

A sociedade adopta denominação de 
«SONIKARA ÁFRICA—Comércio & Importação, 

Limitada», e tem a sua sede em Luanda, Bairro 
Hoji-ya-Henda, Rua Porto Munis, n.° 1-C, Sector 3 
Cazenga, podendo abrir filiais, sucursais ou qual
quer outra forma de representação onde e quando 
aos sócios convier.
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•: 4.°
O capital social é de Kz: 45.000,00 (quarenta 

e cinco mil kwanzas), integralmente realizado em 
dinheiro e outros valores do activo social, dividido 
e representado por duas quotas, sendo uma do valor 
nominal de Kz: 26.000,00 (vinte e seis mil kwan
zas), pertencente ao sócio Gerão Pedro Quindoqui 
Tombe e outra de Kz: 24.000,00 (vinte e quatro mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Camara Abdoulaye.

7.°  ’ •

A gerência e administração da sociedade em 
todos os actos em juízos e fora dele activa e pas
sivamente, será exercida por ambos os sócios, que 
dispensados de caução, ficam desse já nomeados 
gerentes, sendo bastante as duas assinaturas para 
obrigar validamente a sociedade.

Que em tudo o mais não alterado por esta escritura, con
tinuam firmes e válidas as demais cláusulas.

Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo: Procuração passada aos 20 de Maio de 2001, 

devidamente legalizada no 4.° Cartório Notarial desta 
Comarca. ,

Aos outorgantes,-fiz em voz alta e simultânea de ambos, 
a leitura e explicação do conteúdo desta escritura e adver
tência de que deverão proceder na obrigatoriedade ao registo 
deste acto.

Camara Abdoulaye.
Gerão Pedro Quindoqui Tombe.
Esta escritura, feita por minuta foi lida ao outorgante, a’ 

quem foi explicado o seu conteúdo tendo-o advertido de que 
deverá registar este acto no prazo de 3 meses. • 

Assinaturas: Camara Abdoulaye e . Gerão Pedro 
Quindoqui Tombe.

A Notária, Maria da Conceição Lourenço Ascensão de 
Jesus Pataca.

E certidão que fiz extrair e vai conforme o original a que 
me reporto.

2.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, aos 2 ‘ 
de Abril de 2015. — A l.a Ajudante, Isabel Luís de Sousa 
Neto Lúcio. - (15-5949-LO1)

*, • 3 SIS, Limitada

Certidão composta de duas folhas, que está conforme o 
original e foi extraída de folhas 45 a 46, do livro de notas 
para escrituras diversas deste Cartório n.° 1 -B 2014.

Cartório Notarial da Loja dos Registos e Notariado 
do Namibe, aos 27 de Fevereiro de 2015. — A Ajudante 
Principal, Maria Teresinha da Silva.

Constituição da sociedade «3 SIS, Limitada».
Aos 27 de Fevereiro de 2015, nesta cidade e rio Cartório 

Notarial da Loja dos Registos do Namibe, a cargo de Nísia 
Nahomi Chipita Tavares Manuel, Notária-Adjunta do refe
rido Cartório, perante mim, Maria Teresinha da Silva, 
Ajudante Principal, compareceram como outorgantes:

_______ -r------- ;---------

Primeira: — Sónia Maria Mendes da Si|v 
casada sob regime de comunhão de bens aa FreS 
com Carlos Emanuel da Gama Gião Freitas, n ?U'rill»s 
Ingombota, Província de Luanda, titular’do’ BHt, 1,8 
Identidade n.° 000321343LA032, emitido peloArn 
Identificação Central de Luanda, aos 28 de Junho de'^ 

residente na Provínciade Luanda, Município da InBn k ’ 
Rua Major Kanhangulo n.° 101; ni°01’,

Segunda: — Nídia Bela do Rosário Mendes da R| 
solteira, natural da Ingombota, Província de Luanda f 
lar do Bilhete de Identidade n.° 005314421 LA041, 
peío Arquivo de Identificação Central de' Luanda’ aos n 

de Outubro de 2011, residente na Província deLuand’ 
Município da Ingombota, Rua Major Kanhangulo n.° lo] 3’

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos 

referidos documentos.
E por elas foi dito:
Que pela presente escritura, constituem entre si, uma 

sociedade comercial -por quotas de responsabilidade 
limitada, denominada «3 SIS, Limitada», com sede no 
Município da Humpatá, Província da Huíla, Rua Deolinda 
Rodrigues n.° 24, Bairro Comercial, com o capital social 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integral mente reali
zado em dinheiro, dividido e representado por duas quotas 
sendo uma no valor nominal de Kz: 67.000,00 (sessenta e 
sete mil kwanzas), pertencente à sócia Sónia Maria Mendes 
da Silva Freitas, correspondente a 67% do capital, outra no 
valor nominal de Kz: 33.000,00 (trinta e três mil kwanzas), 
pertencente à sócia Nídia Bela do Rosário Mendes da Silva, 
correspondente a 33% do capital, perfazendo integralmente 
100% do capital social.

Que a sociedade tem por objecto social o previsto no 
artigo 3.Q do seu estatuto e reger-se-á pelos artigos constantes 
do mesmo, que é um documento complementar, elaborado 
nos tennos. do n.° 2, do artigo 55.° da Lei da Simplificação 
e Modernização dos Registos Predial, Comercial e Serviço 
Notarial, que fica a fazer parte integrante desta escritura, 
cujo conteúdo, eles outorgarites, declaram ter pleno conhe 

cimento pelo que fic$ dispensada a sua leitura.
Assim o outorgaram.
Arquivo: '

a) Documento complementar a que atrás se faza

são; lo
b) Certificado de admissibilidade, emitido

Ficheiro Central de Denominações Sociais, 

Luanda, aos 25 de Fevereiro de 2015.
Esta escritura foi lida as outorgantes e as 

explicado o seu conteúdo, bem como a advertência a 
gatoriedade do registo deste acto, no prazo de 90 dias-

A Ajudante de Notário, Maria Teresinha da SiNa-

estatuto da sociedade
3 SIS, LIMITADA

ARTIGO l.° . jtada»>
A sociedade adopta a denominação de «3 SIS,lJín -a da 

com sede no Lubango, Município da Humpata, Pr°vl
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Huíla, podendo abrir filiais, agências,-sucursais ou qualquer 
outra forma de representação, dentro do território nacional, 
onde e quando convier aos negócios da sociedade.

ARTIGO 2.°

É constituída por tempo indeterminado, mas juridica
mente a sua existência conta-se a partir de hoje. •

' ■ ARTIGO 3.° :

O seu objecto social é construção civil e obras públicas, 
prestação de serviços, hotelaria e turismo, indústria, explora
ção agro-pecuária, gestão de projectos, consultoria, livraria, 

fiscalização de obras, exploração turística, comercialização 
de pescado e seus derivados, transitários, venda de combus
tíveis e seus derivados, comércio geral a grosso e a retalho, 
gestão de empreendimentos, exploração mineira, rent-a-car, 

camionagem, transportes de cargas e passageiros, venda de 
viaturas e seus acessórios, importação e exportação, tele
comunicações, formação profissional, reparação dos meios 

médicos, representações comerciais, mediação de seguro, 
podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou 
indústria, desde que seja acordado pelos sócios e permitido 
por lei.

ARTIGO 4.°

O seu capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado e 
dividido por duas quotas sendo Kz: 67.000,00 (setenta e sete 
mil kwanzas), pertencente à sócia Sónia Maria Mendes da . 
Silva Freitas e outra quota no valor de Kz: 33.000,00, (trinta 
e três mil kwanzas), pertencente respectivamente à sócia 
Nídia Bela do Rosário Mendes da Silva.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 
feita a estranhos fica dependente do consentimento da socie
dade, à qual é sempre reservado o direito de preferência, 

deferido aos sócios se aquela dele não quiser fazer uso

ARTIGO 6.° ■

1. A gerência da sociedade, em todos os actos e contratos 
bem como a sua representação em juízo e fora dele activa e 
passivamente será exercida pela sócia Sónia Maria Mendes 

da Silva Freitas que desde já fica nomeada gerente com 
dispensa de caução, sendo necessária uma assinatura para 
obrigar validamente a sociedade.

2. A sócia-gerente na sua ausência ou impedimento 
Poderá no todo ou em parte delegar os seus poderes de 
gerência em pessoas estranhas à sociedade devendo para o 
efeito outorgar o necessário instrumento jurídico.

3. Fica expressamente proibido às sócias obrigar a socie 
dade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, 

tais como letras de favor, fianças, abonações ou documentos 

semelhantes.

ARTIGO7.0
A sociedade nunca se dissolverá por morte ou interdição 

de qualquer uma das sócias devendo continuar a sua extsten- 
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cia jurídica com à sócia sobreviva ou capazes e os herdeiros 
da sócia falecida ou interdita, devendo estes nomear um que 
a todos representem enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescrever 
outras formalidades, serão convocadas por meio de cartas 
registadas e dirigidas aos sócios com pelo menos quinze 
dias de antecedência. Se porventura qualquer um dos sócios 
estiver ausente da sede social, a convocação deverá ser feita 
com dilação suficiente para permitir a sua comparência.

ARTIGO 9.°

Os anos sociais serão civis e em cada ano social far-se-á 
um balanço que deverá estar encerrado e datado reportada- 
mente áté ao dia 31 de Dezembro do ano a que disser respeito.

ARTIGO I0.° .

Os lucros líquidos que serão apurados em cada balanço 
depois de deduzida qualquer percentagem para o fundo de 
reserva legal que for criado em Assembleia Geral, serão 
divididos pelos sócios na proporção das suas entradas, e de 
igual forma suportados os prejuízos quando os houver.

.ARTIGO II.°

Sem prejuízo da resolução amigável, quaisquer ques
tões emergentes e atinentes ao presente contrato, estipulam 
o Foro do Juízo da Comarca da Huíla, com expressa renún
cia a qualquer outro.

ARTIGO 12.°

No omisso regularão as disposições da Lei de 1/04, 
de 13 de Fevereiro e demais disposições aplicáveis vigentes 
e a vigorar no País. .

Lubango, aos 26 de Março de 2015.
(15-7404-L01)

Yossana (SÚ), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Licenciada em Direito, 
Conservadora-Adjunta da Conservatória do Registo de Luanda,
2.a Secção do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 24 do livro-diário de 28 de Abril do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Celso Xavier Soares Miúdo, sol
teiro, maior, natural de Luanda, residente em Luanda, 
Município de Luanda, Distrito da Maianga, Bairro Prenda, 
Rua 8.a Esquadra, Casa 19-PR-05, constituiu uma socie
dade unipessoal por quotas denominada, «Yossana (SU), 
Limitada», com sede social na Província de Luanda,' 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Prenda, Rua 8.a Esquadra, Casa n.° 19-PR-05 
registada sob o n.° 500/15, que se vai reger pelo docu
mento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 28 

de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
YOSSANA (SU), LIMITADA

ARTIGO I.’ 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Yossana 
(SU), Limitada» com sede social na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Prenda, Rua 8.a Esquadra, Casa n.° 19-PR-05, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social, prestação de servi

ços, hotelaria e turismo, comércio.geral a grosso e a retalho, 

indústria, pescas, agro-pecuária, agricultura, informática, 

telecomunicações, construção civil e obras públicas, com

pra e venda de móveis, modas e confecções, transportes 
marítimo, aéreo e terrestres, camionagem, transitários, rent- 

-a-car, compra e venda de viaturas novas e de ocasião ou 
usadas, aluguer de viaturas com ou sem condutor^ transpor

tes de passageiros ou de mercadorias, oficina auto, venda de 

material de escritório e escolar, serviço de salão de cabelei

reiro, imobiliária, relações públicas, pastelaria, panificação, 

geladaria, exploração de parques de diversões, realização de 

espectáculos culturais, recreativos e desportivos, exploração 
mineira e florestai, exploração de bombas de combustíveis, 

estação de serviços, representações comerciais, serviço de 

boutique, assistência técnica, comercialização de petró

leo e lubrificantes, farmácia, centro medico, clínica geral, 

perfumaria, agência de viagens, promoção e -mediação, 

serralharia, carpintaria, venda de alumínio e sua utiliza

ção, cultura e ensino geral, segurança de bens patrimoniais, 

importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual

quer outro ramo do comércio ou indústria em que o sócio 

acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), íntegralmente realizado em dinheiro, representando 
uma quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único Celso Xavier Soares 
Miúdo.

Orleán Invest Angola, Limitada

Certifico que, com início a folhas 26, do livro de n 
para escrituras diversas n.° 992-A, do 1.° Cartório No a 
da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escrito 

teor seguinte:
Cessão de quotas e alteração parcial do pacto soc 

sociedade «Orlean Invest Angola, Limitada». ° ^rio
No dia 30 de Março de 2015, em Luanda e no L’Ca 

ART.„n,o Notarial, perante o respectivo Notário, Licenciado, Anl° •

(Cessão de quotas) Vmevala Paulino Sitôngua, compareceu como °Ut°reginie

. A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a de comunh1'™,? C^ad° COm Gerva,se natl,rfll
„ . ue.comunhão de bens de nnrinnalidade italiana, .transformação da mesma em soc.edade pluripessoal.. Camogli, portador do Passaporte n' YA2808309,

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade em
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa^°s 

vamente, incumbe ao sócio-único, bastando a sua a 6 
para obrigar validamente a sociedade. lna^ra

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedad 
como letras de favor, fiança, abonações ou actne

• seme
lhantes.

3.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha a soei 
dade para assumir as funções de gerência. L

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera 
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8?
(Dissolução)

. A sociedade não se .dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência como 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10°
. (Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados
• em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a .>1 

de Março imediato.

, < ' ARTIGO 11.°

(Omisso)

No omisso regulárão as deliberações sociais, as disposiçõe5 
da Lei, n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da Le 

das Sociedades Comerciais, Lei, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.
(i5-7624-L15) 
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pelas Autoridades da Itália, aos 6 de Janeiro de 2012 e da 
Autorização de Residência n.° 0009761T01, emitido pelo 
Serviço de Migração e Estrangeiros, em Luanda, aos 22 de 
janeiro de 2015, residente habitualmente em Luanda, no 
Distrito Urbano da Maianga, Bairro Àlvalade, Rua Ramalho 
Ortigão, n.° 27, que outorga por si individualmente e em 
nome e representação da sociedade comercial de direito 
angolano denominada «N’ZOGI YETU — Gestão de 
Empreendimentos, Limitada», sociedade por quotas dé res
ponsabilidade limitada, com sede social em Luanda, no Distrito 
Urbano da Ingombota, Rua Rainha Ginga, n.° 152, matricu
lada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, sob 
o n.° 2004.304, Contribuinte Fiscal n.° 5401123264, com o 
capital social de Kz; 400.000,00 (quatrocentos mil kwanzas).

Verifiquei a identidade do outorgante pelos mencionados 
documentos, a qualidade em que intervém e a suficiência 
dos seus poderes para o acto, em face dos documentos no 
fim são discriminados e arquivados.

E pelo outorgante foi dito:
Que, à presente data, a sua representada «N’ZOGI YETU

— Gestão de Empreendimentos, Limitada» é a única e actual 
e sócia da sociedade comercial de direito angolano denomi
nada «Orlean Invest Angola, Limitada», sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada, com sede social em Luanda, 
Rua Rainha Ginga, n.° 152-2, constituída por escritura de 11 
de Dezembro de 200.1, lavrada com início de folhas 47, do 
livro de notas para escrituras diversas n.° 5-A, 2.a série do
3.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, matriculada 
na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, sob 
o n.° 2002.1, Contribuinte Fiscal n.° 5401070500, com o 
capital social de Kz: 7.750.000,00 (sete milhões setecen
tos e cinquenta mil kwanzas),’integralmente realizado em 
dinheiro, e representado por uma única quota do mesmo 
valor nominal de Kz: 7:750.000,00 (sete milhões setecen
tos e cinquenta mil kwanzas), representativa de 100% do 
capital social, pertencente à sócia-única «N’ZOGI YETU

— Gestão de Empreendimentos, Limitada».
Que, a pela presente escritura, em nome e representação 

da sua representada e conforme deliberações constantes da 
Acta n.° 1/14, da Assembleia Universal realizada aos 22 de 

Agosto de 2014, pratica os seguintes actos:
Divisão e cessão de quotas
A sua representada citada na alínea «N ZOGI YETU

— Gestão de Empreendimentos, Limitada», na quali
dade de única sócia e detentora de uma quota liberada de 
Kz: 7.750.000,00 (sete milhões setecentos e cinquenta mil 
kwanzas), representativa de 100% do capital social, procede 
a divisão da mencionada quota em duas novas, sendo uma de 
valor nominal de Kz: 7.672.500,00 (sete milhões seiscentos 
e setenta e dois mil e quinhentos kwanzas), correspondente 

a 99% do capital social, que reserva para a mesma repre 
sentada «N’ZOGI YETU — Gestão de Empreendimentos, 
Limitada» e outra de valor nominal Kz: 77.500,00 (setenta 

e sete mil e quinhentos, kwanzas), correspondente a 

capital social, que cede a si mesmo qúe deste modo o outor
gante é admitido à sociedade como novo sócio.

Ainda disse o outorgante:
Que esta quota cedida está livre de penhor, encargo ou 

qualquer outra responsabilidade e foi cedida pelo seu res
pectivo valor nominal já recebido, ao qual lhe é dada a 
correspondente quitação, e a cessão por efectuada.

E o outorgante ainda disse que, na qualidade de cessioná
rio, aceita a referida cessão nos termos exarados.

E o outorgante ainda disse:
Que sendo, agora ele e a sua representada «N’ZOGI 

YETU — GESTÃO de Empreendimentos, Limitada», os 
actuais e únicos sócios da sobredita sociedade, e em cumpri
mento das deliberações da Assembleia Universal dos Sócios, 
realizada aos 22 de Agosto de 2014, por-este instrumento 
altera parcial mente o pacto social da sociedade «Orlean 
Invest Àngola, Limitada», precisamente o seu artigo 4.°, que 
passa a ter a seguinte nóva redacção:

ARTIGO 4.°

O capital social, é de Kz: 7.750.000,00 
(sete milhões setecentos e cinquenta mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por duas quotas, distribuí
das do seguinte modo: Uma no valor nominal de 
Kz: 7.672.500,00 (sete milhões seiscentos e setenta 
e dois mil e quinhentos kwanzas) correspondente a - 
99% dò capital social, pertencente à sócia «N.’ZOGI 
YETU — Gestão de Empreendimentos, Limitada» 
e outra no valor nominal de Kz: 77.500,00 (setenta 
e sete mil e quinhentos kwanzas) correspondente a 
1% do capital social,.pertencente ao sócio Giovanni 
Marini.

Finalmente disse o outorgante:
Que continuam firmes e válidas todas as cláusulas dos 

estatutos não alteradas por esta escritura.
Assim o disse e outorgou.
Arquivo os seguintes documentos:

a) Diário da República',
b) Certidão comercial das sociedades «N’ZOG1

YETU Gestão de Empreendimentos, Limi-
• tada» e «Orlean Invest Angola, Limitada»;

c) Actas da Assembleia Universal da sociedade
«N’ZOGI YETU — Gestão de Empreendimen
tos, Limitada» e «Orlean Invest Angola, Limi
tada».

Em voz alta e na presença do outorgante fiz a leitura 
desta escritura e a explicação do seu conteúdo, e adverti o 
mesmo da obrigatoriedade do registo deste acto no prazo de 
90 dias.

Está conforme.
l.° Cartório Notarial de Luanda, em Luanda, aos 17 

de Abril de 2015. —A Ajudante, Luzia Maria José Quiteque 
Zamba. (15-7899-LO 1)
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Grupo Irmãos Rosário, Limitada

■ Certifico que, por escritura de 15 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 59, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 272-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Agostinho Santos de Rosário, solteiro, 

maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Madeira, 

Rua Ngola Mbandi, Casa n.° 478;
Segundo: —- Mateus dos Santos Rosário, solteiro, maior, 

natural de Luanda, onde reside habitualmente, no Município 
do Cazenga, Bairro Tala-Hady, Casa n.° 123, Zona 19;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade 
limitada, que se regerá nos tennos constantes do documento 
em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 16 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
GRUPO IRMÃOS ROSÁRIO, LIMITADA

l.°

A sociedade adopta a denominação de «Grupo Irmãos 
Rosário, Limitada», tem a sua sede na ProVíncia de Luanda, 
Distrito Urbano da Maianga, Bairro da Madeira, Rua Ngola 
Mbandi, podendo abrir filiais, sucursais, agências ou qual
quer outra forma de representação no território nacional ou 
no estrangeiro.

2. °

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se 
’ o seu início para todos os efeitos legais a partir da data da 

escritura.

3. °

A sociedade tem por objecto social o exercício de 
comércio geral, por grosso e a retalho, prestação de servi
ços de higiene, limpeza, desinfestação geral e limpeza auto, 
indústria, pesca, agricultura e pecuária, hotelaria, turismo, 
informática, telecomunicações, construção civil e obras 
públicas, fiscalização de obras, vendadé materiais de constru
ção civil, perfumaria, creche, educação, farmácia, prestação 
de serviços, comercialização de produtos hospitalares, plas- 
tíficação de documentos, organização de festas, realização 
de eventos, creche, salão de cabeleireiro, boutique, bijuta
rias, artigos domésticos, agência de viagem, imobiliária, 
relações públicas, pastelaria, geladaria,. panificação, venda 
de gelo, lanchonete, obras públicas, agro-pecuária, projecto 
de exploração mineira, diamantes, ouro, ferro, rochas orna
mental, areia, burgau, minas, venda e compra de diamantes, 
exploração de electricidade, florestal, comercialização de

r transportes, camionagem, rent-a-car, Com te'eHane de viaturas novas e usadas, fábrica de blocos ev' 
'Ven Jercialização de combustíveis e lubrificantes, Ó1 

taS> de serviços, centro médico e clinica geral, ven^ 
eStaÇa°. „colar e de escritório, decorações, importa^ 

'""a rão podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
dTcmnércie!ou indústria em que os sócios acordem esejj 

permitido porjeip^ prossecuçã0 do seu objecto social 

§Un'C°' _oderà agrupar-se com outras sociedades 

empresas nacionais «e.iras 
e de acordo com alei.

4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan, 
zas), íntegralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por duas quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada, pertencentes 
aos sócios Mateus dos Santos Rosário e Agostinho Santos 
do Rosário.

5. °

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 
que ela carecer, mediante os juros e nas condições que esti
pularem.

6. °

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém, quando 
feita a estranhos, fica dependente do consentimento da 
sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferên

cia, deferido aos sócios se aquela dele não quiser fazer uso.

ê ência e administração da sociedade, em todos os 

sivame § ° C°níratos’ ern JUIZ0 e fora dele, activa ou pas-
te> será exercida pelos sócios Mateus dos Santos 

sario~e Agostinho Santos do Rosário, que dispensados 

• ficam desde já nomeados gerentes, bastando a
Fa <íUalquer um dos gerentes para obrigar valida'

mente a sociedade.
pessoa estranh°S poderao delegar entre si ou em 
gerência, conf ‘ S°C’edade alguns dos seus poderes de 

nome da sociedad^0 ° efeito 0 resPectivo mandatoein

3- Fica Vedaria
actos e contr a°S &erentes obrigarem a sociedade em 

letras de favor ^eSíran^os aos negócios sociais, tais com0 

senielhantes ’ anças’ ava!es, abonações ou docúment°s 

'^'"girestàcuXu6'100 P°r ° dan°S

8.°  n£|0 a I6'
As Assembleias Gerais serão convocadas, caftaS 011 

não prescreva outras formalidades, por meio



1H SÉRIE - N.° 140 — DE 22 DE JULHOD£20I 5 

bilhetes postais registados, dirigidos aos sócios com pelo 
menos 30 dias de antecedência da data prevista para a sua 
realização.

9. °

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem de 20% para o fundo de reserva legal quando 

devida e quaisquer outras percentagens para fundos ou desti
nos especiais, criados em Assembleia Geral, serão repartidos 

pelos sócios na proporção das suas quotas, bem como as per

das se as houver.

10. °

A sociedade não se dissolverá pela morte ou interdição 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

sobrevivo ou capaz e os herdeiros ou representantes do sócio 
falecido ou interdito, devendo estes nomear um que a todos 
represente, enquanto a quota estiver indivisa.

11. °

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios, e nos 
demais casos legais, todos serão liquidatários e a liquida

ção e partilha procederão como para ela acordarem. Na falta 

de acordo, e se algum dos sócios o pretender, será o activo 
social licitado em globo, com obrigação do pagamento do 

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer em 

igualdade de condições.

12.°

No omisso regularão as deliberações sociais tomadas em 
forma legal, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, 

e demais legislação aplicável.
(15-10240-L02)

ALVES BANDEIRA ANGOLA —Pneus 
e Lubrificantes, Limtada

. Certifico que, por escritura de 20 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 31, do livro de notas para escri- 
turas diversas n.° 267-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, foi realizada alteração ao pacto social da sociedade 
«ALVES BANDEIRA ANGOLA — Pneus e Lubrificantes, 

Limtada».
Primeiro: — Carlos Alberto Nunes Grangeia, divorciado, 

natural de Oliveira do Bairro, Portugal, de nacionalidade por
tuguesa, residente habitualmente em Luanda, no Município

Icolo e Bengo, Bairro Mazozo, rua e casa s/n., que 
outorga neste acto como mandatário da sociedade «PROARQ 
- Construção e Imóveis, Limitada», com sede social no 
Município dè Icolo e Bengo, Comuna de Catete, Bairro 

Mazozo, Km 52, casa s/n.9;
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Segundo: — Miguel Ângelo Barreira de Pitta Simões, 
solteiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
onde resiáe habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Maianga, Largo João Seca, n.° 6-A, que outorga 
neste acto por si e em nome e representação da sócia Suzana 
Helizena da Rosa de Sousa, solteira, maior, natural da 
Maianga, Província de Luanda, onde reside habitualmente, 
no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua 
Albano Machado, n.° 47-A;

Deliberados em assembleia universal de sócios, tal 
como resulta da acta que no final se menciona e arquiva 
a sócia «Proarq, Limitada», divide a sua quota em duas, 
sendo uma no valor nominal de Kz: 490.000,00 (qua
trocentos e noventa mil kwanzas), que reserva para si 
«PROARQ — Construção e Imóveis, Limitada», e outra 
no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas);

Que cede a quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 
(dez.mil kwanzas), resultante da aludida divisão ao sócio 
Miguel Ângelo Barreira de Pitta Simões, pelo seu respectivo 
valor nominal e livre de quaisquer ónus, encargos ou outras 
obrigações;

Que já recebeu o valor-da respectiva cessão e por isso lhe 
dá a respectiva quitação;

Pelo sócio Miguel Ângelo Barreira de Pitta Simões foi 
dito:

Que aceita a referida cessão nos precisos termos exara
dos.

Que unifica a quota resultante da referida cessão com 
a que já detinha na sociedade, passando a deter uma única 
quota no valor nominal de Kz: 260.000,00 (duzentos e ses
senta mil kwanzas);

E pof todos, os outorgantes foi dito:
Que, nos termos deliberados em assembleia de sócios 

sãò nomeados para gerentes da sociedade Gilberto Manuel 
Duarte da Cunha Jordão, Carlos Alberto Nunes Grangeia e 
Miguel Ângelo Barreira de Pitta Simões;

Que, será necessária a assinatura do gerente Miguel 
Ângelo Barreira de Pitta Simões e de mais um gerente para 
obrigar validamente a sociedade;

Que, em função dos actos praticados, é alterado o 
artigo 4.° do pacto social, que passa a ter a seguinte nova 
redacção:

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 1.000.000,00 (um 
milhão de kwanzas), integralmente subscrito e rea
lizado em dinheiro, dividido e representado por 
três quotas, sendo a primeira no valor nominal de 
Kz: 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil kwan
zas), pertencente à sócia «PROARQ — Construção 
e Imóveis, Limitada», a segunda no valor nominal 
de Kz: 260.000,00 (duzentos e sessenta mil kwan
zas), pertencente ao sócio Miguel Ângelo Barreira 

de Pitta Simões e a terceira no valor nominal de 
Kz: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil kwan-
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zas), pertencente à sócia Suzana Helizena da Rosa 

de Sousa.
♦

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 1 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.
(15-10277-L02)

Liga dos Ex-Militares Angolanos para Acção Social

Certifico que, de folhas 9 verso a 16, do livro de notas 
* para escrituras diversas n.° B-22, deste Cartório Notarial, a 

cargo de Vicente Muanda, Notário desta Comarca, se encon
tra lavrada a escritura do teor seguinte:

Constituição da associação «LIGA — Dos Ex-Militares 

Angolanos para Acção Social» «LEM AS».
No dia 6 de Junho 2014, no Cartório Notarial da Comarca» 

de Cabinda, perante mim, Vicente Muanda, Notário desta 
Comarca, compareceram como outorgantes.

Primeiro: — Mateus Muto Nhota, solteiro, maior, natural 
de Buco Zau/Cabinda, residente habitualmente em Cabinda, 
no Bairro Comandante Gika, titular do Bilhete de Identidade 
número zero, zero, dois, sete, seis, três, sete, sete, cinco, C, 
A, zero, trinta e oito, de 20 de Junho de 2007,, emitido pelo 
Arquivo de Identificação Civil de Luanda;

Segundo: — Francisco Mabiala, solteiro, maior, natu
ral de Cabinda, residente habitualmente em Cabinda, no 
Bairro Cabassango, titular do Bilhete de Identidade número 
zero, zero, dois, sete, seis, três, cinco, três, um, C, A, zero, 
trinta, de 20 de Junho de 2007, emitido pelo Arquivo de 
Identificação Civil de Luanda;

Terceiro:.-— Tiago António Macosso, solteiro, maior, 
natural do Congo/Cabinda, residente habitualmente em 
Cabinda, no Bairro A Vitória é Certa, titular do Bilhete de 
Identidade número zero, zero, três, quatro, quatro, seis, sete, 
nove, zero, C, A, zero, trinta e oito, de 25 de Outubro de 
2008, emitido pelo arquivo de Identificação Civil de Luanda;

Quarto: —André Kuangou, solteiro, maior, natural de 
Cabinda, residente habitualmente nesta cidade, no Barro 
Marien Ngouabi, titular do Bilhete de Identidade número 
zero, zero, dois, sete, quatro, quatro, três, um, quatro, C,A, 
zero, trinta e sete, de 24 de Maio de. 2010, emitido pelo 
arquivo de Identificação Civil de Luanda;

Quinto: — Sebastião Guimbi Chimpolo, solteiro, maior, 
natural de Massabi-Cacongo, residente habitualmente em 
Cabinda, no Bairro Yabi, titular do Bilhete de Identidade 
número zero, zero, quatro, seis, quatro, cinco, quatro, sete 
oito, C, A, zero, quarenta e oito, de 3 de Fevereiro de 2010 
emitido pelo Arquivo de Identificação Civil de Luanda;

Sexto:— José Tembo Bissafi, solteiro, maior, natural de 
Cacongo, residente habitualmente em Cabinda, no Bairro A 
Resistência, titular do Bilhete de Identidade, número zero 
zero, dois, quatro, seis, sete, nove, quatro, oito CA zero 
trinta e quatro de 29 de Novembro de 2006, emitido pelo 
Arquivo de Identificação Civil de Luanda;

Sétimo: Deuladeu João Tsibango, solteiro
natural de Belize-Cabinda, residente habitual^ 

Cabinda, no Bairro 4 de Fevereiro, titular do eitl 
Identidade número zero, zero, dois, seis, quatro, sete 
três, um, C, A, zero, trinta, de cinco de Abril de doV^’ 

sete, emitido pelo Arquivo de Identificação Civil de L C
Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus^ 

pectivos documentos, as qualidades em que todos inter^ 

e as suficiências dos seus poderes para este acto, verifi 
-as pelos documentos no fim mencionados. l!

E disseram que no uso.dos poderes que lhes foram co 

feridos em reunião constituinte da assembleia da referida 
associação com a denominação «Liga dos Ex-Militares 
Angolanos para Acção Social» abreviadarnente «LEMAS» 

com sede em Cabinda.

Que, a aludida Liga tem por objecto social o previsto 
no artigo 9.° do seu estatuto e reger-se-á pelos artigos 
constantes do mesmo estatuto, que é um documento com
plementar, elaborado nos termos do n.° 2 do artigo 55.° da 

Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, 
Comercial e Serviços Notariais, que fica a fazer parte inte
grante desta escritura,, cujo conteúdo, eles outorgantes, 
declaram ter pleno conhecimento, pelo que fica dispensada
a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo:

a) Documento complementar a que atras se faz alu

são;
b) Certidão Negativa, emitida pela Delegação Provin

cial do Ministério da Justiça, em Cabinda, aos
. 17 de Abril de 2012. •

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos 
explicado o seu conteúdo, bem como a advertência da obri 

gatoriedade de procederem ao registo deste acto, no prazo de 
90 dias a contar de hoje.

Assinados:
Mateus Muto Nhota Francisco Wbiala, Tiago Antón 

Macosso, André' Kouangou, Sebastião Guimbi Chimpo 

José Tembo Bissafi, Deuladeu João Tsibango. ,

O Notário, Vicente Muanda.
O imposto do selo do acto kz: 125.00
A conta registado sob o n.° 1350/2012. a
É certidão que fiz extrair e vai conforme ao ong

Cabin^’que me reporto. ' > .' . .
Cartório Notarial da Comarca de Cabinda, em Ca 

aos 6 de Setembro de 2012. — O Notário, Vicente

.Introdução . país
Tendo em conta a situação de guerra civil QLie 

atravessou, durante três décadas, que justifica actual 

existência de milhares de desmobilizados, mutilado8’ 

e órfãos de guerra no seio da sociedade angolana e 
e cabindense em particular, cuja maioria deles vive 
dições difíceis.
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• Considerando que a estabilidade social garante a vida 
normal e harmoniosa do homem, considerando ainda que a esta
bilidade social abre o caminho para um desenvolvimento social 
e económico da sociedade humana, os ex-militares angolanos 
decidiram, por consentimento mútuo criar uma organização de 
carácter social e de âmbito local, que designaram (Associação 
Liga dos Ex-Militares Angolanos para a Acção Social», sob a 
sigla «LEMAS», regida pela Lei n.° 14/91, de 11 de Maio 
de 1997, cujos objectivos e princípios fundamentais de organi
zação estão mencionados nos presentes estatutos.

TÍTULO I
Disposições Gerais

CAPÍTULO I
Criação, Denominação, Composição, Duração, Divisa, 

Sede, Símbolo e Natureza Jurídica

ARTIGO l.°
(Criação)

Criou-se, no seio dos ex-militares angolanos, uma orga
nização de carácter social e de âmbito local, de acordo com 
a Lei n.° 14/91, de 11 de Maio de 1991, da República de 
Angola.

ARTIGO 2.°
(Denominação)

A organização tem como denominação: «Associação 
Liga dos Ex-Militares Angolanos para a Acção Social», 
abreviadamente «LEMAS».

ARTIGO 3.°
(Composição)

A «Associação Liga dos Ex-Mifitares Angolanos para 
a Acção Social» reagrupa todos os ex-militares angolanos, 

viúvas e órfãos de guerra, sem distinção de sexo, crença 
religiosa ou categoria social, uma vez que aceitam as dispo
sições dos presentes estatutos, do regulamento intemo e do 

programa de acção da organização.

ARTIGO 4.° 
(Duração) 

O tempo de duração da «LEMAS» é indeterminado.

ARTIGO 5.° .
(Divisa)

A divisa da «Associação Liga dos Ex-Militares 

Angolanos para a Acção Social» é:

-União
- Trabalho; , .
-Desenvolvimento.

ARTIGO 6.°
(Scdc)

A sede da «LEMAS» está fixada na cidade capital da 

Província de Cabinda.

artigo 7.° 
(Símbolo)

O símbolo da organização é ilustrado por uma roda 
fada e.um ramo de palmeira ao centro, que significa un 

e desenvolvimento.

ARTIGO 8.°
(Natureza jurídica)

A «LEM^ÍS» é uma pessoa moral e colectiva, dotada de 
personalidade jurídica própria, de autonomia administrativa 
e patrimonial.

CAPÍTULO II
Objectivos e Missões

ARTIGO 9.°
(Objectivos)

No quadro da sua acção, a «Associação Liga dos 
Ex-Militares ‘Angolanos para a Acção Social» tem como 
objectivos o seguinte:

- Contribuir para o desenvolvimento económico,
social e cultural dos seus aderentes em particu
lar e da comunidade em geral;

- Resolver, à medida do possível, os problemas que
assolam os seus membros; -

- Contribuir para a formação profissional e a alfabeti
zação no seio dos seus membros em particular e 
no seio da comunidade em geraL

ARTIGO 10.°
(Missões)

^Para melhor atingir os seus objectivos, a organização 
tem às missões de:

- Criar um clima de paz, de amor, de justiça e de
entendimento entre òs seus membros;

- Conceber e implementar projectos visando o desen
volvimento socio-económico dos membros e 

' ‘ não só.

CAPÍTULO II
Organização

CAPÍTULO ÚNICO

ARTIGO 11.°
(A Associação)

«Liga dos Ex-Militares Angolanos para Acção Social» 
está organizada da seguinte forma: '

- Assembleia Geral
. - Mesa da Assembleia Geral

- Conselho Consultivo
- Direcção Executiva
- Conselho Fiscal

- Delegações

ARTIGO 12.°
(Assembleia Geral)

A Assembleia Geral é o órgão máximo da organização, 
constituída por todos membros em pleno gozo dos seus 

direitos.
À cabeça da Assembleia Geral encontra-se o Presidente 

da Mesa da Assembleia.
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ARTIGO 13.® 
(Mesa da Assembleia)

• - A Mesa da Assembleia é a órgão que dirige as ses

sões da Assembleia Geral.
- Ela é composta por um Presidente, um Vice-Presi- 

dente e um Secretário.
-O Presidente da Mesa da Assembleia é ao mesmo 

tempo o Presidente da «LEMAS»: ,

ARTIGO I4.°
(Conselho Consultivo)

O Conselho Consultivo é o órgão de consulta da 
«LEMAS». É composto por todos membros fundadores da 

organização.

ARTIGO 15.°
(Direcção Executiva)

A Direcção Executiva é o órgão encarregado de executar 
todas as decisões da Assembleia Geral.

É constituída por quatro membros a saber:

O Presidente Executivo;
O Vice-Presidente Executivo;
O Secretário Administrativo;
O (a) Financeiro(a).

ARTIGO 16.°
(Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal é o órgão que vela pelo bom funcio
namento da organização.

É composto por: < . '

Um Presidente;
Um Vice-Presidente;
Um Secretário. ' • . ' • < .

ARTIGO 17.°
(Delegações)

As Delegações são os órgãos de base da «LEMAS»
Cada delegação é composta por:

Um Delegado;
Um Delegado-Adjunto;
Urn(a) Secretário(a).

TÍTULO III

Membros

CAPÍTULO I

Qualidade de Membro

ARTIGO 18.°
Os membros da «Associação Ligà dos Ex- Militares» 

podem ser:

Membros Fundadores;
Membros Efectivos;

Membros Honorários.

ARTIGO 19.°
(Membros fundadores)

São chamados membros fundadores aqueles que partici
param ao de criação da organização.

ARTIGO 20.°
(Membros efectivos)

Os membros efectivos são aqueles que participani 
vamente nas actividades da organização. ‘

ARTIGO 21.°
(Membros honorários)

São pessoas físicas ou morais que contribuem paraof^ 
cionamento da associação, doando recursos financeiros 011 
materiais para o efeito.

capítulo II
Adesão

ARTIGO 22.°

A adesão à «Associação Liga dos Ex- Militares 
Angolanos para a Acção Social» é livre individual e volun- 

. ’ tária.

ARTIGO 23.°
É considerado membro todo o indivídúo que aceita as 

disposições dos presentes estatutos, do regulamento interno 
e do programa de acção da «AS.E.M.A.S.»

CAPÍTULO III 

Direitos, Deveres e Sanções

. ; ARTIGO 24.°
(Direitos)

Os membros da «LEMAS» têm o direito de- 

Participar das reuniões;
Eleger e ser eleito para os cargos da direcção; 

erviços, benefícios e outros bens da.«LEMAS».

ARTIGO 25.°
(Deveres)

Os membros da Liga devem:

Contribuir para o bom funcionamento das activída- 

des;
Conhecer, fazer conhecer, cumprir e fazer cumprir 

as deposições dos estatutos e dos demais docu- 

nientos jurídicos da organização, assim como as 

orientações dos órgãos superiores;
osempenhar, com zelo e dedicação, as funções p^35 

quais foi eleito ou indicado.

ARTIGO 26.° 
(Sanções) 

cão h « 3 VI0'a^° aos princípios e normas da organi®
> e mdos pelos presentes estatutos e pelo regulam6111" 

culr^i’ eXP°e ° membro 'nfractor, segundo a gravidade^ 

CU'Paàs sanções seguintes;

Pedido de explicação^

Exclusão temporária;

Exclusão definitiva.

As mnd r ARTIGO 27.°
definidas petor^ PrátlCas da Reação das sanço# 

egulamento interno da «LEMAS».
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• : \ TÍTULO IV

Recursos e Património

CAPÍTULO I

Constituição dos Recursos e do Património

ARTIGO 28.°
’ o capital social da «LEMAS» é de Kz: 500.000 (qui

nhentos mil kwanzas).

ARTIGO 29.°

Os recursos e o património da organização provém de: 
Direitos de adesão;
Quotas;
Dons; * 
Doações;. 
Ofertas; etc.

CAPÍTULO II
Gestão dos Recursos e do Património

ARTIGO 30.°

A gestão dos recursos e do património da organização é 
confiada à uma comissão financeira composta de: Presidente 
e Vice-Presidente da Mesa da Assembleia, Presidente da 
Direcção Executiva e Financeiro(a).

TÍTULO V
Relações e Cooperação

l “ ...
CAPÍTULO ÚNICO

ARTIGO 31.°

A Associação «Liga dos Ex-Militares» mantém relações 
com todas as organizações que, como ele, seguem os mes
mos objectivos.

Ela coopera com as instâncias competentes do govemo e 
com demais organizações ligadas ao desenvolvimento, com 
vista a um melhor cumprimento dos seus objectivos.

TÍTULO VI
Revisão dos Estatutos

x
CAPÍTULO ÚNICO

ARTIGO 32.° , '
Os estatutos da organização podem ser revistos ou alte

rados, logo que as circunstâncias o exigirem, com aval da 
maioria de membros presentes à Assembleia Geral convo

cada para o efeito.

' ARTIGO 33.°
No caso de equilíbrio de votos, o voto do Presidente da 

sessão é preponderante.

TÍTULO VII
Dissolução da Organização

CAPÍTULO ÚNICO

ARTIGO 34.°
A «Associação Liga dos Ex-Militares Angolanos para 

. Acção Social» «LEMAS» poderá ser dissolvida me 

um consenso manifesto dos seus membros.
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TÍTULO VIII
Disposições Finais

• CAPÍTULO ÚNICO

ARTIGO 35.° ’ ’ -
Os presentes estatutos entram em vigor logo após a sua 

adopção pela Assembleia Geral Constituinte e sua assinatura 
pelo presidente e secretário da referida sessão.

(15-10387-L14) . f

MONOMÁ — Comércio Geral, Indústria 
e Agricultura, Limitada

. Certifico que, de folhas n.os 74 a 77 do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 486-A deste Cartório Notarial,’ 
encontra-se lavrada a escritura de teor seguinte:

Cessão de quotas, aumento do capital, unificação de 
quotas, alteração parcial do pacto social na sociedade 
«MONOMÁ — Comércio Geral, Indústria e Agricultura, 
Limitada».

Aos 12 de Junho de 2015, em Luanda e no 4.° Cartório . 
Notarial desta cidade, sito na Rua de Lobito n.° 34, Bairro 
São Paulo, Distrito Urbano do Sambizanga, Município de 
Luanda, a cargo do Notário Pedro Manuel Dala, perante o 
mesmo compareceram como outorgantes:

Ana Rosa Diodeth Martina Mendes, solteira, maior, 
natural de Namacunde, Província do Cunene, residente 
habitual mente em Luanda, Rua Vereador dos Prazeres, 
casa Bairro São Paulo, Distrito Urbano do Sambizanga, 
Município de Luanda, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 000111200CE011, emitido peja Direcção Nacional do 
Arquivo de Identificação Civil e Criminal em Luanda, aos 
3 de Abril de 2014;

Bah Alpha Algassimou, solteiro, maior, de nacionali
dade guineense, natural de Telemele, República da Guiné 
Conacry, residente habitúalmente em Luanda, Rua A, Casa 
n.° 175, Bairro Operário, Distrito Urbano do Sambizanga, 
Município de Luanda, titular da Autorização de Residência 
n.° 0000408B06, emitido pelo Serviço de Migração e 
Estrangeiros, aos 2 de Setembro de 2013;

Daniel Francisco Mateus João, casado com Teresa 
Mateus João, no regime de comunhão de adquiridos, natu
ral de Gonguembo, Província do Kwanza-Norte, residente 
habitualmente em Luanda, Casa n.° 10 CZ 25, Zona 18, 
Bairro Cazenga, Município do Cazenga, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 000121582KN035, emitido pela Direcção 
Nacional do Arquivo de Identificação Civil e Criminal em 
Luanda, aos 18 de Junho de 2013;

Abdoulaye Dial lo, solteiro, maior, de nacionalidade gui
neense, natural de Konda M. Labe, República da Guiné 
Conacry, residente habitualmente em Luanda, Distrito 
Urbano da Maianga, Município de Luanda, titular da 
Autorização de Residência n.° 0009032T06, emitido pelo 
Serviço de Migração e Estrangeiros, aos 13 de Novembro 
de 2014.
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E ainda Pelos Outorgantes foi dito: 
Que, como consequência da quota ora cedida 

os direitos e deveres inerentes a essa qualidade. l°d°s 
Alteram os artigos 3.°, 4.° e 6.° dos seus estatu 

passam, a ter a seguinte nova redacção: ' Ut°s

ARTIGO 3.° ..............-■

. . O objecto social é o exercício da acf • 

de comércio geral, a grosso e a retalho, indúsr& 

agricultura, pesca, transportes, acessória. ~ j . . auto$exploração de recursos minerais, importação 

exportação, prestação de serviços, construção civil 
educação e ensino, venda de produtos farmacêuti 
cos e medicamentos, exploração; corte e tratamento 
da madeira, recreação e cultura, venda de lubrifi 
cantes e derivados de petróleo, e combustíveis, gás 

hotelaria e turismo, agro-pecuária, agro-indústria, 

avicultura, cafeicultura, consultoria financeira, 
saião de festas, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outra actividade comercial ou industrial, em 

que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTI.GO 4.°

• O capital social é de 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), integralmente realizado em * dinheiro, 
dividido e representado por 3 (três) quotas, 1 (uma) 
no valor nominal de 30.000,00 (trinta mil kwanzas), 

■ pertencente à sócia, Ana Rosa Diodeth Martina 
Mendes, I (uma) no valor nominal de 40.000,00 
(quarenta mil kwanzas), pertencente ao sócio Bah 

Alpha Algassimou, e 1 (uma) no valor nominal 
de 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente ao 
sócio, Daniel Francisco Mateus João.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do 
respectivo documento de identificação, a qualidade e sufi 
ciência dos poderes de que se arroga, em face da acta avulsa 
da Assembleia Geral da sociedade comercial «MONOMÁ 

— Comércio Geral, Indústria e Agricultura, Limitada», rea

lizada em 20 de Fevereiro de 2014.
E, pelos mesmos foi dito:
Que, são os únicos e actuais sócios da sociedade 

comercial denominada «MONOMÁ — Comércio Geral, 
Indústria e Agricultura,-Limitada», com sede em Luanda, 
Rua Comandante Arguelles, sem númer, Bairro Margoso, 
Distrito Urbano da Maianga,’Município de Luanda, com 
a Identificação Fiscal n.° 5401076029-, Registada na 
Conservatória do Registo sob o n.° 26272002, constituída 
por escritura de 5 de Julho de 2002, lavrada com início a 

, folhas 41 a 43, do livro de notas para escrituras diversas 
n.° 111-E, do 2.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, 
com capital social de Kz: 60.000,00, dividido e represen
tado por quatro quotas, cada uma com o valor nominal de 
Kz: 15.000,00, pertencentes aos sócios Ana Rosa Diodeth 
Martina Mendes, Bah Alpha Algassimou, Daniel Francisco 
Mateus João, e Abdoulaye Dial lo.

Que, pela presente escritura, dando cumprimento ao . 
deliberado em Assembleia Geral da sociedade «MONOMÁ 

— Comércio Geraí, Indústria e Agricultura, Limitada», pra

ticam os seguintes actos:

.1.0 sócio, Abdoulaye Diallo, divide a sua quota no valor 

nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) em três quo

tas com o valor nominal de 5.000,00 (cinco mil kwanzas), 

cede cada uma das quotas divididas aos sócios, Ana Rosa 

Diodeth Martina Mendes, Bah Alpha Algassimou, Daniel 

Francisco Mateus João.

' Que, esta cessão é feita pelo preço do valor nominal das 

respectivas quotas, livres de ónus, encargos ou qualquer res

ponsabilidade e que deste modo, o sócio Abdoulaye Diallo, 

afasta-se definitivamente da sociedade «MONOMÁ__

Limitada», nada mais tendo dela a reclamar, tendo recebido 

a respectiva quitação.

O aumento do capital social de Kz: 60.000,00 (sessenta . • 

mil kwanzas), para kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), sendo 

o aumento verificado de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwan- • 
zas), subscrito da seguinte forma: à sócia Ána Rosa Diodeth 

Martina Mendes, com o valor de 15.000,00 (quinze mil 

kwanzas), mais a quantia de 10:000,00 (dez mil kwanzas), 

o sócio Bah Alpha Algassimou, com o valor de 10.000,00 

(dez mil kwanzas), mais a quantia de 15.000,00 (quinze mil 

kwanzas), o sócio Daniel Francisco Mateus João, mais a 

quantia de 10.000,00 (dez mil kwanzas), respectivamente.
Em cumprimento ao deliberado em Assembleia Geral do 

dia 20 de Fevereiro de 2015, os sócios decidem unificar as 
quotas ora cedidas com todos os correspondentes direitos e 
obrigações a eles inerentes.

ARTIGO 6.°
1. A gerência e a administração da socieda e, 

em todos os seus actos e contratos, em juízo e 0 
dele, activa e passivamente, incumbe aos sócios 
Ana Rosa Diodeth Martina Mendes, e Bah A P 

Algassimou, que dispensados de caução, 
desde já nomeados gerentes, bastando uma das as 
naturas para obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar no outro so^ 
ou em pessoa estranha à sociedade, mediante pr 
ração todos ou parte dos seus poderes de gere 
conferindo para o efeito o respectivo mandato^^

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a soC1oCjajS) 
em actos e contratos estranhos aos negócios so^ 
tais como letras de favor, fianças, abonaç 

documentos semelhantes.
O que não foi alterado permanece firme e válido. 

Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

Documentos legais da sociedade em apr^Ç > 
b) Acta avulsa de 20 de Fevereiro de 2015 

dade, em que as mesmas prestam 0 sel1 

timento.
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Aos outorgantes e na presença destes fiz em voz alta 
a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a 
advertência da obrigatoriedade de requerer o registo do acto 
n0 prazo de noventa dias a.contar desta data.

O Notário, Pedro Manuel Dala
É certidão que fiz extrair que vai conforme o original 

de que me reporto.
4.° Cartório Notarial de Luanda, em Luanda, aos 16 

de-Junho de 2015. — O ajudante de notário, ilegível.
' r (15-10400-L14)

Sokibala, Irmãos & Filhos, Limitada

Alteração parcial do pacto e aumento do capital social na 
sociedade «Sokibala, Irmãos & Filhos, Limitada».

’ Cetifico que no dia 18 de Abril de 2012, no Cartório 
Notarial da Lunda-Norte, no Dundó, a cargo de Maria da 
Conceição Ngusso Miranda, Notária do referido Cartório, 
compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Kibala Kunguati Garcia, casado, natural do 
Nambuangongo, Província do Bengo, portador do Bilhete de 
Identidade n.° 000404748B0037, emitido em Luanda, aos 
16 de Fevereiro de 2007, e residente na Casa n.° 114, Bairro 
dos Combustíveis, Cacuaco-Luanda;

Segundo: — Domingos Kiala Kunguati, solteiro, natural 
do Uíge, Província do Uíge, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 004765283UE045, emitido em Uíge, aos 29 de Março 
de 2012, e residente na casa sem número, na Cidade do 

Dundo/Tchitato;
E pelos outorgantes foi dito:
Que, eles os outorgantes, são os actuais e únicos sócios 

da sociedade comercial por quotas de responsabilidade, 
limitada, que gira sob a denominação de «Sokibala, Irmãos 
& Filhos, Limitada», com sede social no Município do 
Kambulo, Província da Lunda-Norte, constituída por escri
tura de 9 de Dezembro de 20.06, lavrada no livro n. 1, dè 
2006, do Cartório Notarial da Comarca da Lunda-Norte, 
com capital social no montante, hoje de Kz: 5.000,00 (cinco 
mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, repre

sentado por duas quotas iguais.
Que havendo necessidade de dar maior desenvolvimento 

aos negócios sociais e satisfazer as exigências das leis em 

vigor, de comum acordo, e pela presente escritura, aumen- 
lam o capital social para Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),, 
sendo a importância aumentada é de Kz: 95.000,00 (noventa 
e cinco mil kwanzas), dividido e representado por duas quo 

tas de igual valor, subscrito de seguinte forma.
O sócio Kibala Kunguati Garcia, subscreveu com uma 

quantia nominal no valor de Kz: 47.500,00 (quarenta e sete 

mil e quinhentos kwanzas);
o sócio Domingos Kiala Kunguati, subscreveu com 

uma quantia no valor nominal de Kz: 47.500,00 (quarenta 
e sete mil e quinhentos kwanzas), e em çonsequência 

actos procedentes alteram o artigo 3.° e 4.° do pacto social 
da aludida sociedade os quais passam a ter a seguinte nova 
redacção:

.....................     A ‘
ARTIGO 3.°

O seu objecto social é o exercício de comércio 
geral, venda a grosso e retalho, farmácias e postos 
de venda de medicamentos, perfumaria e boutique, 
salão de beleza e estética, alfaiataria, transportes de 
mercadorias e passageiros, prestação de serviços, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 
a outro ramo de actividade comercial e indústria, 
desde que os sócios acordem e seja permitido por 
Lei Comercial.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas) integralmente realizado em dinheiro e 
outros valores do activo social e acha-se dividido e 
representado por 2 (duas) quotas assim distribuída:.

1 (uma) quota do valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio Kibala 
Kunguati Garcia; . ■ - -

Uma quota de valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Domingos Kiala Kunguati.

Em tudo não alterado se mantêm conforme a escritura 
inicial.

Assim disseram e outorgaram: Instruem este acto:
a) A certidão da Conservatória do Registo Comercial

do Dundo/Lunda-Norte;
b) Acta avulsa da reunião da Assembleia Geral da

referida sociedade.
Aos outorgantes e na presença simultânea de todos, fiz 

em voz alta, a leitura desta escritura, a explicação do seu 
conteúdo e a advertência da obrigatoriedade do registo do 
acto no prazo de 90 dias.

Registado sob n.° 56/2012. — A Notária, Maria da 
Conceição Ngusso Miranda.

Está conforme.
É certidão que fiz atrair e vai conforme o original.
Cartório Notarial da Comarca da Lunda-Norte, no 

Dundo, aos 19 de Abril de 2012. (15-10406-L01)

Galp Energia Overseas B.V.

Certifico que, neste Cartório Notarial, existe arquivado, 
a pedido da parte, um processo, respeitante ao competente 
Livro n.° 302, folhas 67, verso, sob o Maço 1/15, regis
tado sob o n.° 1, que constam a Deliberação do Conselho de 
Administração da «Galp Energia Overseas B.V.».

Feito em Luanda e no L° Cartório Notarial, da Comarca 
de Luanda, a 1 de Junho de 2015. — A Ajudante, Sandra 
Domingas José de Lemos Pinheiro.
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Deliberação do Conselho de Administração da Galp 

Energia Overseas B.V.
Os abaixo assinados, Manuel Ferreira de Oliveira, Filipe 

Quintin Crisóstomo Silva e Thore Emst Kristiansen, na qua
lidade de Administradores A, e liaria de Lúcia, Eleha Maria 

Quarles Van Ufford-Gonzalez-Sicilia de Ascanio e Alberto 
Jorge Loureiro Jacob, na qualidade de Administradores B 
da sociedade de direito privado de responsabilidade limi
tada, constituída de acordo com as Leis da Holanda, «Galp 
Energia Overseas B. V.», com sede social Amesterdão e escri
tório registado em Gebouw Weena 200,1 Oth Floor, Office 14, 

Weena 290, 3012 NJ Roterdão, Holanda (a «Sociedade» ou 
o «Outorgante»), que representam a totalidade dos membros 

do Conselho de Administração da Sociedade:
Considerando que:
Nos termos do artigo 14.° dos Estatutos poderão ser 

tomadas pelos administradores deliberações válidas por 
escrito fora da reunião, desde que todos os administradores 
se tenham manifestado a favor da referida deliberação;

Com vista ao exercício de actividade em Angola, a 
. Sociedade registou uma sucursal no país, tendo-se nomea
damente registado para efeitos fiscais junto do Ministério 
das Finanças Angolano em 8 de Agosto de 2012; ,■ '

Por razões que se prendem com a reestruturação da acti
vidade do grupo a que pertence, a Sociedade não irá mais 
exercer qualquer outra actividade em Angola;

* Nestes termos é deliberado o seguinte:

I Cancelar os registos fiscal e de sucursal da sociedade 
«Galp Energia Overseas B.V.» (doravante a «Sociedade») 
em Angola com efeitos a partir de 3 de Março de 2015.

II Conferir poderes a Maria de Fátima Paulo Freitas,’ 
Anabela Silva, Idalett Sousa, Chindalena Lourenço, Vanessa 
Silva e Aline Santos, para tomar todas as medidas neces
sárias exigidas pela Lei Angolana para cancelar os registos 
fiscal e de sucursal da Sociedade em Angola.

Em testemunho do que:

Assinatura: Manuel Ferreira de Oliveira, Thore 
Emst Kristiansen, e F. Quintin Crisóstomo Silva. ~ 
Administradofes Executivos — A;

Locl: Lisbon;

Data: 2 de Abril de 2015.

Assinatura: liaria de Lucia, E. M. Quarles va Ufford- 

Gonzalez-Sicilia de Ascanio e Alberto Jorge Loreiro Jacob. 
Administradores Executivos — B; .

Local: Amsterdam e Roterdam;
Data: 15 de Abril de 2015.

Seen by me, Margot Johanna Dussel, civil law notary, 
established in Rotterdam, the Netherlands, for legalization 

of the signatures of:

1. Mr. Manuel Ferreira de Oliveira, born in Fajoes 
(Portugal) on December 21, 1948, identified by means ofa 

Portuguese Passport with number L401438;

2. Mr. Filipe Quintin Crisostomo Silva, bom in.ju 

de Fatima, Lisbon (Portugal), on July 4, 1964, identifi 
means of a Portuguese Passport with number MO5675^

3. Mr. Thore Emst Kristiansen, bom in $tav ’
(Norway) on July 4, 1961, identified by means^? 

Norwegian passport with number 29895932; a
4. Mrs. liaria De Lucia, bom in Rome (Italy), on Augu^ 

1968, identified by means of an Italian passport with numbe’ 

YA0698251;

5. Mrs. Elena Maria Quarles van Ufford-Gohzalez Sici|ja 
de Ascanio, bom in San Cristobal de La Laguna, Tenerife 
(Spain), on November 6, 1962, identified by means Ofa 
Spanish passport with number X803069;

6. Mr. Alberto Jorge Loureiro Jacob, bom in Lisbon 
(Portugal), on March 1, .1955, identified by means ofa 

Portuguese Passport with number N502084, which signatu- 
res were subscribed on the attached document.

According to the information filed with the Trade 
Register of the Chambers of Commerce in the Netherlands, 
provided to the undersigned today:

Mr. Manuel Ferreira de Oliveira, Mr. Filipe Quintin 
Crisostomo Silva and Mr. Thore Emst Kristiansen, ali fore- 
mentioned, are the only managing directors A, and Mrs. liaria

De Lucia, Mrs. Elena Maria Quarles van Ufford-Gonzalez 
Siciha de Ascanio and Mr. AlbertoJorge Loureiro Jacob, 
ali aforementioned, are the only managing directors B, of 
the private company with limited liability: Galp Energia 
Overseas B.V., established at Amsterdam (the Netherlands), 
having its office address at Weena 290, Building Weena 200, 
10th floor Office 14, 3012 NJ Rotterdam (the Netherlands) 
registered with the Trade Register under number 54118255, 
and as such together fonning the entire management board 

of said company.
This notarial declaration is strictly limited to the legali

zation of the signatures of the persons mentioned aboveand 

the abovementioned subjects, as registered with the Trade 
Register of the Chambers of Commerce. In that respect it is 
exphcitly mentioned that the authority to sign the attached 

board resolution on behalf of the
Said company, can be limited by affairs such as conflic*5 

nterests, ultra vires and other legal affairs, which 

ot investigated in view of this statement.

Rotterdam, the Netherlands, April 21,2015.
(J5-10408-LOD

, ôas — Sucursal de Angola 
a Pedido da n rt neSÍe Notarial, existe arquiv^0’
^vro n.° 302 f ih’ Processo> respeitante ao competeI^ 

Que constam o S°^ 0 ^aço 1/15, registado sob o n. 
Sucursal deAngo^ S°ciedade ANGOFLEX, SAS "



12325
^SÉRIE-N0 140-DE 22 DE JULHO DE 2015 ■

feito em Luanda, e no ICartório Notarial, aos 11 de 
junho de 2015. — A Ajudante, Sandra Domingas José de 

Lemos Pinheiro.
«angoflex»
Sociedade por acções simplificada com capital de 

23.001.552,006

Sede social: 6-8 Allée de 1’Arche—Faubourg de 1’Árche 
92400 Courbevoie.

395 292 857 R.C.S. Nanterre
Assembleia geral mista de 22 de Abril de 2010.

Decisões do sócio único de 11 de Abril de 2014.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ANGOFLEX, SAS SUCURSAL DE ANGOLA’

TÍTULO I
Denominação, Forma, Objecto, Sede, Duração

. ARTIGO l.° \ 
(Denominação da sociedade)

A denominação da sociedade é: «Angoflex».
Em todas as actas e todos os documentos provenien

tes da sociedade e destinados a terceiros, a denominação 
social deverá ser sempre precedida ou seguida das pala
vras «Sociedade por Acções Simplificada» escritas de forma 
legível ou das iniciais S.A.S», da enunciação do montante 
do capital social, do local e do número de inscrição da 
Sociedade no Registo do Comércio e das Sociedades.

ARTIGO 2.°
(Forma)

A Sociedade foi constituída sob a forma de Sociedade 
Anónima a 3 de Junho de 1994 e foi inscrita no Registo do 
Comércio e das^ Sociedades de Nanterre a 7 de Junho de 

1994.
Foi transformada em Sociedade por Acções Simplificada 

por decisão unânime da Assembleia Geral Mista de 22 de 

Abril de 2010.
A Sociedade é regida pelas leis e regulamentos e vigor, 

bem como pelos presentes estatutos.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A Sociedade tem como objecto, directa ou indirecta- 
mente, em França e em todos os Países estrangeiros.

A produção, a compra, a venda e a comercialização 
de tubos flexíveis e/ou rígidos ou de conjuntos compostos 
Por tubos flexíveis e/ou rígidos, destinados, em especial na 

indústria do petróleo, ao transporte, em conjunto ou em sepa
rado, de fluidos, de energia e de informações, bem como de 
materiais anexos, conexos e acessórios aos referidos tubo 

flexíveis e/ou rígidos ou aos referidos conjuntos.
O fornecimento de quaisquer serviços associado 

■eferidos produtos e materiais.

O desenvolvimento e a implementação de quaisquer 
processos para a utilização prática, no plano industrial, dos 
resultados dos estudos efectuados pela Sociedade ou por 
qualquer outra pessoa singular ou colectiva.

A criação, o aluguer, o arrendamento, a compra, a venda, 
a instalação e a exploração de quaisquer estabelecimentos e 
fábricas necessários ou úteis às empresas sociais.

O depósito, a aquisição, a obtenção, a exploração directa 
ou indirecta, a cessão ou a venda de quaisquer marcas de p 
produção, processos .de produção, patentes e licenças dé 
patentes.-

A aquisição e a gestão de qualquer carteira de valores.
E, de um modo geral, quaisquer empreendimentos e ope

rações mobiliários e imobiliários, industriais, comerciais 
e financeiros em relação directa ou indirecta, total ou par
cialmente, ou que possam ser úteis a quaisquer objectos da 
Sociedade.

A Sociedade poderá efectuar estas operações por conta 
própria ou por conta de terceiros, quer sozinha, quer sob a 
forma de participação, associação, agrupamento, sociedade 
com quaisquer outras entidades singulares ou colectivas e 

^poderá realizá-las e executá-las seja de que forma for.
Além disso, a Sociedade pode tomar, através de partici

pação, fusão ou de outra forma, um interesse em qualquer 
sociedade que tenha, total ou parcialmente, os mesmos 
objectivos ou cujas operações sejam de natureza a favore
cer as suas. . .

ARTIGO 4.°
(Sede social)

A sede social encontrâ-se em 6-8 allée de 1’Arche — 
Faubourg de 1’Arche — ZAC Danton 92400 Courbevoie.

Poderá ser transferida para qualquer outro local do 
mesmo departamento ou dos departamentos limítrofes por 
simples decisão do Conselho de Administração, .sob reserva 
de ratificação pela próxima Assembleia Geral Ordinária, e 
para qualquer outro sítio em virtude de uma deliberação da 
Assembleia Geral Extraordinária dos Accionistas.

No caso de transferência decidida em conformidade com 
a lei pelo Conselho de Administração, o mesmo está habili
tado a alterar os estatutos em consequência.

• ARTIGO 5.°
(Duração)

A duração da Sociedade permanece fixada em noventa 
e nove (99) anos à partir da sua inscrição no Registo do 
Comércio e das Sociedades. Irá terminar a 7 de Junho 
de 2093, exceptuando no caso de dissolução antecipada ou 
prorrogação decidida pelos sócios qu pelo sócio-único.

TÍTULO 11
Capital Social, Acções

ARTIGO 6.°
(Capital social)

O capital social encontra-se fixado em € 23.001.552,00 
(euros). Divide-se em 1.437.597 acções, cada uma com um 
valor nominal de € 16 (eúros).
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ARTIGO 7.°
(Alteração do capital social)

O capital social pode ser aumentado ou reduzido nas 
condições previstas pela lei, por decisão colectiva dos sócios 
tomada por maioria de dois terços dos votos de que dispõem 

os sócios ou pêlo sócio-único.
Os sócios ou o sócio-único podem delegar no Presidente 

os poderes necessários para decidir e/ou realizar, dentro do 

prazo legal, o aumento de capital em apenas uma vez ou em 
varias vezes, fixar as modalidades desse aumento, constatar 
a realização do mesmo e proceder à alteração correlativa dos 

estatutos.
No caso de aumento.de capital por emissão de acções de 

subscrição em numeráriq, é reservado um direito preferen
cial à subscrição dessas acções aos proprietários das acções 
existentes, nas condições legais. No entanto, os sócios ou 
o sócio único podem renunciar, a título individual, ao seu 
direito preferencial e a decisão de aumento do capital pode 
suprimir o referido direito preferencial no respeito das con
dições legais.

’ ARTIGO 8.°
* (Liberação das acções)

O montante das acções de subscrição contra numerário 
pode ser pago na sede social ou em qualquer outro sítio indi
cado para o efeito, no mínimo, % (um quarto) aquando da 
subscrição e o restante em uma ou várias vezes, no prazo 
máximo imposto pela legislação em vigor nas épocas e nas 
proporções determinadas pelo Presidente que poderá auto- 

j rizar qualquer pagamento antecipado e aceitar qualquer 
liberação por compensação com créditos líquidos e exigí
veis em relação à Sociedade.

ARTIGO 9.° 
(Juros dc mora)

Qualquer pagamento em atraso resulta em juros de mora 
de pleno direito a favor da Sociedade a uma taxa de 2% 
superior à dos adiantamentos do Banque de France, com um aument0 ou redução de capital, independentemente 

mínimo de 7% a partir da exigibilidade e sem qualquer noti
ficação. '

ARTIGO 10.°
(Forma e transmissão das acções)

I. As acções apresentam, obrigatoriamente, a forma 
nominativa. Resultam em inscrição em nome do ou dos titu
lares em contas mantidas para o efeito pela Sociedade, nas 
condições e de acordo com as modalidades previstas pelas 
disposições legais e regulamentares em vigor.

Os comprovativos de inscrição em conta são validamente 
assinados pelo Presidente ou por qualquer outra pessoa com 
delegação do Presidente para o efeito.

II. No que respeita a terceiros e à Sociedade, a cessão das 
acções é realizada através de transferência bancária da conta 
do cedente para a conta do cessionário mediante apresenta
ção de uma ordem de movimentação assinada pelo cedente 
ou respectivo mandatário. Esta movimentação consta pre- 
víamente de um registo numerado e rubricado, organizado 

cronologicamente ,e designado por «registo das 

tações». ' •
A Sociedade deve proceder às referidas inscriçã0 

•ferência ao receber a ordem de movimentação. Se 6 
não forem integralmente liberadas, deverá ser in/Cçôes 

fracção não liberada.
As taxas de transferência ficam a cargo dos cessiOn' 

salvo convenção em contrário entre cedentes e cessio^08’
As acções não liberadas dos pagamentoâ exigível 

são admitidas para transferência. - na°

III. As acções inscritas em conta são transmitidas 

transferência de conta para conta de acordo com as disp^ 
sições legais em vigor. No caso de aumento de capital 
acções são negociáveis a partir da realização do mesmo ’

ARTIGO 11.°
(Indivisibilidade das acções)

As acções são indivisíveis no que respeita à Sociedade 
Os proprietários indivisos devem ser representados junto da 
Sociedáde por apenas uma única pessoa.

ARTIGO !2.°
(Direitos c obrigações inerentes às acções)

Cada acção confere o direito, na propriedade dos acti- 
vos sociais, na partilha dos lucros e no remanescente de 

liquidação, a uma quota proporcional ao número de acções 
emitidas’ /

Qualquer sócio compromete-se até ao montante das 
acções de que é titular. A titularidade de uma acção resulta 

de pleno direito na aceitação dos estatutos da Sociedade.

Os direitos e as obrigações inerentes a cada acção são 

transferidos para quaisquer titulares.
Sempre que seja necessário possuir vários títulos para 

exercer um direito qualquer, em especial no caso de troca, 

reagrupamento ou atribuição de títulos, ou na sequência das 
modalidades, de fusão ou de qualquer outra operação, o 

proprietários de títulos em número inferior ao exigido aPeIiaS 

podem exercer os seus direitos se tratarem, pessoalm611^ 
do agrupamento e, eventualmente, da compra ou venda 

número de títulos ou direitos fraccionados necessários-

título in
Secção da Sociedade

ARTIGO 13°
AS • (° Presidente)

urn Presidente ° representacía, dirigida e administrada p°r

13-’-Nom,eaXPeSS°aSÍngUlar-

O Presidente a
"único. nomeado pelos sócios ou pelo soei

0 presidema° funçôes~Remuneração0 mandato ter 6 6 nomeado Por um período de três a"** 
term'na aquando da decisão dos sócios o» do

aumento.de
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sócio-único deliberando sobre as contas do exercício findo 
tomada durante o ano em que expira o respectivo mandato.’

O referido mandato é renovável sem qualquer limite.
A decisão tomada para nomear o Presidente fixa as 

modalidades da sua remuneração. -
O Presidente pode obter 0 reembolso das despesas efec

tuadas no âmbito da sua missão por conta da Sociedade 
mediante a apresentação de comprovativos.

13.3. Cessação das funções
As funções do Presidente terminam por motivo de:
Vencimento do prazo previsto, aquando da sua nomea- - 

ção;
Demissão, a qual apenas é efectiva, em princípio, após 

expiração de um pré-aviso de três meses. Este prazo poderá 
ser reduzido na eventualidade de a suã substituição ter sido 
tratada num prazo mais curto;

Impossibilidade do Presidente para exercer as suas íun
ções por um período superior a três meses;

Limite etário atingido;
Revogação pelos sócios ou pelo sócio-único, a qual pode 

ocorrer a qualquer momento e sem qualquer motivo;
Falecimento.
13.4. Limite etário
O Presidente, enquanto pessoa singular, não deve ter 

mais de sessenta e sete anos.
* 13.5. Poderes

O Presidente representa a Sociedade perante terceiros. É 

investido dos poderes mais vastos para actuar em quaisquer 
circunstâncias em nome da Sociedade no limite do objecto 
social e sem prejuízo dos limites estipulados aquando da sua 

nomeação’
Nas relações com terceiros, são da responsabilidade da 

Sociedade os actos do Presidente que não sejam abrangi

dos pelo objecto social, a não ser que a mesma comprove 
que o terceiro sabia que o acto infringia este objecto ou que 
tinha de ser do seu conhecimento tendo em conta as circuns
tâncias, sendo que a simples publicação dos estatutos não 

constitui, para o efeito, uma prova suficiente.
Nas relações com os sócios ou o sócio-único, o 

Presidente pode proceder a quaisquer actos de gestão em 

prol da Sociedade.
O sócio-único ou os sócios podem limitar os poderes do 

Presidente e submeter determinados actos a uma autoriza

ção prévia.

13.6. Delegações de poderes
O Presidente pode, no limite das suas atribuições, conf 

fir qualquer delegação de poderes com vista à realização 

determinadas operações.
Essas delegações mantêm-se quando a mesmo ces 

exercer as suas funções, exceptuando se forem revogadas 

pelo seu sucessor.
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TÍTULO IV
Revisores Oficiais de Contas

ARTIGO 14.°
(Revisores oficiais de contas)

O controlo é exercido por um ou dois Revisores Oficiais 
de Contas titulares, nomeados por decisão colectiva dos 
sócios ou pelo sócio-único, e exercendo a sua missão em 
conformidade com a lei.

Um ou vários Revisores Oficiais de Contas suplentes, 
designados para substituírem o ou os titulares no caso de 
recusa, impedimento, demissão, falecimento ou exoneração, 
são nomeados ao mesmo tempo que o ou os titulares e pelo 
mesmo período.

TÍTULO V
Decisões Sociais

ARTIGO 15.°
(Competência dos sócios ou do sócio-único)

A colectividade dos sócios ou o sócio-único toma as 
decisões relativas às seguintes operações:

Alteração dos estatutos diferentes da transferência da 
sede social para o mesmo departamento ou para 
um departamento limítrofe;

Aumento, amortização ou redução do capital social;
Transformação da Sociedade em sociedade de outra 

forma;
Fusão, cisão ou entrada parcial de activos abrangidos 

pelo regime das cisões;
Dissolução e liquidação.

Nomeação dos revisores oficiais'de contas, aprovação 
das contas anuais e atribuição do resultado.

Qualquer outra decisão para além das acima referidas 
é da competência do Presidente, sem prejuízo dos limites 
aplicados aos poderes do,Presidente pelos sócios ou pelo 
sócio-único.

ARTIGO 16.°
(Deliberações colectivas ou decisões do sócio-único)

16.1. Decisões colectivas
Todas as decisões colectivas são tomadas por maioria 

dos votos dos sócios, sendo que cada sócio dispõe de um 
número de votos proporcional à quota-parte do capital social 
representada pelas acções de que é titular.

16.2. Modos de deliberação
As decisões colectivas resultam, à escolha do Presidente, 

de uma consulta por correio postal, de um acto que expresse 
o consentimento de todos os sócios ou de uma Assembleia 
Geral, a qual pode ser realizada através de videoconferência 
ou de qualquer outro meio de telecomunicação que permita 
identificar os sócios.

No caso de consulta por correio postal, o Presidente envia 
a cada sócio, por carta registada, o texto das resoluções pro
postas, bem como os documentos necessários para informar 
os sócios. Estes últimos dispõem de um prazo de quinze dias 
a partir da data de recepção dos projectos de resolução para
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• ARTIGO 18.°
(Entidade social junto da qual a comissão de cm 

exerce os seus direitos) prcsa

(Artigo L 2323-66 do Código do Trabalho).
Nas relações entre a'Sociedade e a sua comi 

empresa, o Presidente (ou o seu mandatário expre^0 

autorizado) constitui a entidade social junto da qUal 
gados da comissão de empresa exercem os direitos def • 
pelos artigos L 2323-62 e L 2323-63 do Código doTrabalh*

Uma reunião entre o Presidente e os delegados da c0 ° 

são de empresa é realizada, semestral mente, com envj 
prévio, se necessário, de documentos referentes aos p0nto°s 

constantes da ordem de trabalhos.
Pode ser organizada uma reunião extraordinária por ini 

ciativa do Presidente, se necessário.

ARTIGO I9.° .
(Intervenção no âmbito das decisões colectivas e das 

decisões do sócio-único)

Dois membros da comissão de empresa, designados em con
formidade com as disposições do artigo L 2323-67 do Código 

do Trabalho, devem ser convocados para as Assembleias 
Gerais respeitando as mesmas formas e os mesmos prazos que 

os sócios.

Podem ser enviados pedidos de inscrição de projec
tos de resoluções na ordem de. trabalhos das Assembleias 
Gerais pela comissão de empresa, representada por um dos 
seus membros mandatados para o efeito, na sede social da 

Sociedade, por carta registada com aviso de recepção ou por 
um meio electrónico de telecomunicação, no prazo mínimo 
de 25 dias antes da data da Assembleia Geral. Os pedidos

comunicarem o seu voto ao Presidente. Qualquer sócio que 
não tenha respondido dentro do prazo acima indicado será 

considerado como tendo votado contra as resoluções pro

postas. •
O texto das resoluções propostas será enviado de acordo 

com as mesmas modalidades aos membros da comissão 

central de empresa, designados em conformidade com as 
disposições do artigo L 2323-67 do Código do Trabalho.

No caso de reunião da Assembleia Geral, a convocação 
é efectuada pelo Presidente ou, eventualmente, a pedido de 
um sócio maioritário, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de 

. antecedências, através de carta enviada a cada sócio com 
indicação da ordem de trabalhos e do local, do dia e da hora 

da reunião.
A Assembleia Geral é presidida pelo Presidente oú pelo 

autor da convocação. A assembleia pode, eventual mente, 
eleger o seu presidente. '

Cada sócio pode participar em todas as decisões colecti
vas, independentemente da sua natureza, e dispõe de tantos 
votos quantas as acções de que é titular, sem qualquer limite.

16.3. Registo das actas
As actas são estabelecidas e assinadas em registos espe

ciais mantidos em conformidade com as disposições legais 
em vigor.

16.4. Cópias ou extractos das actas
As cópias ou os extractos das deliberações dos sócios são 

validamente certificados conformes pelo Presidente.
Durante a liquidação da Sociedade, a sua certificação é 

validamente efectuada por um único liquidatário.
16.5. Decisões do sócio-único
As decisões do sócio-único resultam, à escolha do sao ac°mpanhados peio texto dos projectos de resoluções 

Presidente, de uma consulta por correio postal, de um acto * 
que expresse o consentimento do sóciò-único ou de uma 
reunião entre o sócio-único e o. Presidente, a qual pode ser 
realizada através de videoconferência ou de qualquer outro 
meio de telecomunicação que permita identificar o sócio- 
-único.

As decisões do sócio-único são inscritas em registos 
especiais mantidos em conformidade com as disposições 
legais em vigor e são entregues aos membros da comissão 
centra] de empresa, designados em conformidade com as 
disposições do artigo L 2323-67 do Código do Trabalho.

As cópias ou os extractos das decisões do sóciò-único 
são validamente certificados conformes pelo Presidente.

TÍTULO VI

Prerrogativas da Comissão de Empresa

ARTIGO 17.°
(Desencadeamento de um procedimento de alerta)

(Artigo L 2323-78.° do Código do Trabalho).
O pedido de explicações é transmitido ao Presidente. Os 

relatórios posteriores, se for caso disso, são transmitidos ao 
Presidente, ao revisor oficial de contas e, se decidido pela 
comissão, aos sócios ou ao sócio-único.

Presíd Cm jnc^u,r uma aPresentação sucinta dos motivos. 0 

dereç 1 & ^0CIec^a^e confirma a recepção dos projectos
de J°,Uçoes Por carta registada ou por um meio electrónico 
Ções em ^?Un,*Ca^°» nas condições definidas pelas disposi- 

orazn h g°r> a° rePresen*ar,te da comissão de empresa, no 

jectos CinC° ^aS a PartIr ^a recepção dos referidos pro- 

tnç taf POn,^^’zaÇã° à comissão de empresa dos documen- 
” “ig° L 2323-« “» Código do Tal.» 

re!peittnd0 as mesm>s os momos p-, 

desion j s°c,os- Dois membros da comissão de empresa’ 
L 2321^7 COnformi<iade com as disposições do artigo 

pedido h ° Códlg0 d0 Trabalho, devem ser ouvidos, a 
unanímidZemdosmsóciosqUandO de'ÍberaÇã° reql,erend<>a

TÍTULO VII Djstribui^
Inventários, Lucros, Fundos de Reserva

dos Lucros

ARTIGO 20.°
(Exercício social) « 31

O ano social inicia a 1 de Janeiro e ^er 
de Dezembro.
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ARTIGO 21.°
(Distribuição dos lucros)

A conta de resultado que recapitula as receitas e as des
pesas do exercício apresenta, por diferença, após dedução 
das amortizações e das provisões, o lucro ou a perda do exer- 

cicio.
No lucro do exercício reduzido, se for caso disso, das 

perdas anteriores, são retirados, no mínimo, 5% para cons
tituir o fundo de reserva legal. Esse levantamento deixa de 
ser obrigatório quando a reserva atinge o décimo do capital 
social. Retoma o seu curso se essa reserva for encetada.

O lucro distribuível é constituído pelo lucro do exercício, 
reduzido das perdas anteriores, bem como dos montantes a 
serem incluídos nas reservas, em aplicação da lei ou dos 
estatutos, e aumentado do montante beneficiário transitado.

A colectividade dos sócios ou o sócio-único pode retirar 
desse lucro quaisquer quantias que considere oportunas atri
buir à dotação de quaisquer fíindos de reservas facultativas 
ou voltar a transitar.

O saldo, se existente, é distribuído pelos sócios propor
cionalmente ao número de acções de que são titulares.

Além disso, a colectividade dos sócios ou o sócio-único 
pode decidir a distribuição de quantias retiradas das reser
vas de que dispõem, indicando expressamente os postos 
de reservas em que os levantamentos são efectuados. No 
entanto, os dividendos são retirados, prioritariamente, do 
lucro distribuível do exercício.

ARTIGO 22.°
(Pagamento dos dividendos)

As modalidades de pagamento dos dividendos decididas 
pela colectividade dos sócios òu pelo sócio-único são fixa
das pelos mesmos ou, eventualmente, peio Presidente. No 
entanto, o pagamento dos dividendos em numerário deve 
ocorrer no prazo máximo de nove meses após o fecho do 
exercício, salvo prolongação legalmente autorizada.

Quando um balanço estabelecido durante ou no fim 
do exercício e certificado por um revisor oficial de contas 
demonstrar que a Sociedade, desde o fecho do exercício 
anterior, após constituição das amortizações e provisões 
necessárias, com dedução, se for caso disso, das perdas 
anteriores, bem como dos montantes a serem incluídos nas 
reservas, em aplicação da lei ou dos estatutos e tendo em 
conta o.montante beneficiário transitado, realizou um lucro, 
podem ser distribuídos dividendos antecipados antes de 
serem aprovadas as contas do exercício. O montante des 
ses dividendos antecipados não pode exceder o montante do 

lucro assim definido.
Os dividendos não reclamados no prazo de 5 (cinco) 

anos a partir do seu pagamento prescrevem.
A colectividade dos sócios ou o sócio-único pode acor

dar a cada accionista, para a totalidade ou parte do diyiden 
distribuído ou dos dividendos antecipados, uma opção entre 
0 Pagamento do dividendo ou dos dividendos antecipa 

ern numerário ou em acções.
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TÍTULO VIII
Dissolução Antecipada, Liquidação

>
ARTIGO 23.” .

(Causas dc dissolução)

A dissolução da Sociedade ocorre de pleno direito ao 
expirar a sua duração, sem prejuízo das disposições do artigo 5.° 
dos estatutos e por qualquer outra causa prevista pela lei.

Pode ser declarada se o montante dos capitais próprios 
for inferior à metade do capital social.

Na ocorrência deste último caso, o Presidente deverá, no 
prazo de quatro meses a partir da aprovação das contas que 
demonstraram a perda, convocar a colectividade dos sócios 
ou o sócio-único com vista a tomar uma decisão quanto à 
eventual dissolução antecipada da Sociedade.

ARTIGO 24.° 
(Liquidação)

Em todos os casos em que a dissolução seja declarada, 
a colectividade dos sócios ou o sócio-único indica o modo , 
de liquidação, designa os liquidatários e determina os tra- 
taméntos, emolumentos ou honorários que lhe devam ser 
atribuídos. .

A nomeação dos liquidatários põe um termo aos poderes 
do Presidente e dos revisores oficiais de contas.

Além disso, os liquidatários são investidos dos direitos 
e poderes mas vastos, em conformidade com a lei e os usos 
comerciais, para realizarem os activos mobiliários e imobi
liários da Sociedade através da venda amigável ou judicial 
e para receberem o seu valor, em especial, para receberem 
as quantias devidas à Sociedade e para liquidarem quaisquer 
montantes que a mesma possa dever em capitais, juros ou 
acessórios, para exercerem quaisquer acções, coacções ou 
diligências, para pleitearem ou se oporem, recorrerem para 
consentir quaisquer arrestos e desistências, com ou sem 
pagamento, para tratarem do necessário para a liquidação 
e respectivas consequências e necessidade, sem qualquer 
excepção nem reserva.

Podem, em virtude de uma deliberação dos sócios ou 
de uma decisão do sócio-único, proceder à transferência 
ou à cessão a quaisquer pessoas singulares ou a qualquer 
outra Sociedade, quer através de participação, quer de outra 
forma, da totalidade ou de parte dos direitos, acções e obri
gações da Sociedade dissolvida, contra numerário ou contra 
títulos de qualquer natureza.

A cessão da totalidade ou de parte dos activos da 
Sociedade em liquidação a uma pessoa que tenha desempe
nhado as funções de Presidente, revisor oficial de contas ou 
auditor da Sociedade requer o consentimento unânime dos 
sócios ou o consentimento do sócio-único. É proibida a ces
são dos activos da Sociedade em liquidação aos liquidatários 
ou aos seus funcionários ou aos seus cônjuges e ascendentes.

ARTIGO 25.°
(Poderes dos sócios)

Os poderes dos sócios ou do sócio-único mantêm-se 
durante o período de liquidação.
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Os sócios- ou o sócio-único podem designar auditores 
responsáveis pelo controlo da liquidação e cujo tratamento é 

fixado pelos mesmos.
Aprovem as contas dos liquidatários e dão-lhes quitação 

fixando os últimos dividendos a serem distribuídos^

ARTIGO 26.°
(Modalidades da. liquidação)

Após dedução dos passivos e das despesas da Sociedade, 

o resultado líquido da liquidação será distribuído do seguinte 

modo:
Em primeiro'lugar, é reembolsado o capital não amor

tizado
E, em segundo lugar, é distribuído o excedente pelos 

sócios proporcionalmente aos seús direitos ou ao sócio- 

-único.

TÍTULO IX 

Contestações

ARTIGO 27.° 
(Contestações)

Quaisquer contestações relativas à aplicação dos pres

sentes estatutos que possam surgir durante a vigência da 

Sociedade ou durante a sua liquidação, entre os sócios e a 

Sociedade, serão submetidas à jurisdição dos tribunais com

petentes.

Para esse efeito, no caso de contestação, qualquer sócio 

deve eleger domicílio na jurisdição do tribuna! competente e 

quaisquer citações e notificações são regulamente enviadas 

para esse domicílio.

Na ausência de eleição de domicílio, as citações e noti

ficações são validamente efectuadas junto da Procuradoria 

Geral da República e junto do Tribunal de Comarca.

ARTIGO 28.°
(Poderes para realizar as formalidades)

Para proceder à publicação dos presentes estatutos e de 

quaisquer actas consequentes, são dados todos os poderes ao 

titular de uma certidão ou de um extracto das referidas actas.

(15-10409-L01)

No dia 24 de Setembro de 2012, nesta Cid 
. Benguela e no Cartório Notarial da Comarca, a' * *

Sindicato dos Trabalhadores Organizados do Sector
• Petrolífero de Angola e Afins - Benguela

Certifico que, lavrada de folhas 3 a 7 verso, do livro de 

notas para escrituras diversas n.° 207-C, deste Cartório.se 

encontra exarada uma escritura que é do teor seguinte:

Constituição de uma associação denominada, «Sindicato 

dos Trabalhadores Organizados do Sector Petrolífero de 

Angola eAfins-Benguela», Abreviadamente «S.T.O.S.P. A», 

com sede em Benguela, no Bairro Bela Vista, Zona-C.

Notária, Inês Maria de Campos Moreira dos Rejs 
ceram como outorgantes: ’ CornParc.

primeiro: — Cleófas Venâncio, ContrT 
Fiscal n.° 100707679KS0317, solteiro, maior, natu | ' 
Município do Waco-Kungo, Província do Kwanza^' d° 

tadordo Bilhete de Identidade n.°000707679KS03l en^ 
pela Direcção Nacional dos Serviços de Identificação' ° 
Luanda, aos 17 de Agosto de 2012, residente habitual^ 

em Luanda, na Avenida Mortala Moamed, Bairro Ilha 
Cabo e acidentalmente no Lobito;

Segundo: — Nilton Abei Prata, Contribuinte Fiscal 
n.° 101683036BA0372, solteiro, maior, natural de Benguela, 

' portador do Bilhete de Identidade h.° 001683036BA037 
emitido pela Direcção Nacional dos Serviços de Identificação 
em Luanda, aos 4 de Maio de 2010, residente habitualmente 
em Benguela, Bairro da Camunda, Zona A;

Terceiro: ■— Bernarda . Lourdes Venâncio Abel, 
Contribuinte Fiscal n.° 101501197KS0394, solteira, maior, 
natural do Município do Waco-Kungo, Província do Kwanza- 
Sul, portadora do Bilhete de Identidade n.° 001501197KS039, 
emitido pela Direcção Nacional dos Serviços de Identificação 
em Luanda, aos 18 de Outubro de 2010, residente habitual
mente em Benguela, no Bairro da Camunda, Zoná A;

• Quarto: — Margarida Dália Venâncio Abel, Contribuinte 
Fiscal n.° 105324189B A0471,solteira, maior, natural de Benguela, 
portadora do Bilhete de Identidade n.° 005324189BA047, emi

tido pela Direcção Nacional dos Serviços de Identificação em 
Luanda, a 1 de Setembro de 2010, residente habitualmente em 

Benguela, Bairro da Camunda, Zona A;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 

mencionados documentos.
E por eles foi dito:
Que pela presente escritura, usando dos poderes deco 

rentes da Acta Constituinte, datada em.30 de Julho de 2 

arquivada a pedido da parte em 20 de Setembro do ano 
curso, com o n.° 90, no Maço 1/2012, a folhas 40 verso, 

do livro 67, deste Cartório, constituem ente si uma asS^oS 
ção denominada «Sindicato dos Trabalhadores OrganlZ 
do Sector Petrolífero e Afins-Benguela», abreviadan 

«S.T.O.S.P.A» com sede em Benguela, provisorianien^^ 
Bairro Bela Vista, Zona C, Casa n.° 23, Rua da Con^ad’ 

podendo por deliberação da Assembleia Geral ser m 
para outra localidade, cuja duração é por tempo in 

nado, contando-se o seu início a partir da data da p 

escritura;
É uma associação de âmbito provincial, apa 

constituída pelos trabalhadores das Empresas f0(jutO' 
mistas e Privadas do Sector Petrolífero, sejam elas pr 

ras, prestadoras de serviços ou de qualquer outra n na 

mas desde que estejam ao serviço do sector petr° 
Província de Benguela; Sem prejuízo ao disposto no ad £

Cart%25c3%25b3rio.se
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Lei h." 2I-C/92 de 28 de.Agosto (Lei Sindical da República' 
deAngoia). ■

O «sindicato dos Trabalhadores Organizados do Sector 
petrolífero» em abreviatura «S.T.O.S.P.A» tem como objec- 
tivo o seguinte:

a) Organizar os trabalhadores para a legítima defesa
dos seus direitos, seja de forma individual ou 

. colectiva, face aos factos que os lesem;
b) Apoiar e intervir na defesa dos direitos dos associa

dos ou de quaisquer processos dè naturéza dis
ciplinar que lhes sejam impostas pela entidade 
empregadora;

c) Lutar pelo desaparecimento progressivo das desi
gualdades salariais injustas, sobretudo as basea
das em forma de descriminação;

d) Apoiar e enquadrar pela forma mais adequada as
reivindicações dos trabalhadores e definir as 

. formas de lutas aconselháveis para cada, e em 
observância à lei;

e) Defender e praticar nas acções sociais de segu
rança e de higiene nos locais de trabalho;

J) Defender e promover a formação profissional bem K 
como a formação contínua, lutando contra o 
desemprego tecnológico e não só; ■

g) Providenciar meios, quer técnicos, humanos, ecó-
nómicos ou sociais para a assistência dos filia
dos em estreita colaboração com os órgãos 
competentes;

h) Defender e promover a negociação colectiva como -
processo de participação - dos trabalhadores, 
baseados nos princípios de boa-fé negociai e de 

respeito mútuo;
i) Defender de forma legal os direitos dos trabalhado

res aposentados;
J) Promover acções que em estreita colaboração com 

o Estado e demais Instituições competentes, 
assegurem o cumprimento permanente da legis
lação laborai imperante e dos acordos coíectivos 
de trabalho, denunciando as violações dos prin

cípios neles constantes;
k) Apresentar propostas concretas aos órgãos com

petentes que contribuam no aperfeiçoamento da 

legislação laborai, por formas a que ela possa 

servir de um verdadeiro instrumento que pos- 
sibilitará um ambiente de estabilidade e de paz 
social entre os empregadores e os empregados 

do sector petrolífero e não só,
l) Promover e incentivar o princípio de resolução

extrajudicial de todos os problemas inerentes 
aos conflitos laborais, garantindo o clima de 

estabilidade nas empresas e reger-se-á pelos arti 

gos constantes do documento complementar
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borado nos termos do artigo 55.° da Lei n.° 1/97, 
da Simplificação e Modernização dos Registos 
Predial, Comercial e Serviços Notarial e que faz 
parte integrante desta escritura e os outorgantes 
declaram ter lido e assinado tendo pleno conhe
cimento do seu conteúdo pelo que é dispensada 
a sua leitura.

ESTATUTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 
ORGANIZADOS DO SECTOR PETROLÍFERO

DE ANGOLA E AFINS - BENGUELA

CAPÍTULO I
Denominação, Âmbito, Fins e Sede

ARTIGO I.°
S 

(Denominação)

A associação é denominada «Sindicato dos Trabalhadores 

Organizados do Sector Petrolífero e Afins - Benguela», abre
viadamente «S.T.O.S.P.A.».

ARTIGO 2.°

(Sede)

O «S.T.O.S.PA.» tem a sua sede na Província de 
Benguela, provisoriamente no Bairro Bela Vista,. Zona C, 
Casa n.° 23, Rua da Comarca.

ARTIGO 3.°
(Âmbito, constituição e fins)

1. 0 «S.T.O.S.P.A» é uma associação de âmbito pro
vincial, apartidário, constituído pelos Trabalhadores das 
Empresas Públicas, Mistas e Privadas do Sector Petrolífero, 
sejam elas produtoras, prestadoras de serviços ou de qual

quer outra natureza, mas desde que ao serviço do sector 
petrolífero na Província de Benguela.

2. Sem prejuízo ao disposto no artigo 7.° da Lei n.° 21 -C/92, 

de 28 de Agosto (Lei Sindical da República de Angola), o 
«S.T.O.S.P.A.» tem como objectivo:

a) Organizar os Trabalhadores para a legítima defesa
dos seus direitos, seja de forma individual ou

, colectiva, face aos factos que os lesem;

b) Apoiar e intervir na defesa dos direitos dos Asso

ciados ou de quaisquer processos de natureza 

disciplinar que lhes sejam impostas pela enti- 
dade empregadora;

c) Lutar pelo desaparecimento progressivo das desi

gualdades salariais injustas, sobretudo as basea

das em forma de descriminação;

d) Apoiar e enquadrar pela forma mais adequada as

reivindicações dos Trabalhadores, e definir as 

formas de lutas aconselháveis para cada, e em 
observância à lei; .
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e) Defender e participar nas acções sociais de segu

rança e de higiene nos locais de trabalho;
J) Defender e promover a formação profissional bem 

como a formação contínua, lutando contra o 

desemprego tecnológico e não só;
g) Providenciar meios, quer técnicos, humanos, eco

nómicos ou sociais para a assistência dos filia

dos em estreita colaboração com os órgãos 

competentes;'
h) Defender e promover a negociação colectiva como

processo de participação dos Trabalhadores, 
baseado nos princípios de boa-fé negociai e de 

respeito mútuo;
i) Defender de forma legal os direitos dos Trabalha

dores aposentados;

j) Promover acções que, em estreita colaboração com

o Estado e demais instituições competentes/ 

. assegurem o cumprimento permanente da legis

lação laborai imperante e dos acordos colectivos 

de trabalho, denunciando’as violações dos prin- 

/ cípios neles constantes;
k) Apresentar propostas concrétas aos órgãos coni-

SUBSECÇÃO I

Conferencia

ARTIGO 5.°
(Definição, Competência e composição)

1. A Conferência é o órgão» supremo do «S.T o $
2. Compete a Conferência: ‘

a) Aprovar a plataforma sindical e definir as
linhas orientadoras da estratégia sindicab^

b) Eleger membros dos restantes órgão
òiailitáriOc necessários; 4

d Criar sempre que necessário, novos ómãoc« ♦
, . ... J 22 - ® b

tanos de base e definir a sua composição e 
buições;

d) Ratificar as deliberações do Conselho Fiscal* 

. e) Aprovar as alterações dos estatutos do 
«S.T.O.S.PA.»;

J) Decidir sobre a integração, fusão ou parcerias com 
outras organizações sindicais, sejam elas inter

médias, provinciais, nacionais e ou internacio

nais;
g) Decidir sobre a alienação e liquidação do patrimó

nio e dissolução do «S.T.O.S.PA.»
h) Deliberar sobre as demais questões que careçam

petentes que contribuam no aperfeiçoamento da 
legislação laborai, por formas a que ela possa 

servir de um verdadeiro instrumento que pos
sibilitará um ambiente de estabilidade e de paz 

social entre os empregadores e os empregados 

do sector petrolífero e não só;

l) Promover e incentivar o princípio de resolução 

extrajudicial de todos os problemas inerentes 

aos conflitos laborais, garantindo o clima de 

estabilidade nas empresas.

CAPÍTULO II 
Sobre os Órgãos

SECÇÃO I
Composição dos Órgãos do S.T.O.S.P.A.

ARTIGO 4.°

1. São órgãos Provinciais do «S.T.O.S.P.A»:

a) Conferência;

b) Conselho Provincial;

c) Secretariado Executivo Provincial;

d) Conselho Fiscal;

e) Conselho de Disciplina.

2. Constituem órgãos de Base do «S.T.O.S.PA»:

a) Delegado Sindical;

b) Comissão Sindical;

c) Assembleia de Trabalhadores.

3. Todos os Membros do Conselho Provincial, do 

Secretariado Executivo Provincial e do Conselho Fiscal são 

eleitos em Assembleia Constitutiva do «S.T.O.S.PA» ’ '

da sua decisão.
3. A Conferência é constituída por todos os Membros do 

Conselho Provincial e Delegados eleitos nas Assembleias de 
base.

4. As eleições dos Delegados à Conferência serão regu
lamentadas.

SUBSECÇÃO II

Conselho Provincial

ARTIGO 6.°
(Definição c competência)

1. O Conselho Provincial é o órgão deliberativo do 

«S.T.O.S.PA.» entre as acções da Conferência que coopera 
com os demais órgãos para alcançar os objectivos pretendi 

dos.

2. São competências do Conselho Provincial:
a) Aprovar o orçamento, o relatório de contas e ex

cicio anuais; • no
b) Autorizar a realização de despesas não prevista

orçamento anual; jn,
c) Aprovar a ordem de trabalhos do Conselho Pf0

ciai e deliberar sobre a sua convocação, ~
d) Emitir parecer sobre o programa de acç<

«S.T.O.S.PA.»;
q) Receber relatórios, propostas 

emanadas dos restantes órgã< 
escalão menor, e transmitir a; 

competência após deliberação
f) Deliberar sobre a filiação do «

outras organizações sindicais quer nac> 

internacionais;

e recomen^0*5

estatutários
■ - da s«amatérias &

daConferên^
S.T.O.S.M » e"

ou
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g) Deliberar os recursos interpostos de quaisquer
decisões dos órgãos estatutários de escalão infe
rior e arbitrar conflitos de competência que even
tualmente surjam entre eles, ouvindo o Conselho 
de Disciplina;

h) Deliberar sobre a criação de novos órgãos estatutá
rios e outras instituições de carácter social, cul
tural é cooperativo para o beneficio dos filiados;

i) Propor a instauração de inquéritos e ou processos
disciplinar a todos os membros dos diversos 
órgãos e trabalhadores do «S.T.O.S.P A.»;

J) Deliberar sobre as demais questões que sejam da 
' competência exclusiva.

ARTIGO 7?
(Composição do Conselho Provincial)

1. O Conselho Provincial é composto por:
a) Todos os primeiros e §egundos Secretários das

Comissões Sindicais;
b) Todos os Delegados Sindicais;
c) Todos os membros da Conferência.

ARTIGO 8.°
(Funcionamento do Conselho Provincial)

1.0 Conselho Provincial será dirigido por uma presidên
cia composta por 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice-Presidente 
e 1 (um) Secretário eleitos para o efeito na Conferência.

2. O Conselho Provincial reúne em secções ordinárias, 
isto é, semestralmente, mediante a convocação feita pelo seu 
presidente, ou pela metade dos Membros do quórum para a 

realização das referidas reuniões;
3. Para assegurar a realização efectiva das reuniões, os 

membros do Conselho Provincial que trabalham no mar, 
poderão ser representados pelos Membros que se encon
trarem em terra, mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de uma semana efectiva;
4. O Conselho Provincial reúne em secções extraordi

nárias aó pedido do Secretariado Executivo Provincial, por 
um terço dos seus membros ou por um mínimo de 5% dos 

filiados;
5. A convocação das reuniões ordinárias do Conselho 

Provincial será feita com a antecedência mínima de 15 

(quinze) dias úteis e 5 (cinco) dias para as reuniões extraor

dinárias;
6. A Mesa do Conselho Provincial será composta por 1 

(um) Presidente, 1 (um) Vice-Presidente e 1 (um) Secretario; 
- 7. As modalidades de funcionamento do Conselho 

Provincial nos trabalhos de secções serão definidas no regu

lamento interno.

. ARTIGO 9.° . .
(Presidente do Conselho Provincial e suas competências)

I • A Presidência do Conselho Provincial terá as seguintes 

competências?

a) Presidir todas as secções do Conselho .Provincial;
b) Propor e apresentar ao Conselho Provincial, a lista 

t dos membros candidatos aos distintos órgãos do
«S.T.O.S.PA» para análise, votação e aprovação;

c) Assinar as convocatórias relativas às secções do
Conselho provinciais;

d) Elaborar a ordem de trabalho com a observação
dos princípios de consulta prévia dos restantes 
órgãos dó «S.T.O.S.P.A.» qber sejam eles supe-

* . riores ou de base;
e) Propor a eleição de um secretário permanente que

. deverá cuidar das actas de cada secção do Con
selho Provincial;

J) Dar posse a todos os Membros eleitos para as 
diferentes funções dos diferentes órgãos do 
«S.T.O.S.PA.»;

g) Controlar e fiscalizar todo o exercício democrático 
do «S.T.O.S.PA.».

ARTIGO 10.°
(Vicc-Prcsidcnte e Secretário do Conselho Provincial) - (suas com

petências)

Sem prejuízo de outras tarefas consideradas indispen
sáveis para o auxílio do Presidente no exercício adequado 
das suas funções, ao Vice-Presidente competirá, participar 
na eleição do Presidente e substituí-lo nas suas ausências ou 
impedimentos. *

Ao Secretário competirá, elaborar as actas das resolu
ções saídas de todas as secções do Conselho Provinciais, . 
bem como propor ideias que poderão contribuir no bom fun
cionamento do «S.T.O.S.P.A.».

SUBSECÇÃO III
Secretariado Executivo Provincial

ARTIGO 11.°
(Definição, composição, e eleição)

1. O Secretariado Executivo Provincial é o órgão res
ponsável pelo andamento das situações correntes do 
«S.T.O.S.P.A.» ao nível, tanto Provincial como Nacional.

2.0 Secretariado Executivo Provincial do «S.T.O.S.PA.» 
é composto por:

a) Secretário Provincial;
b) Secretário Provincial-Adjunto;

c) Secretário para Organização, Estatística e Forma

ção;
d) Secretário para Assuntos Jurídicos e Sociais;
e) Secretário para Área de Segurança no local de tra

balho das empresas do ramo;

j) Secretário para Administração e Finanças;
g) Secretário para Protecção, Higiene, Cultura, Des

porto e Recreação.

3. Os Membros do Secretariado Executivo Provincial 
são eleitos na Conferência.

22.DE


12334

ARTIGO I2.°
(Atribuições e competências)

1. São atribuições do Secretariado Executivo Provincial 

do «S.T.O.S.P.A.»:
a) Coordenar todas as actividades em conformidade

com os programas de acção e as estratégias deli

beradas na Conferência;
b) Cumprir e fazer cumprir as deliberações saídas na

Conferência, no Conselho Provincial, bem como 
aplicar as deliberações do Conselho de Disci

plina e Fiscalização;
c) Exercer o direito de negociação colectiva a nível

das empresas do ramo;
d) Celebrar acordos e ou convenções colectivas de

trabalho nos termos da lei;
e) Conduzir no quadro da legislação vigente, todas

as formas de lutas que aproveitam aos interesses 

dos Trabalhadores;
J) Promover e organizar em cada local de trabalho a 

. eleição dos Delegados e das Comissões Sindi

cais respectivamente;
g) informar aos Delegados e às Comissões eleitas

sobre todos os assuntos relativos aos ideais do 

«S,T.O.S.P.A.» bem como coordenando a acção 
4 deles na execução local da poljtica sindical;

h) Elaborar e apresentar até 31 de Dezembro de cada

ano, o orçamento para o ano subsequente, e até 
30 de Junho de cada ano, o relatório e contas do 

exercício do ano anterior;

i) Fazer a gestão optimizada dos bens e serviços do’

«S.T.O.S.P.A.»;
j) Elaborar os documentos a serem’’ submetidos às

deliberações do Conselho provincial;
k) Propor a instauração de processos disciplina

res a todos os Membros e Trabalhadores dó 
«S.T.O.S.P.A.»;

l) Pronunciar-se sobre qualquer assunto afecto ao

«S.T.O.S.P.A.» quer seja de competência interna 

ou de outros órgãos.

ARTIGO I3.°
(Secretário Geral e suas competências)

1. O Secretário Provincial é o dirigente máximo do 
Secretariado Executivo do «S.T.O.S.P.A.».

2. São Competências do Secretário Provincial:

a) Representar o «S.T.O.S.P.A.» em juízo ou fora

dele, a nível Provincial, Nacional e ou Interna

cional;

b) Coordenar todas as actividades do Secretariado '

Executivo do «S.T.O.S.P.A.» e assegurar o cum

primento das orientações emanadas pela Confe- 

. rência e pelo Conselho Provincial;

c) Responder pela gestão financeira e pattim .
primeira instância, antes dos órgãos deVh' 
vos e supremos do «S.T.O.S.P.A-»; ■ ' erati'

d) Zelar pelo cumprimento das orientações, Pr
mas e resoluções aprovadas pela Confèrê^ 

pelo Conselho Provincial; 'a'

e) Analisar e aprovar a afiliação ou desfiliaçã0
Candidatos e dos Associados, sob proposta7 
Secretariado Provincial; 0

fi Ratificar e aplicar sanções; 1

g) Outras competências consideradas indispensáveis 

para regular o bom funcionamento do Secreta, 
riado Executivo Provincial.

ARTIGO 14.°
(Do Secretário Geral-Adjunto e suas competências)

1.0 Secretário Provincial-Adjunto é o coadjuvante do 
dirigente máximo do Secretariado Executivo Provincial;

2. Compete ao Secretário Provincial-Adjunto, coadjuvar 
o Secretário-Provincial, substituí-lo em casos de ausência ou 
impedimento.

ARTIGO I5.°
(Secretário para organização, estatística c formação) 

é o M ° SheCTáe° Para OrganizaÇã0’ Estatística e Formação 
e o Membro do Secretariado Executivo Provincial que cuida 
«S Tn^TÇa°’ daS estatísticas e da Formação dentro do 

«o. I.U.S.P.A.»;
Compete ao Secretário para Organização, Estatística 

e Formação:
a) Elaborar e promover os planos e projectos de

trabalho concernentes a sua esfera de acção, 
submetendo-os à aprovação do Secretariado 

Provincial;
b) Fazer o levantamento total das empresas do ramoe

propor para a aprovação do Secretariado Provin- 

ciai a estratégia sindical a implementar;
c) Fazer e canalizar o respectivo cronograma que vin

cula todos os membros do Secretariado Provin

cial;
Desenvolver toda a estratégia de maneira a per- 

mitir que o Secretariado Provincial adopte unia 
acção sindical direccionada para o cresci nien^ 

do sindicato no seu todo;.
) Elaborar planos, coordenar e fiscalizar o desenv° 

v,rnento de toda a acção sindical, do prograí11 

direccionada aos dirigentes, da base ao ÍOP ’ 
após a aprovação do Secretariado Provincial;

Propor e coordenar a aprovação da eleição de n° ° 
Comissões e'Delegados Sindicais, assim com 

seu acompanhamento;Atender e responsabilizar-se por todos os as*11* 

tos relativos à organização do «S.T.O.S.PA 

n,vel Provincial e não só;
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' h) Em parceria com o Secretário Geral-Adjunto, com

pete coordenar, dinamizar e controlar a forma
ção sindical de todos os membros dos diferentes 
órgãos do «S.T.O.S.P.A.»;

i) Elaborar e propor ao Secretariado Provincial medi
das práticas e organizativas que contribuam para 
o desenvolvimento do trabalho sindical;

j) Controlar e fiscalizar toda a actividade sindical a-
nível provincial.

3. No exercício das suas competências, o Secretário para 
Organização, Estatística e Formação trabalha em estreita 
colaboração com o Secretário-Adjunto que for indicado 
para acompanhar a área, e sem prejuízo da dependência do 
Secretário-Provincial Adjunto e do Secretário-Provincial.

ARTIGO 16.°
(Secretário para assuntos jurídicos e sociais)

1. O Secretário para Assuntos Jurídicos e Sociais é o 
órgão do Secretariado Executivo Provincial que cuida dos 
assuntos jurídicos e sociais do «S.T.O.S.P.A.».

2. Compete ao Secretário para Assuntos Jurídicos e 
Sociais:

a) Elaborar e propor os planos de trabalhos corres
pondentes a sua esfera de acção, submetê-los à 
consideração do Secretariado Executivo Provin

cial para a sua aprovação;
b) Elaborar os planos para a discussão de leis, coor- >

denar os grupos de trabalhos constituídos para 

o efeito;
c) Proceder à análise, e apresentar pareceres, e ou pro- V

postas de emendas aos projectos de lei e regu
lamentos sobre a legislação laborai que sejam 
submetidos aos Órgãos do Governo e submeter 

ao Secretariado Executivo Nacional para a apro

vação;
d) Orientar e apoiar as estruturas sindicais na inter

pretação e aplicação da legislação laborai em 

vigor;
e) Apoiar e orientar as estruturas sindicais na resolu

ção dos conflitos surgidos no domínio da aplica

ção e interpretação da legislação laborai,
J) Fazera recolha e distribuição de toda a legislação 

laborai aos órgãos sindicais do «S.T.O.S.P.A.»;
g) Fazer o levantamento de todas as empresas onde

o «S.T.O.S.P.A.» esteja implantado e junto das 
estruturas de base incentivar a negociação de 

acordos colectivos de trabalho,
h) Participar em parceria com os demais órgãos com

petentes do «S.T.O.S.P.A.» na elaboração de 

processos judiciais, julgamento, acordos 

judiciais e acordos com as empresas,
i) Outras actividades compatíveis com a área.

3. No exercício das suas competências, 'o Secretário 
para Assuntos Jurídicos e Sociais trabalha em estreita 
colaboração com o Secretário-Adjunto que for indicado 
para acompanhar a área e sem prejuízo da dependência do 
Secretário-Provincial-Adjunto e do Secretário-Provincial;

ARTIGO I7.°
(Secretário para Administração, Planificação e Finanças)

1. O Secretário para Administração, Planificação e 
Finanças é órgão do Secretariado Executivo Provincial 
que cuida dos assuntos de Administração, Planificação e 
Finanças no «S.T.O.S.P.A.».

2. Compete ao Secretário para Administração, 
Planificação e Finanças:

a) Organizar todo o sistema de planificação e finanças
do topo à base;

b) Planificar todo o sistema orçamental propondo ao
Secretariado Executivo Provincial a sua aprecia
ção e aprovação do Conselho Provincial;

c) Apresentar mensalmente os extractos de contas de
todos os bancos onde o «S.T.O.S.P.A.» deposita 
dinheiro assim como a reconciliação bancária 
nas reuniões do Secretariado Provincial para o 
conhecimento e tomada de decisões;

d) Controlar todas as despesas do «S.T.O.S.P.A.» ao
nível provincial antes de submetê-las à aprecia
ção do Secretariado Executivo Provincial;

e) Elaborar trimestral mente o mapa de tesouraria
acompanhado de todos os documentos contabi
lísticos para apreciação da Comissão de Audito
ria e Finanças para análise e parecer;

J) Coordenar acções de parceria com o Secretário 
de Organização Sindical para o apuramento de 
número de filiados para o controlo das receitas . 
provenientes da quota sindical;

g) Gerir todo o quadro administrativo;
h) Cuidar de todo o serviço administrativo, a efectivi-

dade, o salário e o património do «S.T.O.S.P.A.»;
i) Cuidar do funcionamento dos escritórios incluindo

. as tarefas correntes e nomeadamente, regularizar 
os pagamentos (energia, água e telefones, mate
riais e equipamentos cónsumíveis no escritório), 
bem como veiar pela manutenção e higiene das 
.instalações;

j) Velar e participar nas tarefas tendentes a orientar,
mobilizar e consciencializar os trabalhadores 
sobre o uso dos bens do «S.T.O.S.P.A.»;

k) Assessorar o Secretariado Executivo Provincial na
análise dos projectos, sobre as matérias de segu
rança social e do movimento sindical;

l) Outras actividades compatíveis com a área.
3. No exercício das suas competências, o Secretário para 

Administração, Planificação e Finanças trabalha em estreita 
colaboração com o Secretário Adjunto que for indicado 
para acompanhar a área e sem prejuízo da dependência do 
Secretário Provincial-Adjunto e do Secretário Provincial.
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. % ARTIGO 18.°
(Secretário para educação, cultura, recriação e divulgação)

1. O Secretariado para Educação, Cultura, Recreação e 
Divulgação o órgão do secretariado Executivo Provincial 

que cuida dos assuntos de educação, cultura, recreação e 

divulgação no «S.T.O.S.P.A.».
2. Compete ao Secretário para Educação, Cultura, 

Recreação e Divulgação:
a) Elaborar e propor os planos e projecções de tra

balho correspondentes a sua esfera de acção 
submetendo-os à consideração do Secretariado 

Provincial para a sua aprovação;
b) Ter sob a sua responsabilidade a execução dos pla

nos de cultura, desportos, recreação e divulga

ção;
c) Estimular, controlar e apoiar a existência de grupos

culturais, recreativos e desportivos, nas empre
sas, promovendo o intercâmbio e a competição 

sã entre os colectivos de trabalhadores;
d) Organizar festivais culturais e campeonatos des

portivos inter-centros, municipais, provinciais e 
nacionais;

e) Outras actividades compatíveis com a área.
3. No Exercício das suas competições, o Secretário para 

Educação, Cultura, Recreação e Divulgação trabalha em 
estreita colaboração com o Secretário Adjunto que for indi
cado para acompanhar a área e sem prejuízos da dependência 
do Secretário Provincial-Adjunto e do Secretário Provincial.

SUBSECÇÃO IV
‘ ' Conselho Fiscal e de Controlo

ARTIGO 19.° •
(Definições e competências do Conselho Fiscal e de Controlo)

1. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização de toda a 
actividade do «S.T.O.S.P.A.». -

2. Ao Conselho Fiscal compete:
- a) Fiscalizar o cumprimento das normas reguladoras 

da actividade do «S.T.O.S.P.A.»;
b) Emitir parecer sobre os documentos de prestação

de contas do Secretário Geral, nomeadamente o 
t relatório de contas do exercício, até 15 (quinze) 

dias de sessão do Conselho Provincial;
c) Outras tarefas inerentes e indispensáveis a função.

ARTIGO 20.°
(Composição, do Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal é constituído por 3 (três) mem
bros de reconhecida idoneidade e competência, eleitos na 
Conferência.

ARTIGO 21.° 
(Funcionamento do Conselho Fiscal)

1. Em sessões trimestrais, o Conselho Fiscal se reúne tri
mestralmente.

2. O Conselho Fiscal pode reunir também a pedido do 
Conselho Provincial.

:----------------

3. As modalidades do funcionamento do 
Fiscal nos trabalhos de acções são definidas no

Clamem 
interno.

SUBSECÇÃO V
? Conselho dc Disciplina

ARTIGO 22.°
(Definição c competências do Conselho de Discipiina\

1. O Conselho de Disciplina é. órgão subsidia •® do 
«S.T.O.S.P.A.» responsável pela sua área de jurisdição 
conflitos do seu fundido geográfico.

2. Ao Conselho de Disciplina compete nomeadamente-

a) Propor a instauração de processos discipíjnares.

b) Fazer inquéritos, a pedido do Conselho e do Secre 
'z , tariado Executivo Provinciais, relativamente aos

processos de conflitos surgidos entre os órgãos 
estatutários do «S.T.O.S.P.A.»;

c) Aplicar as penas disciplinares previstas no presente 
estatuto, salvo a de expulsão;

d) Ser ouvido em todas as áreas de disciplinas inter

nas entre os Filiados e órgãos estatutários. ‘

ARTIGO 23.° •
(Composição do Conselho dc Disciplina)

O Conselho de Disciplina é constituído por 3 (três)mem

bros eleitos na Conferência.

ARTIGO 24.°
(Funcionamento do Conselho de Disciplina)

1.0 Conselho de Disciplina reúne em sessão ordinária 

uma vez por trimestre, e extraordinariamente sempre que 
solicitado por qualquer órgão estatutário para questões da 

sua competência.
2. O Conselho de Disciplina submete anualmente o seu 

relatório de actividade ao Conselho Provincial.
3. A modalidade de funcionamento do Conselho de 

Disciplina nos trabalhos de sessões é definida no regula 
mento interno.

SUBSECÇÃO VI 
Sobre os Órgãos de Base

ARTIGO 25.°
(Composição dos órgãos dc base do S.T.O.S.P.A.)

1. Os Órgãos de Base do «S.T.O.S.P.A.» são:

a) Delegado Sindical;

b) Comissão Sindical;

c) Assembleia de Trabalhadores.
2. Qualquer um destes órgãos (delegado sindical 

são sindical e assembleia de trabalhadores) exerce 
funções com base no regulamento aprovado peto 

Provincial.

ARTIGO 26.°
(Delegado sindical) jo

1. O Delegado sindical é o filiado representao 

«S.T.O.S.P.A.» na empresa, quando esta não P 
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número de trabalhadores suficientes para a constituição de 
uma Comissão Sindical.

2. O Delegado Sindical é eleito dentre os Filiados numa 
assembleia que regularmente é convocada para o efeito.

ARTIGO 27.°
(Comissão sindical)

1. A Comissão sindical é o órgão executivo de base 
do «S.T.O.S.P.A.» constituída pelos trabalhadores de uma 
empresa ou centro de trabalho e que representa em primeira 
estância, os trabalhadores filiados junto da entidade empre
gadora, sem o prejuízo do poder representativo dos órgãos, 
superiores do sindicato.

2. Compete a Comissão Sindical:
a) Representar o «S.T.O.S.P.A.» dentro dos limites

dos poderes que lhes são conferidos pela lei sin
dical e pelo Secretariado Executivo Provincial;

b) Fazer tudo o que estiver ao seu alcance para, em
estreita colaboração com o Secretariado Exe
cutivo ajudar a empresa a alcançar-uma gestão 
optimizada;

c) Manter o contaçto permanentemente entre os tra
balhadores e o Secretariado Executivo Provin
cial;

d) Manter os Trabalhadores informados sobre a acti
vidade sindical, e assegurar que as informações 
do Secretariado Executivo, e vice-versa, che
guem a todos os Trabalhadores, com a qualidade 
desejada, e em tempo oportuno;

e) Manter o Secretariado Executivo Provincial siste
maticamente informado sobre as violações dos 

direitos dos Trabalhadores;f) Manter o Secretariado Executivo Provincial sis
tematicamente informado sobre todos os casos 
relativos às condições de vida e de trabalho dos 

Filiados, e demais Trabalhadores;
g) Cooperar com o Secretariado Executivo Provincial

no estudo de negociação ou revisão das conver

sões colectivas de trabalho;
h) Estimular a participação dos Trabalhadores na vida

sindical;
i) Informar aos trabalhadores sobre os fins do

«S.T.O.S.P.A.», e sensibilizá-los a reconhece
rem sua importância, bem como aconselhá-los 

a filiarem-se nele;
J) Assegurar a cobrança, o controlo e o depósito na 

conta do «S.T.O.S.P.A.», todos os valores mone
tários provenientes da quota sindical,

k) Contribuir para a formação contínua dos trabalha

dores; •
l) Consultar os trabalhadores que representam sobre

os assuntos sindicais, e orientar o exercício 

do seu mandato de acordo com as disposições 
expressas pela maioria desses trabalhadores,

' m) Dar a conhecer aos órgãos estatuários de escalão 
superiores os assuntos acerca dos quais seja con- 

' sultàda;
n) Promover a educação dos Trabalhadores para o

cumprimento da legislação laborai e manter a 
disciplina laborai;

o) Exercer as demais tarefas atribuídas pelos órgãos
competentes do «S.T.O.S.P.A.».

ARTIGO 28.°
(Assembleia dc trabalhadores)

1. A Assembleia de Trabalhadores (filiados) é o órgão 
deliberativo de base do «S.T.O.S.P.A.», presidida pelo 
Secretariado Executivo Provincial ou pela Comissão 
Sindical quando lhe é delegada a chegada necessária, sendo 
que a mesma é constituída por todos os Trabalhadores de 
uma ou mais empresas;

2. Compete a Assembleia de Trabalhadores (filiados):
a) Eleger os Membros da Comissão Sindical;
b) Deliberar sobre todas as acções reivindicativas dos ,

Filiados;
c) Eleger os Delegados Sindicais para os órgãos supe

riores do sindicato. ,

CAPÍTULO 111
Administração Financeira

ARTIGO 29.°
(Sobre a administração financeira)

1.0 Secretariado Executivo Provincial do «S.T.O.S.P.A.» 
providencia a existência duma contabilidade própria da 
Associação, devendo para tal, criar os meios adequados para 
o registo dos justificativos das receitas, despesas e o inven
tário do seu património;

2. O orçamento anual bem como o relatório de contas 
dos exercícios findos, logo que aprovados pelo Conselho 
Provincial, deverão ficar a disposição dos filiados para con
sultar, por um período não inferior aos 30 (trinta) dias;

3. Sem prejuízos das actas normais e competência do 
Conselho Fiscal, pode o Conselho Provincial solicitar a uma 
entidade estranha do «S.T.O.S.P.A.» uma auditoria sobre as 
contas;

4. A administração financeira, õ orçamento e contas 
serão objectos de um controlo extensivo a todos os órgãos 
do «S.T.O.S.P.A.» ao nível provincial para evitar desvios 
dos fins preconizados.

ARTIGO 30.°
(Orçamento, relatório e contas)

1. O Secretario Executivo Provincial deverá submeter à 
apreciação do Conselho Provincial:

a) Até 31 de Dezembro de cada ano, o plano de activi
dade bem como o orçamento para o ano seguinte 
.acompanhados do parecer do Conselho Fiscal;

b) Até 31 de Março de cada ano, o relatório das activi
dades e de contas relativo ao ano anterior, acom
panhado do parecer do Conselho Fiscal.
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g) Uso do nome do «S.T.O.S.P.A.» para fin
vistos no presente estatuto oú n„o Sn3°l»e. 

Mue nãn 
previamente discutidas e aprovadas

* órgãos superiores; ' pel°s

h) Agressão física a qualquer membro da Organ-
no exercício das suas funções;

i) Furto e roubo, seja de que natureza for

J) Caso de reincidência.

. ARTIGO 36.° 
(Medidas disciplinares)

L. Constituem medidas disciplinares no «S.T.O S P

a) Admoestação simples;

b) Admoestação registada;

c) Suspensão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano-'

d) Suspensão da função até 6 (seis) meses;

e) Expulsão.

2. O filiado ou quadro suspenso por outro organismo 

do «S.T.O.S.P.A.» pode recorrer ao Conselho Provincial no 
prazo de 2 (dois) meses, partindo da data do conhecimento e 

da data de suspensão.

3. O atraso ao pagamento de quotas até 6 (seis) meses 
sem justificativo faz incorrer o Filiado na suspensão provi-

. sória dos seus direitos.

4. O atraso de pagamento de quotas superior a 6 (seis) 
meses sem qualquer justificação convincente provocará o 
cancelamento da qualidade de Filiado.

5. O autor duma infraeção disciplinar pode ser pre- 
ventívamente suspenso enquanto decorrer o inquérito ou 

procedimento disciplinar.

ARTIGO 37.°
(Responsabilidade civil c criminal)

* Todos os membros dos órgãos, superiores e de base 
respondem individualmente e em primeira instância, disci 
plinar e criminalmente, por actos praticados e contrários aos 
fins desta organização.

ARTIGO 38.°
(Garantia do processo)

Nenhuma medida será aplicada ao autor, sem Que 
instaurado o correspondente disciplinar.

ARTIGO 39.° 
(Direito da defesa)

1. Logo que for instaurado o processo para a 
da medida disciplinar, será entregue ao filiado ar^U^^c|0§ 

nota de culpa devidamente assinada, onde constará os 

de que é acusado. de
2.0 filiado arguido, pode responder por escrito à 

culpa no prazo de 15 (quinze) dias após a recepção d 

e reclóer as diligências necessárias para o apurai116 

factos, bem como para apresentar testemunhas.

3. A falta de resposta no prazo indicado no núme

2. O relatório de actividade, o -plano de actividades, o 
orçamento e contas estarão patentes aos filiados de sede e 
nas comissões sindicais das empresas, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias sobre a data da realização do 

Conselho Provincial, e deverá ser enviado no mesmo prazo 
a todos os delegados sindicais.

CAPÍTULO IV
Fontes de Receitas

ARTIGO 31.°
(Receitas)

1. Constituem fontes de receitas no «S.T.O.S.P.A.»:

a) As quotizações dos filiados; ‘
b) Donativos que lhe forem atribuídos;
c) Eventuais receitas provenientes das suas activida

des.
2. Deverão ser recusadas todas as suas atribuições, sub

sídios ou apoios financeiros, dados voluntariamente por 
entidades alheias ao «S.T.O.S.P.A.», quando deles possa 
resultar interferência negativa no seu funcionamento.

ARTIGO 32.°
(Quotização)

Salvo acordo contrário com actividade e/ou associações 
patronais, a quotização de cada afiliado será de 1% (um por 
cento) da renumeração mensal que deverá ser paga e regu
larmente depositada na conta do «S.T.O.S.P.A.» no decurso 
de cada final do mês.

ARTIGO 33.° /
(Aplicação das receitas)

As receitas serão obrigatoriamente aplicadas para fins 
estatutários e para o pagamento das empresas e encargos 
resultantes das diferentes actividades do «S.T.O.S.P.A.».

CAPÍTULO V
Regime Disciplinar

ARTIGO 34.° •»
(Competência para aplicação das medidas disciplinares) 

LO Conselho Provincial é Órgão competente para 

a aplicação de medidas disciplinares aos Dirigentes do 
«S.T.O.S.P.A.» que violam os princípios constantes no pre
sente estatuto.

2. Para os Trabalhadores do Secretariado Executivo lhes 
compete ordenar a instauração do processo disciplinar e 
aplicação das medidas disciplinares.

ARTIGO 35.°
(Infracções disciplinares graves)

1. São consideradas infracções disciplinares graves:

a) incumprimento do horário;
b) Faltas injustificadas;

c) Desobediência;

d) Violação das regras democráticas;

e) Abuso de confiança;

j9 Pedido de patrocínios nas empresas, seja de que
índole for, e para o benefício próprio; r;nr ■ .. * 1 V" joeiros-

r implica a presunção dos factos serem verda
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. - ARTIGO 40." .
' (Recursos)

o filiado sancionado poderá recorrer ao Conselho 
Provincial sobre as penas aplicadas pelo Conselho de 
Disciplina.

artigo 41.°
(Prazo dc prescrição)

1. o procedimento disciplinar prescreve no prazo de 90 
(noventa) dias, salvo por factos que constituem infracções 
criminais.

CAPÍTULO VI
Filiação

ARTIGO 42.°

Pode inscrever-se como filiado do «S.T.O.S.P.A.», todos 
os trabalhadores das empresas do sector petrolífero e afins.

ARTIGO 43.° S . ' . *
(Pedido de filiação)

O.pedido de filiação é dirigido ao Secretariado Executivo 
Provincial do «S.T.O.S.P.A.» em modelo próprio, acompa
nhado de documentos comprovativos da situação profissional 
que para tal forem exigidos.

ARTIGO 44.°
(Direitos dos filiados)

2. São Direitos dos filiados:
a) Desfrutar de todos os benefícios que outorga a qua

lidade de filiado;
b) Ser representado e defendido nos seus direitos pelo

«S.T.O.S.P.A.»;
c) Participar de plano directo nas reuniões e/ou assem

bleia dos órgãos estatutários do «S.T.O.S.P.A.»;
d) Eleger e ser eleito para os corpos directivos dos

órgãos estatutários;
e) Ser informado regularmente sobre as matérias refe

rentes à actividade do «S.T.O.S.P.A.»;
J) Beneficiar de todos os serviços e acções organi

zadas pelo «S.T.O.S.P.A.» na defesa dos seus 
interesses profissionais, económicos, sociais e 

culturais;
g) Recorrer para o Conselho Provincial, relativa

mente às deliberações dos órgãos directivos e 

inferiores que contrariem o presente estatuto, ou 

lesem alguns dos seus direitos.

ARTIGO 45.°
(Deveres dos filiados)

São deveres dos Filiados:
a) Cumprir o estabelecido no presente estatuto, no

regulamento interno e demais orientações dos 

, órgãos directivos do «S.T.O.S.P.A.»,
b) Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Con

selho Provincial e do Secretariado Executivo do 

«S.T.O.S.P.A.»;

c) Participar nas actividades Sindicais do 
«S.T.O.S.P.A.» e desempenhar com zelo os car
gos para que seja eleito;

d) Pagar a mensalidade da quota;
e) Divulgar e fortalecer pela sua acção pessoal junto

dos demais trabalhadores os princípios defendi

dos pelo «S.T.O.S.P.A.»;
f) Comunicar pontualmente ao Secretariado Execu

tivo do «S.T.O.S.P.A.» todas as alterações ocor
ridas na sua situação sócio-profissional;

g) Esforçar-se para elevar constantemente o seu nível
educacional, técnico- profissional e sindical.

CAPÍTULO VII
Disposições Finais

ARTIGO 46.°
(Gestão transitória)

A Conferência ou o Conselho Provinciais poderão eleger 
órgãos de gestão transitória por um período não superior a 
180 (cento e oitenta) dias.

ARTIGO 47.°
(Alterações do estatuto)

1. O Estatuto deverá ser objecto de alterações considerá
vel, tendo em conta que na prossecução dos seus objectivos 
e na preparação dos regulamentos internos serão identifica
das lacunas que deverão ser suprimidas, sem prejuízos das 
alterações previstas no artigo 12.° da Lei n.° 12-D/92, de 28 
de Agosto.

ARTIGO 48.°
(Sim bolos)

São símbolos do «S.T.O.S.P.A.»:
a) Um barco de sondagem e perfuração do petróleo

(sonda);
b) Uma roda azulada que representa as águas do mar.

ARTJGO 49.° '
■ (Dissolução e liquidação)

1. Em caso de dissolução e liquidação do «S.T.O.S.P.A.», 
sendo a Conferência expressamente convocada para o 
efeito, à sua deliberação deverá ser tomada por dois terços 
dos Delegados eleitos;

2. Em caso de dissolução do «S.T.O.S.P.A.» os patri
moniais, reverterão inverter-se ao favor de uma obra para o 
benefício dos trabalhadores (filiados) ou de uma organiza
ção social, decidida pela conferência, não podendo em caso 
algum, os bens serem distribuídos aos filiados.

ARTIGO 50.°
(Estatuto especial)

1. Qs fundadores não poderão abranger na dissolução do 
«S.T.O.S.P.A.» mas sim substituí-los de cargos ou funções, 
compensá-los pelo esforço envidado, na iniciativa em insti
tuir e na criação efectiva do «S.T.O.S.P.A.».
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2. A compensação em termos financeiros é- igual-para 

todos os fundadores, independentemente do seu cargo ou 

função.

ARTIGO 51.°
(Regulamento interno)

As propostas para o regulamento interno deverão ser 
preparadas pelo Secretariado Executivo Provincial em 
estrita colaboração com os demais órgãos, e são submetidas 
ao Conselho Provincial dentro de um ano, contados da data 
da constituição do «S.T.O.S.P.A.», sem prejuízo da dilação 

do prazo, se a situação justificar.

ARTIGO 52.°
■\ (Dúvidas)

1. Qualquer tipo de dúvida surgida na interpretação do 
presente estatuto deverá ser esclarecida na conferência.

■ 2. Este estatuto entra em yigor à data da sua publicação 
‘ em Diário da República.

Nota Explicativa
O presente Estatuto é composto por 7 (sete) Capítulos, 

distribuídos em secções e subsecções:

CAPÍTULO I
Denominação, Âmbito, Fins e Sede

CAPÍTULO II: SOBRE OS ÓRGÃOS DO «S.T.O.S.P.A.»;
Secção I: Composição dos Órgãos do «S.T.O.ST.A.»;

Subsecção I: Conferência;
Subsecção II: Conselho Provincial;
Subsecção III: Secretariado Executivo Provincial;
Secção IV: Conselho Fiscal e de Controlo;
Subsecção V: Conselho de Disciplina;
Secção VI: Órgãos de Base;
CAPÍTULO III: Administração Financeira;
CAPÍTULO IV: Fontes de Receita .

. CAPÍTULO V: Regime, Disciplina;

CAPITULO VI: Sobre a Filiação;
CAPÍTULO VII: Disposições finais.

Secretariado Executivo Provincial
Secretário Provincial: — Cleófas Venâncio;
Secretário Provincial-Adjunto: —Niltoh Abel Prata;- 
Secretário para Organização, Estatística e Formação:__

Bernarda Lurdes Venâncio;
Secretário para Administração e Finanças: — Abel 

Cativa Camolacamue; .
Secretário para Protecção, Higiene, Desporto e \ 

Recreação: — Benjamim Luís da Costa.
Conselho Fiscal
Presidente: — Lucas Manuel Kufúma;
Vice-Presídente: — Nelson Cláudio Saiose Manuel; 
Secretário: — Mário Edson Correia Neves.

Conselho de Disciplina
Presidente: — Raquel Aríete Venâncio Abel; 
Vice-Presidente: — Deolindo da Conceição Sapengue;

- Secretário: — Marcos Deolindo da Conceição Sapengue.

Em conclusão, a Conferência elogiou todos 
ços, empenho e espírito de sacrifício levados a °S 
Comissão Instaladora do «S.T.O.S.P.A.». Cab<) Pe|a

Por nada mais haver a acrescentar, deu-c»
w por t 

nada a reunião desta Conferência, quando eram cer 
horas do dia 30 de Novembro de 2011, lendo-se a^^14 

acta em voz alta que vai devidamente assinada nOr
H * l * 3°dos 

presentes.

' ______________________ 0 5- ’ °42I-Ui)

Outbox, Limitada

Certifico que, por escritura de 22 de Junho de 2015 
lavrada com início a folhas 65, do livro de notas para escri' 
turas diversas n.°.27-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, perante mim Domingos 
Catenda, l.° Ajudante, foi constituída entre:

1 Primeiro: — Pedro'Wilton Tela Lagrifa, solteiro, natural 

de Ingombota, Província de Luanda, residente habitual
mente em Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Ingombota, Rua Rainha Ginga 14,4° Andar, Apartamento!;

Segundo: — Lucas Davi Trindade Lagrifa, menor de
3 (três) anos de idade, natural de Coimbra, Portugal, resi
dente habitualmente em Luanda;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes do documento anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 23 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
OUTBOX, LIMITADA

ARTIGO 1.°
A sociedade adopta a denominação de «Outbox, 

Limitada», com sede na Província e Município de Luan 

Distrito Urbano da Maianga, Bairro da Maianga, 
Cordeiro da Mata, n.° 86, podendo transferi-la livrement® 

para qualquer outro local do território nacional, bem c0 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de reP 

sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° ,se0
A sua duração é por tempo indeterminado, contan 

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais a P 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objectivo social 

serviços, projectos, consultoria, fiscalização, 

a grosso e. a retalho, importação e exportaç
Ção de marcas, construção civil e obras públicas, tran^capse 
energias renováveis,.arquitectura, podendo ainda d e a 

a outras actividades comerciais e industriais, semp 

lei o permita.

a PreStaÇ3 ral 
comércio 
ão, represea
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ARTIGO 4.°

o capital social é de Kz: 100.000.00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo I (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), perten
cente ao sócio Pedro Wilton Tela Lagrifa e outra quota no 
valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), perten- 
cente ao.sócio Lucas Davi Trindade Lagrifa.

ARTIGO 5.° •

O capital social poderá ser aumentado por deliberação 
dos sócios e na proporção das suas quotas, ou na forma 
como se vier a acordar.

ARTIGO 6.°

A cessão das quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado, direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 7?

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
actos e contratos, em juizò e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio Pedro Wilton Tela Lagrifa, que 
desde já fica nomeado gerente, com dispensa de caução, bas: 

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou, actos seme

lhantes.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais são convocadas por simples car
tas registadas dirigidas-aos sóciós com 30 (trinta) dias de 
antecedência no mínimo, istó quando a lei não prescreva for- 
mal idades especiais de comunicação. Se qualquer um dos 

sócios estiver ausente da sede social a comunicação deverá 

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ÁRTIGO 9.°

Os lucros líquidos apurados, depois de reduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 10.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer um dos sócios, continuando a sua existência 
com o sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio 
falecido ou interdito, devendo estes nomear um que a todos 

represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 11°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos serão liquidatários e a liquidaç~ 

e partilha verificar-se-ão como acordem.

Na falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o 
activo social licitado em bloco com obrigação do pagamento 
do passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, 
em igualdade de condições.

ARTIGO 12.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

• ' * . ARTIGO 13.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
.seus herdeiros ou representantes, quer entre eles e a própria 
sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca de Luanda, 
com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 14.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 15.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 
aplicável. •

(15-10437-L03)

Canacito, Limitada

Certidão composta de 2 folhas, que está conforme o ori
ginal e foi extraído de folhas 57 a 58, do livro de notas para 
escrituras diversas deste Cartório n.° 218-A.

Cartório Notarial da Comarca da Huíla, no Lubango, * 
aos 22 de Junho de 2015. — O notário, ilegível.

Constituição de sociedade «Canacito, Limitada».
No dia 22 de Junho de 2015, nesta Cidade do Lubango 

e no Cartório Notarial da Comarca da Huíla, a meu cargo 
e perante mim, Luís Tavares Monteiro de Carvalho, 
Licenciado em Direito, Notário do referido Cartório, com
pareceram como outorgantes:

Primeiro: — Lucas Inácio Lutucuta, solteiro, maior, natu
ral do Huambo, Província do mesmo nome, titulando Bilhete 
de Identidade n.° 000386399HA038, emitido pelo Arquivo 
Nacional de Identificação, aos 29 de Março de 2012, Contribuinte 
Fiscal n.° 100386399HA0380, intervém neste acto em seu 
nome e em representação dos seus filhos menores de nome 
Manuel Lucas Alberto Lutucuta, solteiro, menor, natural do 
Lubango, Província da Huíla e Verónica Ngueve Alberto 
Lutucuta, solteira, menor, natural do Lubango, Província da 
Huíla, residentes no Bairro A Luta Continua, nesta Cidade 
do Lubango;

Segundo: — Domingos Alféo Lutucuta, solteiro, 
maior, natural do Lubango, Província da Huíla, titular do 
Bilhete de Identidade n.° 000378324HA032, emitido pelo 
Arquivo Nacional de Identificação, aos 22 de Julho de 2013, 
Contribuinte Fiscal n.° 100378324HA0326 e residente no 
Bairro a Luta Continua, nesta Cidade do Lubango;
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Terceiro: — Lázaro Kanhina Lutucuta, solteiro, maior, 

natural do Lubango, Província da Huíla, titular do Bilhete 

de Identidade n.° 003112582HA033, emitido pelo Arquivo 

Nacional de Identificação, aos 13 de Setembro de 2012, 

Contribuinte Fiscal n.° 103112582HA0339 e residente no 

Bairro a Luta Continua, nesta Cidade do Lubango;
Quarta: — Berta Jamba Lutucuta, solteira, maior, 

natural de Caluquembe, Província da Huíla, titular do 

Bilhete de Identidade n.° 003753539HA030, emitido pelo 

Arquivo Nacional de Identificação, aos 9 de Maio de 2014, 

Contribuinte Fiscal n.° 103753539HA0305 e residente na
casa s/n.°, Bairro Dr. António Agostinho Neto, nesta Cidade 

do Lubango/

Verifiquei e certifico a identidade dos outorgantes em 

face dos seus mencionados documentos pessoais, bem como 
a qualidade que intervêm o primeiro outorgante em face do 

artigo 138.° do Código da Família, do que dou fé.

E, por eles outorgantes sendo os menores por intermédio 

do seu representante foi dito:

Que encontrando-se em pleno acordo decidiram consti

tuir e efectivamente pela presente escritura, constituem entre 

si uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, 

que será regida pelas cláusulas e condições constantes da 

articulação seguinte:

' ■ i.°
A sociedade adopta a denominação de «Canacito, 

Limitada», e terá a sua sede no Bairro Ferrovia, nesta Cidade 
do Lubango, Província , da Huíla, podendo abrir filiais, 
sucursais ou qualquer outra forma de representação, den
tro do território nacional angolano ou no estrangeiro, onde e 
quando convier aos negócios da sociedade.

' 2-°

E constituída por tempo indeterminado, mas juridica
mente a sua existência conta-se a partir de hoje.

3.°  - -

O seu objecto social é o comércio geral a grosso e a reta
lho, construção civil e obras públicas, hotelaria e turismo, 
padaria e pastelaria, serviços de serralharia, formação pro
fissional, promoção e realização de eventos, oficina, venda 
de viaturas e seus acessórios, camionagem, rent-a-car, 
transportes públicos, mercadoria e passageiros, recauchu
tagem, venda de equipamentos e materiais de construção 
e de música, livraria e papelaria, farmácia, venda de pro
dutos cosméticos, salão de beleza, exploração mineira e de 
recursos hídricos, venda de combustíveis e seus, derivados, 
marcenaria, carpintaria, importação e exportação,^podendo, 
ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou 
indústria, desde que seja acordado pelos sócios e permitido 
por lei.

.4.°

0 seu capital social é da quantia de Kz: 22o,0Ts e vinte mil kwanzas), mtegralmente reali^ 
í TÍo representado e d.vidido em seis quotas da

r^’ duas quotas do valor nominal de Kz: 50.000,00 
mane L mil kwanzas) cada uma, e uma pertenWnlç 
(cinT m dos sócios Lucas Inácio Lutucuta e Dom^ 

aCr .“Lcuta e outras quatro quotas do valor nominalát 
A'fé° 000 00 (trinta mil kwanzas) cada uma, e umapw 
KZ: 3°' /a um dos sócios Lázaro Kanh.na Lutucuta, Beite 

^r^mcuta Manuel Lucas Alberto Lutucuta e Verónica

■ 5.°

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 

feita a estranhos fiçá dependente do consentimento da socie
dade, à qual é sempre reservado o direito de preferência 

deferido aos outros sócios se aquela dele não quiser fazer 
uso.

6.°

A gerência e a administração da sociedade em todos os 
seus actos e contratos bem como a sua representação, erç 
juízo e fora dele, activa e passivamente será exercida pelo 
sócio Lucas Inácio Lutucuta, que desde já fica nomeado 

' gerente com dispensa de caução.
A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas 

conjuntas de (2) dois dos sócios Domingos Alféo Lutucutae 
Lucas Inácio Lutucuta.

1. O sócio-gerente na sua ausência ou impedimen

tos poderá no todo ou em parte delegar os seus poderes 
de gerência aos sócios menores, quando estes atingirem 

a maioridade, - os outros sócios ou em pessoas estranhas a 
sociedade, devendo para o efeito outorgar o necessário ins 

trumento de mandato.
2. Fica expressamente proibido aos sócios obrigar a 

sociedade em actos e contratos estranhos aos negócio 
sociais, tais como letras de favor, fianças abonações 

documentos semelhantes

. ’ 7.° .
cão Ha ,e^ade nunca se dissolverá por morte ou interdi' 

existênr^Uã ^Uer Um d°s sócios, devendo continuar a sua 
os herdJa JUnd,Ca C°m 0S sócios sobrevivos ou capazes e 
nomear/™8 d° S°CI° fa,ecido ou interdito, devendo es^ 
mantiverTndh/isT6 3 represente encluant0 a qU°laSe

As A 8,°°utras Geraís’ * lei não prescrevi
regístadas e conv°cadas por meio de cad«s
de antecedência s a°S sócios C0IT> pelo menos trinta di& 
Ver ausente da c j porventura qualquer um dos sócios esl‘ 
Com di|ação sufice 6 SOCIa1, a convocação deverá serV111' 

eníe ?ara permitir a sua comparência-
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9. °

Os anos sociais serão os civis e em cada ano social 
far-se-á um balanço que deverá estar encerrado e datado 
reportadamente até ao dia 31 de Dezembro do ano a que 
disser respeito.

10. °

Os lucros líquidos que serão apurados em cada balanço 
depois de deduzida a percentagem de 5% para o fundo de 
reserva legal e outras percentagens que forem criadas em 
Assembleia Geral, o remanescente serão dividido pelos 
sócios na proporção das suas quotas. Na mesma proporção 
serão suportados os prejuízos quando os houver.

H.°

Para resolverem tódas as questões emergentes e atinentes 
ao presente contrato, estipulam o Foro do Juízo da Comarca 
da Huíla, com expressa renúncia a qualquer outro.

12.°

No omisso regularão as disposições da Lei n.° 1/0.4, 
de 13 de Fevereiro, e demais disposições aplicáveis vigentes 
e a vigorar no País.

Assim o disseram e outorgaram. .
Instrui ao acto certificado de admissibilidade, emitido 

pelo Ficheiro Central de Denominações Sociais, e arquivo- 
-o neste Cartório.

Foi lida em voz alta e clara a presente escritura, expli
cado o, seu conteúdo e efeitos, na presença dos outorgantes, 
os quais assinam comigo Notário. *

Adverti aos outorgantes que deverão proceder ò registo 
no presente acto na conservatória competente no prazo de 
90 dias.

(15-10455-L03)

Gwic Angola, S. A.

No dia 17 de Junho de 2015, na sua sede social sita nesta 
Cidade de Luanda, na Rua Kwamme Ntchruma, n.° 31,2.°- B, 
no Município da Maianga, para onde fui especialmente con
vocado para o efeito, Afnorbelo Vinevala Paulino Sitongua, 
Notário deste Cartório Notarial, esteve reunida a Assembleia 
Geral Universal da sociedade «Gwic Angola, S. A.», titular 
do número dé Identificação Fiscal 540116580_>, com o capital 
social, integralmente subscrito e realizado, de Kz. 2.000.000,00 
(dois milhões de kwanzas) dividido e representado por 2.000 
(duas mil) acções, com o valor nominal de Kz: 1.000,00 
(mil kwanzas) cada uma, matriculada na Conservatória 
Registo Comercial de Luanda, sob o n.° 223/08 (doravante a 
«Sociedade»), estando a integral idade do capital social repre 
sentada por António Manuel Vicente Marques, divorcia o, 
de nacionalidade angolana, residente na Travessa Alexan 
Reres, Casa m° 8, Zona 5, no Bairro e Município da Maianga, 
na Cidade e Província de Luanda, portador do Bilhete e 

Identidade n.° 0010609590E033', emitido em Luanda, pela 
Direcção Nacional de Identificação, em 27 de Maio de 2009.

Atendendo a que o capital social se encontrava, pois, 
integral e devidamente representado, os presentes manifes
taram a vontade de que esta assembleia se constituísse, sem 
observância das formal idades prévias de convocação, nos 
termos permitidos pelo artigo 57.° da Lei das Sociedades 
Comerciais, para discutir deliberar e aprovar sobre a seguinte 
ordem de trabalhos:

1. Deliberar sobre a alteração da sede da Sociedade.
2. Deliberar .sobre a alteração do objecto social da 

Sociedade.
3. Deliberar sobre a alteração parcial dos Estatutos da 

Sociedade.
Depois de cumpridas todas as formalidades legais, 

nomeadamente, quanto à identificação dos presentes e 
outras imposições estatutárias e legais, foi aberta a sessão 
pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral; que foi secre
tariado por mim.

O presidente procedeu à leitura da ordem de trabalhos,. 
após o que entrou, de imediato/ na análise e discussão do 
ponto um da ordem de trabalhos. Após discussão, foi deli
berado, por unanimidade, alterar a sede social para a Rua 
Fernão de Sousa, no Condomínio Bengo, Bloco Arl 1.° D, na 
Vila Alice, na Cidade e Província de Luanda.

No âmbito do ponto dois da ordem de trabalhos, foi 
deliberado, por unanimidade, alterar o objecto social da 
Sociedade para «a gestão de projectos e fiscalização de obras 
públicas e construção civil, consultoria, extracção de iner
tes e respectiva comercialização, importação, .exportação e 
comercialização de materiais e equipamentos de construção 
civil, representações de marcas estrangeiras na República de 
Angola, construção civil e obras públicas e mediação imo- 
biliária/ bem como a cedência temporária de trabalhadores e 
o recrutamento, selecção e colocação de pessoal. Estas acti
vidades abrangem todos os contratos e trabalhos e ainda a 
prestação de serviços de apoio às actividades petrolíferas, 
assim como a venda de todos os tipos de objectos, produtos 
ou mercadorias para revenda sob qualquer forma, relaciona
dos com o objecto social acima referido».

Já no âmbito de discussão do ponto três da ordem de 
trabalhos foi apresentada, pelo Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, uma proposta de alteração parcial dos 
atuais Estatutos da Sociedade, no que respeita aos ri.05 1 dos 
artigos l.° e 2.°, nos termos que abaixo se reproduzem:

ARTIGO l.°
(Denominação, sede e duração)

1. A Sociedade, constituída sob a forma de 
sociedade anónima, adopta a firma «Gwic Angola, 
S. A.» e tem a sua sede instalada na Rua Fernão de 
Sousa, no Condomínio Bengo, Bloco A-IL° D, na 
Vila Alice, na Cidade e Província de Luanda.

2. Mantém-se inalterado;'
3. Mantém-se inalterado.
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ARTIGO 2.° 
(Objecto social)

.1.0 objecto social consiste na gestão de 

projectos e fiscalização de obras públicas e cons
trução civil, consultoria, extraeção de inertes e 
respectiva comercialização, importação, exportação 
e comercialização de materiais e equipamentos de 

construção civil, representações de marcas estran
geiras na República de Angola, construção civil e 

obras públicas e mediação imobiliária, bem como 
a cedência temporária de trabalhadores e o recru
tamento, selecção e colocação de pessoal. Estas 
actividades abrangem todos os contratos e trabalhos 
e ainda a prestação de serviços de apoio às activi-

• dades petrolíferas, assim como a venda de todos : da data da celebração da presente escritura, 

os tipos de objectos, produtos ou mercadorias para 
revenda sob qualquer forma, relacionados com o * 
objecto social acima referido..

2. Mantémrse inalterado;
3. Mantém-se inalterado.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou, 
de imediato, a proposta à discussão, tendo sido deliberado 
aprovar,-por unanimidade, o ponto três da ordem de traba
lhos, nos precisos termos acima exarados.

Tudo isto dito e aprovado, e porque nada mais havia para ‘ 
deliberar, foi da Assembleia lavrada a presente acta que vai 
assinada pelo Presidente da Mesâ e por mim secretariada. O 
Presidente da Mesa, ilegível.

l.°  Cartório Notarial de Luanda, em Luanda, aos 17 sócia Vandesmira Maria Vicente José Ferreira, e outra quota 
de Junho de 2015. — O notário aqui secretário, ilegível.

( . (15-10481-L01)

--- -------------------—^2  ̂

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
RECIPRINT, LIMITADA

ARTIGO I.»

A sociedade .adopta a denominação de 
Limitada», com sede social na Província e Mun- ''Pr"'t’ 

Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro do Morro P'° 

Rua da Angotel, Casa n.° 15, podendo transferi-|a |jVr enil>’ 
para qualquer outro local do território nacional, benT'1"' 

abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas <i C°n"’ repta 
sentação dentro e fora do-País.

ARTIGO 2.° ‘

A sua duração é por tempo indeterminado, contando 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partjr

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a reciclagem de 
tinteiros e toneis, comércio a retalho de consumíveis reci

clados, venda de consumíveis de escritório, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria 
em que os sócios acordem é seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

Ò capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 

pôr 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nomi
nal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente à

no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), 

pertencente à sócia Milena Maura Manuel Cardoso, respec

tivamente. .

Reciprint, Limitada ARTIGO 5/

Certifico que, por escritura de 25 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 93, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 27-B, do Cartório1 Notarial do Guiché 
Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, 
Domingos Catenda, Primeiro Ajudante do Notário, foi cons
tituída entre:

Primeira: — Vandesmira Maria Vicente José Ferreira, 
solteira, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Patrice Lumumba, Rua Cónego Manuel das Neves 
n.°82; • "

Segunda: — Milena Maura Manuel Cardoso, solteira 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, residente 
habitualmente no Município de Viana, Bairro Condomínio semelhantes. 
Sonangol, Casa n.° 1530;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa—ANIFIL 

em Luanda; aos 25 de Junho de 2015. — O ajudante, 
vel.

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con 
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência deferido às sócias se a sociedade dele nao 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.° s
L A gerência e administração da sociedade, em todos 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pn 

vamente, incumbem a ambas as sócias, que ficam 
nomeadas gerentes, bastando as suas assinatura^, Para 

gar validamente a sociedade. eI11
2. Fica vedado às gerentes obrigarem a socieda 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais da 

dade, tais como letras de favor, fianças, abonações ou

ARTIGO7.0 artas
A Assembleia Geral será convocada por simp .n(a) 

registadas, dirigidas às sócias com pelo menos 3 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 

lidades especiais de comunicação. Se qualquer ‘ eI-feila 

estiver ausente da sede social a comunicação dever 

com tempo suficiente para que possa comparecer.
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ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção 
das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as 
perdas se as houver.

. ARTIGO 9.° '

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer das sócias, continuando a sua existência com a 
sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 
demais casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e a 
liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se alguma delas o pretender será o activo 
social licitado em bloco com obrigação do pagamento do 
passivó e adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO II.0

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO I3.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 

de Março imediato.

' ARTIGO I4.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n:° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-10496-L03)

Zdbart (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Unico 

da Empresa —ANIFIL.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apresen, 

tada sob o n.° 4, do livro-diário de 26 de Junho do corrente 

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que Zito Domingos Bartolomeu, solteiro, 

tnaior, residente habitualmente em Luanda, Município 
Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua 2, Casa n.° 411, Zona 17, 
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denomi

«Zdbart (SU), Limitada», registada sob o n.° 724/15, que se 
vai reger nos termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, em Luanda, aos 26 
de Junho dé 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ZDBART (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Zdbart (SU), 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua 2, Casa 
n.° 411, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

ARTIGO 2 °
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, restauração, 
hotelaria e turismo e similares, indústria, agro-pecuária, 
pesca, informática, telecomunicações, publicidade, cons
trução civil e obras públicas, exploração mineira e florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, reparação de 
veículos automóveis, exploração de bombas de combustíveis 
e estação de serviço, perfumaria, salão de cabeleireiro, agên
cia de viagens, relações públicas, representações comerciais 
e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, 
vídeo clube, discoteca, realizações de actividades culturais 
e desportivas, promoção de eventos, manutenção de espa
ços verdes, segurança de bens patrimoniais, colégio, creche, 
educação e cultura, escola de condução, ensino, saneamento 
básico, jardinagem, limpeza, desinfestação, fabricação e 
venda de gelo, cyber café, electricidade, importação e expor
tação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio ou indústria em qúe os sócios acordem e seja per
mitido por lei.

ARTIGO 4° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado l (uma) 
quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), pertencente ao sócio-único Zito Domingos Bartolomeu.-
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ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal. •

i. ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da- sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem ao gerente único Zito Domingos 
Bartolomeu,-bastando a sua assinatura para obrigar valida

mente a sociedade.
1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

- As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por ■ 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 
Sociedades Comerciais..

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

* ARTIGO II.0

(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposições 
da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da Lei 
das Sociedades Comerciais, Lei n.° 1/04, de 13, de Fevereiro.

(15-10500-L03)

Wekanda (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único 
da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apresen
tada sob o n.° 8, do livro-diário de 26 de Junho do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

_______ diário Da RPn.

Certifico que Helena António Kanda 
residente habitualmente na Província do Zair^ ’̂ 

de M'Banza Kongo, Bairro da Sagrada Esp^ ^UnicíPiò 

s/n.°, Zona 1, constituiu uma sociedade unipess^^ 

tas denominada «Wekanda (SU), Limitada» P°r^ 
n.° 726/15, que se vai reger nos termos constame'^98'’1’’ 
mento em anexo. t es d°

Está conforme. ’

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2a 
do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, em Luand 
de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível. . a°S 26

ESTATUTO DA SOCIEDADE
WEKANDA (SU), LIMITADA

' ARTIGO l.° 

(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Wekanda 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Viana, Bairro Zango I, Rua n.° 3, Casan.°54, 
Projecto Só Dimo Junto da Esquadra da Polícia, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro locai do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO2.0 • ' '

(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo. '

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio gera 

a grosso e a retalho, construção civil, prestação de serviç 
representação de firmas e de marcas, hotelaria e.tunsffl 

indústria, pescas, exploração de inertes e de madeira, ag^ 

-pecuária, informática, telecomunicações, construção 

e obras públicas, fiscalização de obras, saneamento 

modas e confecções, transporte, marítimo, aéreo e 

de passageiros ou de mercadorias, camionagem, tran 
oficina auto, assistência técnica, comercialização d 

leo e lubrificantes, exploração de bombas de comb 

farmácia, serviços de saúde, perfumaria, agenciam 

viagens, relações públicas, pastelaria e panificação, 

ração de parques de diversões, realização ^^ínei^’ 

culturais, recreativos e desportivos, exploração 

estação de serviços, representações comerciais, 
ria, carpintaria, venda de alumínio, cultura e ensi 

segurança de bens patrimoniais, importação e e^cOinér* 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 

cio ou indústria em que a sócia acorde e seja perI 

lei. •
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ARTIGO 4.°
(Capital) '•

o capital social.é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 

• | (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente à sócia-única Helena António Kanda.

, ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas) 4

A cessão da quota implicà a saída da sócia cedente ou a 
‘ transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem à gerente única Helena António Kanda, 
bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie
dade.

2. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes’.

3. A sócia-única poderá nomear pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ela assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

mento da sócia-única, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.° 
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 

Sociedades Comerciais.

ARTIGO io.° 
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e.os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a >1 

de Março imediato.

artigo 11." 
(Omisso)

No omisso regularão as . . ~
Ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e ainda as disposições 
da Lei das Sociedades Comerciais, Lei n. 1/04, 

de Fevereiro.

Lyrical Corporação, Limitada

Certifico que, por escritura de vinte e 6 de Junho 
de 2015, lavrada com início a folhas 27, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 27-B, do Cartório Notarial do 
Guiché Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, 
Lúcio Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante 

i mim, Domingos Catenda, Primeiro Ajudante do Notário np , 
referido Cartório, foi constituída entre:

Primeiro: — Yannick Leandro da Silva Merino, solteiro, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, residente 
habitualmente no Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, 
Rua da Missão n.° 32, 3o andar, Apartamento n.° 5;

Segundo: — Marta Helena Rodrigues da Silva Domingos, 
solteira, maior, natural do Sambizanga, Província de Luanda, 
residente habitualmente no Distrito Urbano do Sambizanga, 
Bairro Miramar, Rua Fêo Torres, Casa n.° 32, rés-do-chão, 
Zona 7;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa—ANIFI L,. ■ 

em Luanda, aos 26 de Junho de 2015.----- O ajudante, z/e-
gível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
LYRICAL CORPORAÇÃO, LIMITADA

ARTIGO .1.°

sociedade adopta a denominação de «LyricalA
Corporação, Limitada», com sede social na Província e 
Município de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, 
Bairro Miramar, Rua Fêo Torres, Casa n.° 32, rés-do-chão, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua.duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 
a grosso e a retalho, consultoria, auditoria, fiscalização, 
renLa-car, prestação de serviços, hotelaria e turismo e 
similares, indústria, agro-pecuária, pesca, informática, tele
comunicações, publicidade, construção civil e obras públicas, 
exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 
e seus, acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 
despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, com- 

deliberações sociais, as disposi- pra e ven(ja rfe viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 

reparação de veículos automóveis, concessionária de mate
rial e peças separadas de transporte, fabricação de blocos 
e vigotas, comercialização de combustíveis e lubrificantes 

(15-10501-L03) exploração de bombas de combustíveis e estação de serviço,
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~ DIÁRIO DA 

r rtifico que Helena António Kanda, solteira, ? t habitualmente na Províncta do Zaire, Municip. 

Mbanza Kongo, Bairro da Sagrada Esperança> 
de M i constituiu uma sociedade unipessoal pot 
s/n °,Zona ’ <<Wekanda (SU), Limitada», registada 

taSo nm que se vai reger nos termos constantes do^ 

mento em anexo.

Está conf^e. R ist0 comercial de Luanda,2? 

h^Único da Empresa - ANIFIL, em Luanda, aosJ6

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
WEKANDA (SU), LIMITADA

. ’ ARTIGO l.°

(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Wekanda

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal. •

\ ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da- sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem ao gerente único Zito Domingos 
Bartolomeu, bastando a sua assinatura para obrigar valida- - 

mente a sociedade.
1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

- As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera- 
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por • (su), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das
Sociedades Comerciais..

ARTIGO I0.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 11.0
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposições 
da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da Lei 
das Sociedades Comerciais, Lei n.° 1/04, de I3.de Fevereiro.

(15-10500-L03)

Mumap.0de Viana, Bairro Zango 1, Rua n.»3, Casan‘54 

Projecto SóDimo Junto da Esquadra da Polícia podendo 
transfen-la livremente para qualquer outro local do temtó- 
« ’ T COm° fi'ÍaÍS’ * 

outras formas de representação dentro e fora do País.
ARTIGO 2.° ' , '

(Duração)

. , . duração é por tempo indeterminado, contando-se o
a sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

do respectivo registo.

I . ARTIGO 3.°
(Objecto)

sociedade tem como objecto social o comércio geral 

S sso e a retalho, construção civil, prestação de serviços, 
P esentação de firmas e de marcas, hotelaria e turismo, 

sí-r,a> pescas, exploração de inertes e de madeira, agro* 

P uária, informática, telecomunicações, construção civil 
s públicas, fiscalização de obras, saneamento básico, 

modas e confecções, transporte, marítimo, aéreo e terrestre 
P ageiros ou de mercadorias, camionagem, transitórios, 

a auto, assistência técnica, comercialização de petfó 
lubrificantes, exploração de bombas de combustível 

armácia, serviços de saúde, perfumaria, agenciamento 
V,agenS’ re^ções públicas, pastelaria e panificação, exp^

Wekanda (SU), Limitada ..«6V1», iciaçues puoncas, pastelaria e ioS
. ração de parques de diversões, realização de espe 

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 3.a Ciasse da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único 
da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apresen
tada sob o n.° 8, do livro-diário de 26 de Junho do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

culturais, recresfação de servi & desPortiv°s, exploração mineis 
r'a’Carpintaria ^°S> re^resentafões comerciais, serralh11 
Segurança de b alumínio> cultura e ensino êer^’ 
P°der>do ainda d ,.^atr'mon'a's> importação e exporta^0’ 
c,° °u indústri» 6 ICar’se a qualquer outro ramo do con’ér 
lei- ' em que a sócia acorde e seja permitido P°r

I3.de
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ARTIGO 4.°
(Capital) '

o capital social, é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 

■ | (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 

kwanzas), pertencente à sócia-única Helena António Kanda.

, ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas) 1

A cessão da quota implica a saída da sócia cedente ou a 
' transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem à gerente única Helena António Kanda, 
bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie
dade.

2. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes'.

3. A sócia-única poderá nomear pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ela assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

mento da sócia-única, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.° 
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.° 
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e.os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 

de Março imediato.

artigo n.° 
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo 
Ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e ainda as disposições 

da Lei das Sociedades Comerciais, Lei n. 1/04, 

de Fevereiro.

Lyrical Corporação, Limitada

Certifico que, por escritura de vinte e 6 de Junho 
de 2015, lavrada com início a folhas 27, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 27-B, do Cartório Notarial do 
Guiché Único da Empresa —ANIFIL, a cargo do Notário, 
Lúcio Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante 

K mim, Domingos Catenda, Primeiro Ajudante do Notário no , 
referido Cartório, foi constituída entre:

Primeiro: — Yannick Leandro da Silva Merino, solteiro, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, residente 
habitualmente no Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, 
Rua da Missão n.° 32, 3o andar, Apartamento n.° 5;

Segundo: — Marta Helena Rodrigues da Silva Domingos, 
solteira, maior, natural do Sambizanga, Província de Luanda, 
residente habitualmente no Distrito Urbano do Sambizanga, 
Bairro Miramar, Rua Fêo Torres, Casa n.° 32, rés-do-chão, 
Zona 7;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa—ANIFIL,. ' 

em Luanda, aos 26 de Junho de 2015.----- O ajudante, z7e-
givel.

A

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
LYRICAL CORPORAÇÃO, LIMITADA

ARTIGO .1°

sociedade adopta a denominação de «Lyrical
Corporação, Limitada», com sede social na Província e 
Município de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, 
Bairro Miramar, Rua Fêo Torres, Casa n.° 32, rés-do-chão, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País. 

ARTIGO 2.°

A sua.duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 
a grosso e a retalho, consultoria, auditoria, fiscalização, 
renLa-car, prestação de serviços, hotelaria e turismo e 
similares, indústria, agro-pecuária, pesca, informática, tele
comunicações, publicidade, construção civil e obras públicas, 
exploração mineira e florestal, comercialização de telefones 
e seus.acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 
despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, com
pra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 
reparação de veículos automóveis, concessionária de mate
rial e peças separadas de transporte, fabricação de blocos 
e vigotas, comercialização de combustíveis e lubrificantes

(15-10501-L03) exploração de bombas de combustíveis e estação de serviço.
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serviços de saúde, perfumaria, plastificação de documentos, 
venda de material de escritório, informático e escolar, deco
rações, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria, boutique,. 
representações, impressões, salão de cabeleireiro, agência 
de viagens, relações públicas, representações comerciais e 

industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreaçao, 
vídeo clube, discoteca, realizações de actividades culturais

■ • sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio 
interdito, devendo estes nomear um que a todos * 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO io.°

.Dissolvida a sociedade por acordo do<? «x • 
demais casos legais, todos os socios serão liqUjd . n°s 
a liquidação e partilha verificar-se-ão como acorda^5 6 

e desportivas, manutenção de espaços verdes, segurança falta de acordo, e se algum deles o pretender 
de bens patrimoniais, colégio, creche, educação e cultura, social licitado em globo com obrigação do 

escola de condução, ensino, saneamento básico, jardinagem, 
limpeza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, cyber 
café, electricidade, importação e exportação, podendo ainda 
dedicar- se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 250.000,00 (duzentos e. cin
quenta mil kwanzas), integralmente realizado em dinheirQ, 
dividido e representado por 2 (duas) quotas iguais no valor 
nominal de Kz: 125.00Q,00 (cento e vinte e cinco mil kwan
zas) cada uma, pertencentes aos sócios Yannick Leandro da 
Silva Merino e Marta Helena Rodrigues da Silva Domingos, 
respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem aos sócios que ficam desde já nomeados 
gerentes, sendo necessária as suas assinaturas para obrigar 
validamente a sociedade.

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a SQciedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

e no$ 
a liquidação e partilha verificar-se-ão como acôrtZ^6

Seráoactiv;. ' ■ iu pagan*nt0(lopassivo e adjudicado ao socio que melhor preço oferec 
igualdade de condições.' - ,eni

ARTIGO 11.0

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quotad 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.(15-105O2-L03)

Ciscobel, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Junho de 2015, 

lavrada com início a folhas 1, do livro de notas paraescn 
. .turas diversas n.° 28-B, do Cartório Notarial do Guiché 

Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto P* 
da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Doniing^ 

Catenda, Primeiro Ajudante do Notário foi constituída
Primeiro: — Francisco António Segunda, casado 

Isabel António Luís Segunda, sob regime de comun 

adquiridos, natural de Benguela, Província de 
residente habitualmente em Luanda, Ingombota, Bair 

do Cabo, Rua Leio, Casa n.° 45; . nalurai
Segundo: — João Lucas Segunda, solteiro, maior, 

de Lobito, Província de Benguela, residente habiú 
em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairr 

do Cabo, Rua Leio, casa s/n.°, Zona 1; da cOin
Terceiro: — Isabel António Luís Segunda, casa Je 

Francisco António Segunda, sob regime de como 
adquiridos, natural do Lobito, Província de Bengue 
dente habitualmente em’ Luanda, Ingombota, Bairr° 

Cabo, Avenida Murtala Mohamed, n.° 45-Z;

ARTIGO 7.‘

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 

dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 
com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e ém igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o
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Quarto: — Fredy Luís António Segunda, de 12 anos de 
idade, natural da Ingombota, Província de Luanda, residente 
habitualmente em Luanda, Ingombota, Bairro Ilha do Cabo 
Rua Leio, Casa n.° 45; . . ’

Quinto: Teresa Isabel Lucas Segunda, solteira, maior, 
natural do Lobito, Província de Benguela, residente habi
tualmente em Luanda, no Distrito Urbano dá Samba, Bairro 
Benfica, no Lar do Patriota, casa e rua s/n.°, Zona 3;
. Sexto: — João António Lucas Segunda, soíteiro, maior, 
natural do Lobito, Província de Benguela, onde reside habi
tualmente, no Município do Lobito, Bairro da Luz, rua s/n.°, 
Casan.°3;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 29 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
CISCOBEL, LIMITADA *•

ARTIGO L°

A sociedade adopta a denominação de «Ciscobel, 
Limitada», tem a sua sede na Província de Luanda, Município 
de Belas, Bairro Lar do Patriota, Casa n.° 1012, Sector C, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio 
geral, a grosso e a retalho, farmácia, indústria, pescas, 
agro-pecuária, agricultura, hotelaria e turismo, informá
tica, telecomunicações, construção civil e obras públicas, 
Marketing, consultoria, formação profissional em bar e 

.restauração, compra e venda de móveis e imóveis, decora
ção, material de frio, modas e confecções, plastificação de 
documentos, transportes, marítimo, aéreo e terrestre, camio

nagem, transitários, rent-a-car, aluguer de viaturas, compra 
e venda de viaturas, transportes de passageiros e merca
dorias, venda de material de escritório e escolar, salão de 
cabeleireiro, botequim, venda ou comercialização de lubri 
ficantes, de medicamentos, material cirúrgico, gastavel e 
hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de 
saúde, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência de via 
gens, relações públicas, pastelaria, confeitaria, panificação, 
geladaria, exploração de parques de diversões, realizaçao de 
eventos culturais, madeira e sua comercialização, exploração 

de bombas de combustíveis ou estação de serviço, repres 
fações comerciais, consultoria e auditoria, colégios, e 

de línguas, educação, cultura e exploração de espaços de 
diversão, e ensino geral, prestação de serviços, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar - se a outras actividades 
comerciais e industriais, sémprè que os sócios acordarem e 
seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° .

. O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por (6) seis quotas, sendo uma no valor nominal de 
Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Francisco António Segunda, outra quota no valor nominal 
de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente à sócia 
Isabel António Luís Segunda, e (4) quatro quotas iguais no 

•valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada 
uma, pertencentes aos sócios Fredy Luís António Segunda, 
Teresa Isabel Lucas Segunda, João Lucas Segunda e João 
António Lucas Segunda, respectivamente.

• ARTIGOS.0

O capital social poderá ser aumentado por deliberação 
dos sócios, e na proporção das suas quotas, ou na forma 
como se vier a acordar.

ARTIGO 6.°

A cessão de quotas, a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

• ARTIGO 7.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe aos sócios Francisco António Segunda e 
Isabel António Luís Segunda, que dispensado de caução, 
ficam desde já nomeados gerentes bastando as duas assina
tura para obrigar validamente a sociedade.

1. O sócio-gerente maioritário poderá delegar outros 
sócios, ou em pessoa estranha à sociedade, todos ou parte 
dos seus poderes de gerência conferindo para o efeito o res
pectivo mandato, em nome da sociedade.

2. Em caso algum, a sociedade poderá ser obrigada em 
actos ou operações de interesse alheio, nomeadamente, em 
avales, fianças e actos semelhantes e estranhos aos negócios 
sociais.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por sim
ples cartas registadas, dirigidas aos sócios com 8 dias de 
antecedência no mínimo, isto quando a lei não prescreva for
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 
com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.
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ARTIGO 10.°

A sociedade não-se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 11.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios serão 

liquidatários e a liquidação e partilha verificar-se-ão como 

acordarem.
* Na falta de acordo,, e se algum deles o pretender, será o 

activo social licitado em globo com obrigação do pagamento 
do passivo'e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, 

em igualdade de condições.

ARTIGO 12.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

providência cautelar.

ARTIGO 13.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

’ ARTIGO 14.° ' ■

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar 
a 31 de Março imediato.

' ARTIGO 15?

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades 
Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-10503-L03)

VALSYS — Consultoria e Serviços (S<J), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 3? Classe da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único 
da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apresen
tada sob o n.° 8, do livro-diário de 29 de Junho do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Andreia Marisa de Sousa Góis e Andrade, 
casada com Pedro Nuno Abreu de Andrade, sob o regime de 
separação de bens, residente em Luanda, Distrito Urbano da 
Ingombota, Rua Rainha Ginga, Casa n.° 170, constituiu uma 
sociedade unipessoal por quotas denominada, «VALSYS 
— Consultoria e Serviços (SU), Limitada», registada sob o 
n.° 729/15, que se vai reger nos termos constantes do docu
mento em anexo.

Está conforme. ✓
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, em Luanda, aos 29 

de Junho"de 2015. — O ajudante, ilegível.

.——

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
VALSYS — CONSULTORIA E SERVleno 

(SU), LIMITADA

ARTIGO 1?

x (Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «VALSv 
Consultoria e Serviços (SU), Limitada», com sede 
na Província de Luanda, Distrito Urbano do KÍla^131 

Kiaxi, Urbanização Nova Vida, Rua n.° 51, edifício 
Apartamento n? 10, 2.° andar, podendo transferi-la |jv 
mente para qualquer outro local do território nacional 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras fom^ 

representação dentro e fora do País.
ÀRT1GO2? 

(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-seo 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

O objecto-da sociedade é a prestação de serviços de con
sultoria, assessoria, auditoria, fiscalização e diagnósticos 
nas mais diversas áreas, a entidades públicas ou privadas,de 
projectos de simplificação de procedimentos, modernização 
da administração pública em geral, elaboração de projectos 
de diplomas legais, que não envolvam prática de actos legal

mente reservados a advogados, nos.termos da legislação em 
vigor, prestação de serviços de informática nomeadamente 

desenvolvimento, fornecimento, licenciamento e integração 
de.soluções de software aplicacional, prestação de serviços 
de assessoria aduaneira, importação, exportação, aluguer, 
quando apropriado, e*comercialização, a grosso ou a retalho, 
de artigos eléctricos electrónicos, aparelhos de alta-fideli 

dade, material e aparelhos, de informática, de mobiliários 
de escritório, de artigos de vestuário e calçado, maquina^ 

destinada à indústria ou construção civil, comercializa?^ 

incluindo compra, venda e aluguer, importação e expo 
de equipamento de telecomunicações e respectivos 

ponentes e sobressalentes, prestação de serviços a 
de marketing, da publicidade, da formação presencia^^_^ 

distância, formação profissional, exploração agro Pe 
compra de imóveis para revenda ou arrendamento, 
pra, venda, administração, cessão, aluguer, suba ug^ 
qualquer título de todo o tipo de bens móveis, PreS $ 6 

serviços de reparação, manutenção, revisão, substi 

assistência técnica de todo o tipo de bens móveis, 
Ção, venda qualquer outra forma de exploração d • ^uS. 

registadas, patentes e outros direitos de proprioda je 
trial, direitos de autor e direitos conexos, eXÍ>I°^ento 

concessões, comércio electrónico, criação e aloja ^vejs, 

páginas na internet, logística de todo o tipo de bei 
solicitadoria, projectos de engenharia e arquitectl 
ou especialidades, seminários, conferências e out
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jades pedagógicas e divulgação, especialmente dirigidas a 
entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras 
intercâmbio e cooperação com instituições públicas ou pri
vadas, nacionais ou estrangeiras, produção, comercialização 
e licenciamento, no mercado nacional ou estrangeiro, de 
livros e de suporte formativo e de ensino, incluindo o ensino 
à distância, gestão documental e custódia de documentos, 
associação com pessoas singulares ou colectivas, nacionais 
ou estrangeiras, adquirir participações no capital de outras 
empresas, mesmo quando reguladas por leis especiais, ou 
em agrupamentos, podendo ainda dedicar-se a qualquer 
outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios acor
dem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.” '
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cemjnil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), pertencente à sócia-única Andreia Marisa de 
Sousa Góis e Andrade.

ARTIGO5.0
(Cessão dc quotas)

A cessão da quota implica a saída da sócia cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, êm juízo e fora dele, activa e passi

vamente,' incumbem à sócia-única, bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.
1. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 

contractos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

2. A sócia-única poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele assinadas e mantidas em livro de actas,

ARTIGO 8.° ’ 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi 

mento da sócia-única, continuando a sua existência com 
sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida o 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 

énquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei 

Sociedades Comerciais.
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ARTIGO 10.° .
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3 1 
de Março imediato.

ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dis-' 
posições da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e ainda as 
•disposições da Lei das Sociedades Comerciais Lei n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro, e demais legislação aplicável.

(15-10504-L03)

D.P.M.C  (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 3? Classe da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Unico 
da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 10 do livro-diário de 26 de Junho do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Domingos Catenda, solteiro, maior, resi
dente habitualmente em Luanda, Município de Viana, Bairro 
do Grafanil, Rua Sacrifício C. n.° 119, Km 9-A, constituiu 
uma sociedade unipessoal por quotas denominada «D.P.M.C 
(SU), Limitada», registada sob o n.° 727/15, que se vai reger 
nos termos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme. ■
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 

do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, em Luanda, aos 26 

de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
D.P.M.C. (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «D.P.M.C. 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Viana, Bairro do Grafanil, Km 9-A, Rua do 
Sacrifício, Casa n.° 119, e filial no Município de Belas, 
Bairro Bondo Chapéu, s/n.0,.junto ao Supermercado Kero, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

. ARTIGO 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.
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ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, comércio geral à grosso e a retalho, restaura-' 

ção, hotelaria e turismo, culinária e similares, indústria, 

agro-pecuária, pesca, informática, telecomunicações, publi

cidade, construção civil e obras públicas, construção de 

armazéns e sua exploração, exploração mineira, florestal e 

sua comercialização, venda de telefones e seus acessórios, 

reparação de veículos automóveis, exploração de bombas 

de combustíveis e estação de serviço, perfumaria, salão de 

cabeleireiro, agência de viagens, relações públicas, repre
sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 

realizações de actividades culturais e desportivas, promoção 

de eventos, festas de casamentos, e outros eventos, manu
tenção de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, 

colégio, creche, educação e cultura, escola de condução, 

ensino, caixilharia de alumínio, sua fabricação e comerciali

zação, desinfestação, fabricação e venda de gelo, cyber café, 

electricidade, prestação de serviços, importação e expor

tação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 

comércio ou indústria em que os sócios acordem e sejaper-
mitido por lei.

. ARTIGO 4.°
(Capital) '

O capital social é de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, representado 
por 1 (uma) quota única, no valor nominal de Kz: 150.000,00 
(cento e cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio-único 
Domingos Catenda.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas) '

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio-único Domingos Catenda e não 
sócia Paulina Marta Jorge Bernardo, bastando a assinatura 
do gerente para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ART1G0 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou im Vdo sócio-único, continuando a sua existência c

Vivo e herdeiros ou representantes do sócio faleci^ S° L devendo estes nomear um que a todos represeMe 
X*. indiv”1' 
enq ARTIGO 9 o

(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos daLeife 
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados’ 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3| 
de Março imediato.

ARTIGO H.0
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposições 
da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e ainda as disposições da Lei 
das Sociedades Comerciais, Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-10505-L03)

Body-Laser, Limitada

Certifico que por escritura de 29 de Junho de 2015, . 
a com início a folhas 7, do livro de notas paraescri- 

as iversas n. 28-B, do Cartório Notarial do Guiché 

Unico da Empresa - ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 
Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, 

omingos Catenda, Primeiro Ajudante do Notário no refe

rido Cartório, foi constituída entre: 
d ^r^eiro' J°sé Jorge Almeida, solteiro, maior, natural

ango, Província da Huíla, onde reside habitualmente

Município de Lubango, Bairro Chioco, rua sem número, 

casa sem número;
Segundo: — Sandra Cristina Andrade Teles, solteira, 

maior, natural do Lubango, Província da Huíla, onde reside 

a Hualmente no Município do Lubango, Bairro Chioco, 

rua sem número, casa sem número;
ma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

rrnos constantes do documento em anexo.
Lstá conforme.

artório Notarial do Guiché Único da Empresa —-ANIP' ’ 
Luanda, aos 29 de Junho de 2015. — O ajudante, M''

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

BODY-LASER, LIMITADA

«Body'LÍ 
de Luand

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de 

Limitada» com sede social - na Província 
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Município de V.ana, Bairro Vila Sede, Rua Comandante 
Valódia, Casa n.° 182, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

' A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
" início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a ' 
grosso e a retalho, prestação de serviços, hotelaria, turismo 
e similares, indústria, informática, telecomunicações, publi
cidade, agente despachante e transitários,. cabotagem, 
rent-a-car, compra e v.enda de viaturas, novas ou usadas e 
seus acessórios, cosméticos, padaria, geladaria, pastelaria, 
salão de cabeleireiro, estética, representações comerciais e 
industriais, ginásio desportivo, restauração, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria, em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.° ■

O capita! social é de'Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), perten
cente ao sócio José Jorge Almeida e outra quota no valor 

nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente 

à sócia Sandra Cristina Andrade Teles.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem à sócia Sandra Cristina Andrade Teles 

que fica desde já nomeada gerente, bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade. .
’ ’ 2. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos e

• contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme

lhantes.

ARTIGO 7.° •
A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 

registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos j0 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva o 
'lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 
estiver ausente da sede social, a comunicação 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos o.u destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° ;

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
•interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

‘ ARTIGO 1.0.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários, a 
liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar. • -

ARTIGO 12°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais', e demais legislação aplicável.

(15-I0506-L03)

Organizações Hamagas, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 5, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 28-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 
Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, 
Domingos Catenda, Primeiro Ajudante do Notário no refe
rido Cartório, foi constituída entre:

Primeiro: — Hamilton Joel dos Santos e Cruz, solteiro, 
maior, natural do Cazenga, Província de Luanda, resi
dente habitualmente no Município de Viana, Bairro Belo 
Horizonte, casa sem número, Rua B;
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ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, comércio geral ã grosso e a retalho, restaura
ção, hotelaria e turismo, culinária e similares, indústria, 

agro-pecuária, pesca, informática, telecomunicações, publi

cidade, construção civil e obras públicas, construção de 

arrnazéns e sua exploração, exploração mineira, florestal e 

sua comercialização, venda de telefones e seus acessórios, 

reparação de veículos automóveis, exploração de bombas 

de combustíveis e estação de serviço, perfumaria, salão de 

cabeleireiro, agência de viagens, relações públicas, repre
sentações comerciais'e industriais, venda de gás de cozinha, 

realizações de actividades culturais e desportivas, promoção 

de eventos, festas de casamentos, e outros eventos, manu
tenção de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, 

colégio, creche, educação e cultura, escola de condução, 

ensino, caixilharia de alumínio, sua fabricação e comerciali

zação, desinfestação, fabricação e venda de gelo, cyber café, 

electricidade, prestação de serviços, importação e expor

tação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 

comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per-
mitido por lei.

. ' ARTIGO 4.°

(Capital)

O capital social é de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, representado 
por 1 (uma) quota única, no valor nominal de Kz: 150.000,00 
(cento e cinquenta mil kwanzas), pertencente ao sócio-único 
Domingos Catenda.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas) '

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio-único Domingos Catenda e não 
sócia Paulina Marta Jorge Bemardo, bastando a assinatura 
do gerente para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°

(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

(Dissolução) |

A sociedade não se dissolverá por morte 0(). I 
mento do sócio-único, continuando a sua existên 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio faie> 
interdito, devendo estes nomear um que a todos rep 
enquanto a quota se mantiver indivisa. M

ARTIGO 9.° I
(Liquidação) I

A liquidação da sociedade far-se-á nos tennos da j 
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.° I
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serào dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a3i 
de Março imediato.

ÁRT1GO I1.°

(Omissa)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposiçta 
da Lei n° 19/12 de Í1 de Junho, e ainda as disposições da Lei 
das Sociedartes Comerciais, Lei n.° 1/04, de 13

Body-Laser, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Junho de 2015, 
avrada com início a folhas 7, do livro de notas para escri

turas diversas n. 28-B, do Cartório Notarial do Guiché 
meo da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio

erto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, 
omingos Catenda, Primeiro Ajudante do Notário norefe- 

ndo Cartório, foi constituída entre:
Primeiro. - José Jorge Almeida, solteiro, maior, natural 

ubango, Província da Huíla, onde reside habitualmente 
o Município de Lubango, Bairro Ghioco, rua sem número,

Sandra Cristina Andrade Teles, s0*íe 
r ..k____ Huíla. onderesio

casasem número;
Segundo: —

maíor, natural do
habitualme ^UMCU15^, * ivyIllvlV4 _____rua sem "° MunicíP'O do Lubango, Bairro Chioco,

Uma nUmero’c«a sem número;
termos coXántedoT^'31 P°r <’U°taS

Esfá conforme. d°CUment0 em anex0-

em Luanda do Guiché Único da Empresa—AN)(7|E

’ aos 29 de Junho de 2015. — O ajudante, iW'

veL

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
BODY-LASER, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de 

Limitada» com sede social na Província 
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Município de Viana, Bairro Vila Sede, Rua Comandante 
Valódia, Casa n.» 182, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
“ início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a ' 
grosso e a retalho, prestação de serviços, hotelaria, turismo 
e similares, indústria, informática, telecomunicações, publi
cidade, agente despachante e transitários, cabotagem, 
rent-a-car, compra e v.enda de viaturas, novas ou usadas e 
seus acessórios, cosméticos, padaria, geladaria, pastelaria, 
salão de cabeleireiro, estética, representações comerciais e 
industriais, ginásio desportivo, restauração, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria, em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.° •

O capital social é de’Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), perten
cente ao sócio José Jorge Almeida e outra quota no valor 

nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente 

à sócia Sandra Cristina Andrade Teles.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi 

vamente, incumbem à sócia Sandra Cristina Andrade Teles 

que fica desde já nomeada gerente, bastando a sua assinatura

■ para obrigar validamente a sociedade. .
2. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos e

■ contratos estranhos aos negócios sociais-da sociedade, 

como letras de favor, fianças, abonações oú actos sem 

dantes.

ARTIGO 7.° ■
A Assembleia Geral será convocada por simP ®S . 

registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos j 

d’as de antecedência, isto quando a lei não prescre 
idades especiais de comunicação. Se qualquer os 

est’ver ausente da sede social, a comunicação 
feita com tempo suficiente para que possa compare

Organizações Hamagas, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Junho de 2015, 
lavrada com início a folhas 5, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 28-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notário, Lúcio 
Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, 
Domingos Catenda, Primeiro Ajudante do Notário no refe
rido Cartório, foi constituída entre:

Primeiro: — Hamilton Jõel dos Santos e Cruz, solteiro, 
maior, natural do Cazenga, Província de Luanda, resi
dente habitualmente no Município de Viana, Bairro Belo 
Horizonte, casa sem número, Rua B;

ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

' ARTIGO 9.° .

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

• ARTIGO 1.0.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários, a 
liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar. •

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais', e demais legislação aplicável.

(15-10506-L03)
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Segundo: — Gaspar Teixeira Paulo, solteiro, maior, 
natural do Cazenga, Província de Luanda, onde reside habi

tualmente no Município do Cazenga, Bairro Tala-Hady, rua 

sem número, casa sem número, Zona 19;
Terceiro: — Marcolino Sebastião João, solteiro, maior, 

natural da Ingombota, Província de Luanda, residente habi
tualmente no Município do Cazenga, Bairro Tala Hady, Rua 

do Comércio, n.° 45, Zona 19;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo.
Está conforme. .
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa — 

ANIFIL, em Luanda, 29.de Junho de 2015. r—0 ajudante, 

ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ORGANIZAÇÕES HAMAGAS, LIMITADA

ARTIGO L°

A sociedade adopta a denominação de «Organizações 
Hamagas, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Viana, Bairro Belo Horizonte, 
Quarteirão 3, Rua A, Casa n.° 23, podendo transferi-la livre
mente para qualquer outro local do território nacional, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de 
representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 1

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a 
grosso e a retalho, prestação de serviços, táxis personalizado, 
auditoria informática e financeira, ourivesaria, restauração, 
hotelaria e turismo e similares, indústria, agro-pecuária, 
•pesca, informática, telecomunicações, publicidade, cons
trução civil e obras públicas, exploração mineira e florestal, 
comercialização de telefones e seus acessórios, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas 
ou usadas e seus acessórios, reparação de veículos auto
móveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, recauchutagem, fabricação de blocos e vigotas, 

comercialização de combustíveis edubrificantes, exploração 
de bombas de combustíveis e estação de serviço,, comer
cialização de medicamentos, material cirúrgico, gastável e 
equipamento hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, 
serviços de saúde, perfumaria, plastificação de documen
tos, venda de material de escritório e escolar, decorações, 
serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria, boutique, repre
sentações, impressões, salão de cabeleireiro, agência de 
viagens, relações públicas, representações comerciais e 
industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação,

clube. discoteca, realizações de »mdMe

* t rte’® bens patrimoniais, colégto, creche, educaçâo e » 
tola de condução, ensino, saneamento básico, jardi ^ 

» desinfestaçã0, fabrÍCaÇã° ® Venda de S electricidade, serviços de vetennana, 

Lôrtação, podendo ainda dedicar-se a qualquer out^ 

do comércio ou indústria em que os soc.os, acordem 
permitido por lei.
H ART1G04.0

O capital social é de Kz: 102.000,00 (cento e dois 
kwanzas), integralmente realizado em d.nhe.ro, dividife • e'representado por 3 (três) quotas tgua.s no va or nomiMl 

® k • 34 000 00 (trinta e quatro mil kwanzas) cada uma, 
06 Antes aos sócios Hamilton Joel dos Santos e Cruz, 

GaTpar Teixeira Paulo e Marcolino Sebastião João, respec- 
tivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhps fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios , se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração dá sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem aos sócios que ficam desde já nomeados 
gerentes, bastando a assinatura de 2 (cjois) gerentes para 
obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a. sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.° ,f

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
egistadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 

ias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma- 

des especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 

a com tempo suficiente para que possa comparecer.

Os lyCros , ARTIGO 8.°centagem para^f ^°S apurac^os’ depois de deduzida a per* 

Assembleia. Ger ?n^°S °U ^estmos especiais criados em 
Ção das suas divididos Pelos sócios na prop°r'
95 Perdas se as hou8’ 6 proporçao serap suPortaííaS

Asocied d - artigo 9.° de 9ualqUer d se ^,ssp/verá por morte ou impedinrtnt0

s°brevivo e he dSÓCÍ°S’ contir|uando a sua existência coffl 0 
*nterdito, dev ,eir°S °u rePresentantes do sócio falecido o 
enquantoa Q 0 ° eSteS nornear um que a todos repres^ 

qUOtase mantiver indivisa.

29.de
d.nhe.ro
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' ARTIGO 10.»

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretendèr será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

, ARTIGO II,0

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 14°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-10508-L03)

SYLER— Gestão e Serviços (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único 

da Empresa — ANIFIL.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 16, do livro-diário de 29 de Junho do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Sónia Margarida de Oliveira Femandes 
Berenguel, casada com Luís Manuel Pinto Ribeiro Berenguel, 
sob o regime de comunhão de adquiridos, residente em 
Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Rua Avenida 
de Portugal, Casa n.° 45, 3.° andar, constituiu uma sociedade 
unipessoal por quotas denominada «SYLER Gestão e 
Serviços (SU), Limitada», registada sob o n.° 735/15, que se 
vai reger nos termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luan a, 

23 Secção do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, em 
Luanda, 29 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
SYLER — GESTÃO E SERVIÇOS (SU), LIMITADA

artigo. i.°
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «SYLER G ~

e Serviços (SU), Limitada», com sede social na Província e 

Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
da Ingombota, Rua Avenida de Portugal, Prédio n.° 45, 3.° 
andar, Apartamento D, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°.
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.°
(Objecto) .

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 
a grosso e a retalho, construção civil, prestação de serviços, 
representação de firmas e de marcas, hotelaria e turismo, 
indústria, pescas, exploração de inertes e de madeira, agro- 
-pecuária, informática, telecomunicações, construção civil 
e obras pjúblicas, fiscalização de obras, saneamento básico, 
modas e confecções, transportes., marítimo, aéreo e terrestre 
de passageiros ou de mercadorias, camionagem, transitários, 
oficina auto, assistência técnica, comercialização de petró- 

. leo e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis, 
farmácia, serviços de saúde, perfumaria, agenciamento de 
viagens, relações públicas, pastelaria e panificação, explo
ração de parques de diversões, realização de espectáculos 
culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira, 
estação de serviços, representações comerciais, serralha
ria, carpintaria, venda de alumínio, cultura e ensino geral, 
segurança de bens patrimoniais, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que a sócia acorde e seja permitido por 

lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwan- 
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 200.000,00 (duzen
tos mil kwanzas), pertencente à sócia-única Sónia Margarida 
de Oliveira Femandes Berenguel.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída da sócia cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem à sócia-única Sónia Margarida de Oliveira 
Femandes Berenguel, bastando a sua assinatura para obrigar 
validamente a sociedade.
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2. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.
3. A sócia-única poderá nomear pessoa estranha à socie

dade para assumir as funções dé gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi

mento da sócia-única, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa. v

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 
Sociedades Comerciais; < *

ARTIGO 10.°
* • (Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato. * ...

ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dis
posições da Lei n.° 19/12, de' 11 de Junho e ainda as 

disposições da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro.

(15-10509-L03)

A. J. V. (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
, em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do 

Registo Comerciai de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único 
da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apresen
tada sob o n.° 8, do livro-diário de 22 de Junho do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Alberto João Vimpi, solteiro, maior, resi
dente em Luanda, Distrito Urbano e Bairro Ingombota, 
Rua Kwamme Nkrumah, Casa n.° 1, constituiu uma socie
dade unipessoal por quotas denominada «A. J. V. (SU), 
Limitada», registada sob o n.° 699/15, que se vai reger nos 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 22 de Junho 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

DIÁRIO DAREn-

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
A. J. V. (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

Á sociedade adopta a denominação de «a j v 
Limitada», com sede social na Província e Mun ' 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Casse^0
Lourenço, Rua 17, Casa n.° 19, podendo transferi-jaUp^0 

mente para qualquer outro local do território nacional h*' 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras fonn’ 
representação dentro e fora do País. ' 95 de I

> ARTIGO 2.° ’ •

(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-seo 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir I 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.’ 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto socia) a construção civil é l 
obras públicas, padaria e pastelaria, comércio geral a grosso | 
e a retalho, prestação de serviços, representação de firmas I 
e de marcas, hotelaria e turismo, indústria, pescas, explo
ração de inertes e de madeira, agro-pecuária, informática, 
telecomunicações, fiscal ização de obras, saneamento básico, |, 
moda e confecções, transporte, marítimo, aéreo e terrestre 
de passageiros ou de mercadorias, camionagem, transitá
rios, oficina auto, assistência técnica, comercialização de | 
petróleo e lubrificantes, exploração de bombas de combustí- | 

veis, farmácia, serviços de saúde, perfumaria, agenciamento 
de viagens, relações públicas, exploração de parques de | 

diversões, realização de espectáculos culturais, recreati- | 
vos e desportivos, exploração mineira, estação de serviços, 
representações comerciais, serralharia, carpintaria, venda de | 

alumínio, cultura e ensino geral, segurança de bens patn 
moniais, importação e exportação, podendo ainda dedicar s 
a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que 

sócio acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 

zas), integralmente realizado em dinheiro, representa 
1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 

kwanzas), pertencente ao sócio-único Alberto João

• ARTIGO 5.° 
(Ccssãó dc quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cede 

transformação da mesma em sociedade pluripessoa

ARTIGO 6.°
(Gerência) .

1. A gerência é administração da sociedade, eíl 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, aC^1V^ yjnip^ 
vamente, incumbem ao gerente único Alberto J° ^sOc'^' 
bastando a sua assinatura para obrigar validamonl 

dade.
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. 2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.
3.0 sócio-único poderá nofnear pessoa estranháà socie

dade para assumir as funções de gerência.

ÁRTICO 7.’
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO l l.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da 
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-10510-L03)

Antonieta & Filhas, Limitada

Certifico que, por escritura de 30 de Junho de 2015, 

lavrada com início a folhas 18, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 28-B, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Domingos 
Catenda, Primeiro Ajudante do Notário, foi constituída 

entre:
Primeiro: — Antonieta Isabel António dos Santos 

Adriano, casada com Mussanba Adriano, sob regime de 
comunhão de adquiridos, natural do Rangel, Província 
Luanda, residente habitualmente em Luanda, Maia g 

Bairro Sagrada Esperança, Casa n.° 388, Zona 6,
Segundo: - Lionete Isabel dos Santos Silvestre, de 5 

anos de idade, natural da Ingombota, Província de , 
residente habitualmente em Luanda, Maianga, 

Sagrada Esperança, Casa n.° 388, Zona 6;

Terceiro: -— Nilssia Santos Adriano, de 4 anos de idade, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, residente habi
tualmente em Luanda, Maianga, Bairro Sagrada Esperança, 
Casa n.° 388, Zona 6;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 30 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ANTONIETA & FILHAS, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Antonieta & 
Filhas, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Cacuaco, Bairro do Sequele, Bloco 6, Prédio 
n.° 38, rés-do-chão. 001, podendo transferi-la livremente 
para qualquer outro local do território nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre
sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto comércio geral a grosso 
e a retalho, prestação de serviços, consultoria, auditoria, 
construção civil e obras públicas, fiscalização de obras, 
serralharia, carpintaria, produção e venda de caixilharia 
de alumínio, informática, telecomunicações, electricidade, 
agro-pecuária, pescas, hotelaria, turismo, agência de via
gens, transportes aéreo, marítimo e terrestre, transporte de 
passageiros ou de mercadorias, camionagem, transitários, 
despachante, rent-a-car, oficina auto, venda de material 
de escritório e escolar, salão de cabeleireiro, modas e con
fecções, botequim, serviços de saúde, farmácia, material e 
equipamentos hospitalares, perfumaria, ourivesaria, relojoa
ria, agência de viagens, pastelaria, panificação, geladaria, 
exploração de parques de diversões, realização de eventos 
culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira e 
florestal, exploração de bombas de combustíveis ou estação 
de serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, 
representações comerciais, prestações de serviços, ensino 
geral, infantário, importação e exportação, podendo dedicar- 
-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que 
as sócias acordem e seja permitido por lei.
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ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) no valor nominal 
de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente à 

sócia Antonieta Isabel António dos Santos Adriano e outras 
2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 30.000,00 
(trinta mil kwanzas) cada uma, pertencentes às sócias, 
Lionete Isabel dos Santos Silvestre e Nilssia Santos Adriano, 

respectivamente.

ARTIGO 5.° '
(Cessão de quotas) ■

A cessão dê quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido às sócias se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
(Gerência) •

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem à sócia Antonieta Isabel António dos 
Santos Adriano, que fica desde já nomeado gerente, com 
dispensa de caução, bastando a assinatura da gerente para 
obrigar validamente a sociedade.

1. A gerente poderá delegar mesmo em pessoa estranha 
à sociedade parte dos seus poderes de gerência, conferindo 
para ó efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°
(Assembleia) .

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas às sócias com pelo menos trinta 
(30) dias de. antecedência, isto qtiando a lei não prescreva 
formalidades especiais de comunicação. Se qualquer das 
sócias estiver ausente da sede social, a comunicação deverá 
ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção 
das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as 
perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer das sócias, continuando a suá existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

—-^2^

ARTIGO I0.° . .
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo das . 

demais casos legais, todas as sócias serão liqui(j ,e "os 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem 
de acordo, e se alguma delas o pretender será o acti 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do'V° 
adjudicado à sócia que melhor preço oferecer em PaSSlVt)e 
de condições. ’■

'ARTIGO Il.°
(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota d 
qualquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora 
providência cautelar. t

- ARTIGO I2.°
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente contrato 
quer entre as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°
(Balanços) -

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 14.° 
(Omisso)

Nó. omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lêi das 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.(15-10511-L03)

VALBOM — Distribuição Alimentar, Limitada

Certifico que, com início a folhas 3, do livro dc not 
para escrituras diversas n.° 31, do 5.° Cartório Notarial a 

Comarca de Luanda, sé encontra lavrada a escritura do t 

seguinte: * • . .
Constituição da sociedade «VALBOM — Dístribuiçã

Alimentar, Limitada». n0
No dia 1 de Junho de 2015, nesta Cidade de Luandajijn>

5.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, perante 

Eva Ruth Soares Caracol, Licenciada em Direito e 

do referido Cartório, compareceram como outoigan 
Primeiro: -— José António Oliveira da Silva, d’v 

natural de Samora Correia Portugal, mas de nacio 

angolana, reside habitualmente em Luanda, na Rua 
de Castro n.° 1, Bairro Azul, Município da Ing01^ enlitid° 

lar do Bilhete de Identidade n.° 0001351579OE032, ^^1, 

pela Direcção Nacional de Identificação Civil e 

aos 18 de Dezembro de 2012;
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Segundo: — Regina Sebastião Distinto, solteira, 
maior, natural da Província do Uíge, reside habitualmente 

em Luanda, casa sem número, Bairro dos Pescadores, 
Município de Cacuaco, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 002755573UE033, emitido pela Direcção Nacional de 
Identificação Civil e Criminal, aos 24 de Setembro de 2013' 

. Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 
respectivos bilhetes de identidade.

E por eles foi dito:

' Que, pela presente escritura, constituem entre si uma 
sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi
tada, denominada «VALBOM — Distribuição Alimentar, 
Limitada», com sede na Província de Luanda, Km 36, 
Catete, Município de Icolo e Bengo, podendo transferi-la 

livremente para qualquer outro local do território nacional, 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
de representação dentro e fora do País;

Que, a dita sociedade tem por objecto social o estipu
lado no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social no 
valor de Kz: 300.000,00 (trezentos mil kwanzas), integral
mente realizado em dinheiro, dividido e representado por 
duas quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
José António Oliveira da Silva e a outra quota no valor 
nominal de Kz: 60.000,00 (Sessenta mil kwanzas), perten- 

.cente à sócia Régina Sebastião Distinto, respectivamente.
Que a sociedade, ora constituída reger-se-á, pelos estatu

tos, que são constantes de um documento complementar, dos 
quais constam todos elementos essenciais legalmente exigi
dos, elaborado em separado nos termos do n.° 2 do artigo 
55.° da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos 

Predial, Comercial e Serviço Notarial que fica a fazer parte 
integrante desta escritura e que os outorgantes declaram ter 
lido, tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que é 

dispensada a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.

Instruem este acto:
; a) Documento complementar a que atrás se faz refe

rência assinado pelos outorgantes e por mim 

Notária;
b) Certificado de Admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominações Sociais em 

Luanda, 13 de Maio de 2014,
c) Comprovativo do depósito efectuado no Ba

. BIC, aos 18 Majo de 2015.
Aos outorgantes e na presença dos mesmos, fiz em voz 

alta a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e 

a advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 

de noventa dias.
A Notária, Eva Ruth Soares Caracol.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
VALBOM — DISTRIBUIÇÃO 

ALIMENTAR, LIMITADA

ARTIGO I,°

A sociedade adopta a denominação de «VALBOM — ' 
Distribuição Alimentar, Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, Km 36, Catete, Município de Icolo e 
Bengo, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

ARTIGO 2.°.

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a. 
grosso e a retalho, indústria, prestação de serviços, importa
ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio ou indústria em que os sócios ácordem e 
seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 300.000,00 (trezentos mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e . 
representado por 2 (duas) quotas sendo uma (1) quota no 
valor nominal de Kz: 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
kwanzas), pertencente ao socio José António Oliveira da 
Silva, e outra quota no valor nominal de Kz: 60.000,00 (ses
senta mil kwanzas), pertencente à sócia Regina Sebastião 
Distinto, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao socio José António Oliveira da Silva, 

■ que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie
dade.

I. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos .seme
lhantes. ‘ «

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos trinta 
(30) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 
formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 
sócios estiver ausente da sede social, a comunicação devera 
ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.
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ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral; serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá pór morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecêr, em igual- sigo conviventes; 
dade de Condições.

, ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO I2.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a quaíquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Marco imediato.

ARTIGO 14.° ,

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

5.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 
aos 2 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

(15-10524-L07)

I raracol Licenciada em Direito e Notária do ref^. I Írtôrio compareceu como outorgante Teresa Joâo pJ I 
Ca Ó ’maiorP natural da Ingombota, Província de LuaiJ I 
SOltdenK habitualmente em Luanda, Rua António A.Nel I

T 7 Bairro da Kinanga, Distrito Urbano da IngonL I 

. ;oBilhetede Identidade n.’000193981LA017,emilJ 
Toteccão Nacional de identificação Civil e Cri^ 

P de Abril de 2010, que outorga neste acto por si
Lente em nome e em representação de seus Whos 

V’d christopher Papa Nawhoura, de 15 anos de I 

men°TdP Hamilton-Canadá, mas de nacionalidade ang(, I 
natural de H ldentidade n o 006367587OE046,
'""vLnela Direcção Nacional de Identificação Civil e 
emltldo peia Dezembr0 de 2oi3; Paula Christina 
Cnmina , a de idade, natural da Ingombota, I
Psp.c«-..**<■ do MbeK de 

Pr°™«6SLA044, emiúdo pela OlrecçSo k 1

Verifiquei a identidade da outorganto n i documento. ê nte peío mencionado

E por ela foi dito:

seus representadoTumVsodedade com'T'"6 ” °S 
responsabilidade limitada, denn • ™eraa Por9u°íasde 
Limitada», com sede em > L” " <<Tpapa & Fillws- 
Rua 8.a n.° 9-C* ç A ^uanda’ Eairro Chimbicato, 
podendo transferi v' ’ Camama> Município de Belas, 

tório nacional, bem comoTbri^r™ 
dele?acnpc 010 a^r r ^la,s> sucursais , agências,
nacional bu foraSafe™38 repreSentação em ,erTÍtório 

lado^o artigo 3°Cdedade tem P°f °bjeCt0 S0CÍa1, °eSt'pU' 
novalnrj ’ do seu estatuto e possui o capital social 
mente rear T í00-0°0,00 (cem mil kwanzas), integral- 
por três IZa ° em dln^e,ro’ dividido e representado 
Kz gQ oOMíw sendo: uma quota no valor nominal de I 

Teresa Jo~ ’ p °,tenta kwanzas) pertencente à sócia 
nominal aPa’ e outras duas quotas iguais-no valor 
pertencenf6 J°000,00 (dez mil kwanzas) cada uma, 
Pauln Ch ef- a°S SÓCÍ0S Christopher Papa Nawhoua e 

ns ma Papa Cangunda, respectivamente.
tos oha a socíedade> ora constituída reger-se-á, pelos estatu- , 
ouaíç r a° COnstantes de um documento complementar, dos 
dos ehh Slajm tOd°S e,ement°s essenciais legalmente exig1^ 
da Lei d Separado nos tórmos do n.° 2 do artigo 55- 
Comer • i Jrnp^^caÇao e Modernização dos Registos Predia, 

desta e. ? N°taria' <5ue «ca a fazer Parte 
conheci UFa 6 qUe a outor8ante declara ter lido, tendo p^0Tpapa & Filhos, Limitada

Certifico que, com início a folhas 9, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 31, do 5.° Cartório Notarial da 
Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor' 
seguinte:

Constituição da sociedade «Tpapa & Filhos, Limitada».
No dia 4 de Junho de 2015, nesta Cidade de Luanda e no

5.° Cartório Notarial da Comarca, perante mim, Eva Ruth

^si"">feee„u,„w
ínstruem este acto: 

ocumento complementar a que atrás se faZ r 

rência assinado pela outorgante e por mim 

ria;
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■ b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo 
. Ficheiro Central de Denominações Sociais em 

Luanda, a 1 de Abril de 2015-
C) Comprovativo do depósito efectuado no Banco 

Sol, aos 2 de Junhó de 2015.

A outorgante e na sua presença, fiz em voz alta a leitura 
desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a advertência 
da obrigatoriedade do registo do acto no prazo de noventa 

dias. •
A Notária, Eva Ruth Soares Caracol.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
TPAPA & FILHOS, LIMITADA

CAPÍTULO I
Denominação, Forma, Duração, Sede e Objecto Social

ARTIGO L°

„ A sociedade adopta a denominação «Tpapa & Filhos, 
Limitada», com sede social em Luanda, no Bairro 
Chimbicato, Rua 8.a, n.° 9-C, Sector 4, Quarteirão 5, 
Camama, Município de Belas, podendo transferi-la livre
mente para qualquer outro território nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências, delegações ou outras for
mas de representação em território nacional ou fora do 

País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contándo-se 
o início,, a partir da data da celebração da competente escri

tura.

ARTIGO 3.°

1. A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, venda, importação e exportação, comércio geral a 
grosso e a retalho, construção civil e agro-pecuária, indústria, 
transportes e pescas, vídeo e edição de imagens, telecomuni
cações, formação técnica e profissional, educação e ensino 

primário, médio, superior, serviços de aluguer de trans
portes, creche, infantário, mini-mercado, supermercado, 
floricultura, agricultura, inovação, livrarias, exploração de 

minerais, entretenimento e lazer, gestão de projectos, hote

laria e turismo, prestação de serviços de logística, prestação 
de serviço a indústria petrolífera, indústria petroquímica, clí

nica, análises clínicas, farmácias, centro de parqueamento 
auto, centro de recreação física, desporto, venda de produ

tos farmacêuticos e medicamentos, realização de eventos, 
consultoria de tecnologias, informática, ensino, financeira, 

negócios e recursos humanos, tradução e interpretação, ges 

tão imobiliária, agência de emprego e outros.
2. A sociedade poderá, dedicar-se a qualquer outro ramo 

de actividade económica desde que permitido por lei e 

poderá, nomeadamente:

a) Adquirir ou aceitar, participações noutras socieda
des;

1 b) De qualquer forma colaborar com outras socie
dades, mesmo que reguladas por leis especiais, 
com objecto igual ou diferente do seu;

c) Participar em/ou colaborar com agrupamentos de,
. empresas e/ou associações sob qualquer forma

não proibida por lei;
d) Participar, directa ou indirectamente, em projectos

de desenvolvimento que de alguma forma con- 
' corram para o objecto da sociedade.

CAPÍTULO II
Capital Social

ARTIGO 4.°

1. O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), e encontra-se integralmente subscrito e realizado em 
dinheiro, dividido e representado em três (3) quotas, sendo 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta 
mil kwanzas), correspondendo a 80% (oitenta por cento) do 
capital social, pertencente à sócia Teresa João Papa, uma 
(1) no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), 
correspondente a 10% (dez por cento) do capital social, per
tencente ao sócio Christopher Papa Nawhoua e outra no 
valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), corres
pondente a 10% (dez por cento) do capitai social, pertencente 
à sócia Paula Christina Papa Cangunda.

2. Os sócios, na proporção do capital que detiverem ao 
tempo, gozam do direito de preferência em qualquer caso de 
aumento do capital social, podendo um deles chamar a si, na 
mesma proporção, a subscrição escusada por qualquer outro.

, 3. Qualquer aumento ou redução do capital social deverá 
ser realizado de acordo com deliberação e aprovação da 
sócia maioritária, Teresa João Papa.

CAPÍTULO III
Organização

.Assembleia Geral, Gerência e Outros

ARTIGO 5.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe à sócia Teresa João Papa, que fica desde 
já nomeada gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 
assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. A gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade todos ou parte dos seus 
poderes de gerência, conferindo para o efeito o respectivo 
mandato.

ARTIGO 6.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos trinta 
(30) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 
formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 
sócios estiver ausente da sede social, a comunicação deverá 
ser feita cóm tempo suficiente para que possa comparecer.
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ART|GO7 o . • sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio f i
. • j j om nnme interdito, devendo este nomear um que a tnri a,ec,don.

I. A gerência é o órgão da sociedade, que em nome . interui , • todos renreç 11
& & s enauanto a quota se mantiver indivisa. preseniP

dos gerentes detém todo o poder para genr e admm.is r 
os negócios da sociedade, dentro dos limites da lei e dos .

’ Dissolvida a sociedade por acordo dos *- • 
i • A ‘ 6 SOClos a

demais casos legais, todos os socios serão liquid ■ 
a liquidação e partilha verificar-se-á como acord e 
falta de acordo, e se algum deles o pretender 
social licitado em bloco com obrigação do pagament V° 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço ofere 
igualdade de condições, nomear um que a todos ren^’^ 

enquanto a quota se mantiver indivisa. > nle’

ARTIGO 12.° 

O ano social coincide com o ano civil e os balançosserào 
dados a 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprova 
dos e assinados até ao diá 31 de Março do ano subsequente 
àquele a que disser respeito.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

ARTIGO 13.°

1. As operações sociais iniciam-se na data de celebração 
da escritura de constituição da sociedade, ficando a gerência 
autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome 
da sociedade que os assumira como seus logo que se encon
tre registada. , ■ / ' .

■ 2. A sociedade poderá proceder ao levantamento das 
entregas por capital que se encontrem depositadas, mesmo 
antes do seu registo, nomeadamente para pagamento de des

pesas de constituição, de publicação e de registo. •

• ARTIGO 14.° 
No omisso regularão as deliberações tomadas em 

Assembleia Geral, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de 

Fevereiro, que é a Lei das Sociedades Comerciais, e demais 

legislação aplicáveis.
Está conforme. 
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original- 

.5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luan 

aos 5 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível- 
(J5-1O525-L07)

Estatutos e, em particular, representar a sociedade em juízo e 

fora dele, e para indicar os advogados, procuradores e man
datários fixando os respectivos poderes. s

2. Nos limites da lei e dos estatutos a gerência tem tam

bém as seguintes poderes: .
a) Negociar ou assinar todos os actos e contratos

relativos à sociedade, adquirir quaisquer bens 

móvéis ou imóveis ou títulos;
b) Aplicar fundos disponíveis da sociedade, assinar

acordos ou contratos de cooperação e associação

( com sociedades da mesma área;
c) Definir e executar os planos e estratégias da socie

dade e gerir os seus negócios;

d) Produzir relatórios anuais, contas, balanços e
documentos similares para submissão à Assem

bleia Geral;

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele; quer

activa quer passivamente;

j) Conceder mandatos para actos considerados neces

sários à sociedade;

g) Abrir contas bancárias em nome da sociedade, bem 
como as suas tránsacções e operações bancárias.

ARTIGO 8.?

1. A gerência reúne-se ordinariamente pelo menos uma 
vez em cada trimestre e extraordinariamente sempre que 
convocado por um dos seus membros. O presidente ou o. seu 

representante terá a responsabilidade de convocar as reu
niões da gerência. A data e lugar das reuniões da gerência 
será mutuam ente acordada.

2. O quórum para uma reunião da gerência será de pelo 
menos I (um) representante de cada sócio contando que uma 

convocatória adequada e válida da reunião (a qual deverá 
incluir a proposta de agenda e qualquer deliberação à ser 
submetida à reunião) tenha sido recebida por todos os mem
bros.

3. Serão lavradas e aprovadas actas de todas as reuniões 
da gerência que serão assinadas pelo gerente e pelo secre
tário.

ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ção das suas quotas e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver. '

7 ARTIGO I0.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com os

arc,a investimentos, Limitada

Certifico qye rPara escrituras h’ Inic,° a folhas 13, do livro de notas 
Comarca de Lua "d™* 3do 5‘° Cartório NotariaI

5-° Cartório Not Unh.° de nesta cidade de Luanda 

^res Carae/ r!al C°ma™> perante mim, Eva 
r‘d° Cartório r 1Cenc,ada em Direito e Notária do & e 
^Pembel Garcia°InPareCerarn corno outorgantes Kín^

’ Casado com Suzeth Sitilifa Vika <JarCI ’

Seguinte: ' a’ Se encontra lavrada a escritura do teor

Constituição h 
ment°s, Limitada/ S°C’edade «Nduxi’s Garcia Investi'



UI SÉRIE N.° 140 DE22D.EJULHO DE 2015
Í2363

sob O regime de comunhão de adquirido, natural da Maianga, 
província de Luanda, onde reside habitualmente no Bloco 
X4, Apartamento 24, 2.° andar, Bairro da Centralidade do 
Kilamba, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, titular do 
Bilhete de Identidade n.° 000237325LA033, emitido pela 
Direcção Nacional deldentificação Civil e Criminal, aos 9 de 
Setembro 2014, que outorga este acto por si individualmente 
e em representação da sua filha menor Gabriela Yasmim Vika 
Garcia, de 3 anos de idade, natural da Ingombota, Província 
de Luanda, Assento de nasciménto n.° 3999/2012, emitidos 
aos 10 de Outubro de 2012, e consigo convivente;

Verifiquei a identidade do outorgante peio mencionado 
documento de identificação.

E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre ele e 

a sua representada uma sociedade comercial por quo
tas de responsabilidade limitada, denominada «Nduxi’s 
Garcia-Investimentos, Limitada», com sede em Luanda, na 
Centralidade do Kilamba, Quarteirão do Rio Cuango , Rua- 
Y, n.° 41, Edf X4, Apartamento 24, 2.° andar, Município de 
Belas, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
ponto do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação em Angola 
ou fora do País;

Que, a dita sociedade tem por objecto social, o estipulado 
no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social no valor 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente reali
zado em dinheiro, dividido e representado por duas quotas, 
sendo uma no valor nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Kinanga Mpembel Garcia 
e outra quota no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta 
mil kwanzas), pertencente à sócia Gabriela Yasmim Vika 

Garcia, respectivamente.
Que a1 sociedade, ora constituída reger-se-á pelos estatu

tos, que são constantes de um documento complementar, dos 
quais constam todos elementos essenciais legalmente exigi
dos, elaborado em separado nos termos do n.° 2 do artigo 55. 
da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, 

Comercial e Serviço Notarial que fica a fazer parte integrante 
desta escritura e que os outorgantes declaram ter lido, tendo 
pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que é dispensada 

a sua leitura.
Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

a) Documento complementar a que atrás se faz refe
rência assinado pelos outorgantes e por mim 

Notária;
b) Certificado de admissibilidade, emitido pe o

Ficheiro Central de Denominações Sociais em 

Luanda; aos 30 de Março de 2015;
c) Comprovativo do depósito efectuado no Banco

Sol, aos 3 de Junho de 2015.

Ao outorgante e na sua presença, fiz em voz alta a leitura 
desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a advertência 
da obrigatoriedade do registo do acto no prazo de 90 dias.

A Notária, Eva Ruth Soares Caracol.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
NDUXI’S GARCIA INVESTIMENTOS, LIMITADA

ARTIGO).0 

(Denominação)

A sociedade adopta a denominação de«Nduxi’s Garcia 
investimentos, Limitada», tem a sua sede em Luanda, na 
Centralidade do Kilamba, Quarteirão Rio Cuango, Rua Y, 
n.° 41, Edf: X4, Apartamento 24, 2.° andar, Município de 
Belas, podendo transferi-la livremente para qualquer outro 
ponto do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou oiltra forma de representação em Angola 
ou fora do País. .

ARTIGO 2.° 

(Duração)

A sua duração é pór tempo indeterminado', contando-se 
o seu inicio, para todos os efeitos a partir da celebração da 
escritura pública.

ARTIGO 3.° 

(Objecto socia!)

1. O seu objecto social é:
a) A investigação, tecnologia e assistência técnica, 

actividade agro-pecuária e industrial, e concep
ção e implementação de técnicas agronómicas, 
zootécnicas e veterinárias, pesquisa e exploração 
de recursos naturais, a indústria mineira, comér
cio geral, importação' e exportação, construção 
civil, transportes, hotelaria e turismo é auditoria.

2. A sociedade poderá ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo empresarial, permitido por lei, bastando para efeito 
que os sócios nele concordem.

ARTIGO 4.° 

(Capitai social)

1. O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por duas quotas assim distribuídas:

a) Uma quota nominal no valor de Kz: 70.000,00
(setenta miL kwanzas), pertencente ao sócio

• Kinanga Mpembel Garcia.
b) Outra quota no valor nominal de Kz: 30.000,00

(trinta mil kwanzas), pertencente à sócia 
Gabriela Yasmim Vika Garcia.

2. O capital social poderá ser aumentado uma ou mais 
vezes por deliberação tomada em Assembleia Geral, 
devendo se repartir o referido aumento pelos sócios, na pro
porção das respectivas quotas.
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ARTIGO 5.°
' (Cessão dc quotas)

1. A cessão de quotas entre os sócios é livre. Porém, 
quando feita a estranhos, fica dependente do consentimento 
da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de prefe- 

Tência.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade em todos os 

seus actos e contratos em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, serão exercidas por ambos os sócios, que dispensados 

de caução, ficam desde já nomeados gerentes, sendo neces

sárias as duas assinaturas para obrigarem validamente a 

sociedade. ■ '
a) Os sócios-gerentes poderão delegar entre si ou 

' em pessoa estranha à sociedade, todos ou parte

de seus poderes de gerência, conferindo, para o 

efeito o respectivo mandato;

b) Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negócios Sociais, 

tais como letras de favor, fianças, abonações, ou 

documentos semelhantes.

ARTIGO 7.°
(Convocação das assembleias)

1. As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreve 

outras formalidades, serão convocadas por simples cartas 

dirigidas aos sócios pela via mais rápida, com pelo menos 

15 dias de antecedência.

a) Se qualquer dos sócios estiver justificadamente 

ausente da sede social, a convocação deverá ser 

feita com a protelação razoável e suficiente para 

que o ausente possa comparecer.

. ARTIGO 8.° 
(Balanços)

1. Os anos sociais são os civis. Em cada ano social far-se- 

-á um balanço que se reportará a 31 de Dezembro, devendo o 

mesmo estar aprovado até Março do ano imediato.

ARTIGO 9.° 
(Lucros)

1. Os Jucros líquidos apurados, depois de deduzida a 

percentagem’de cinco por cento para o fundo ou destinos 

especiais criados em Assembleia Geral, serão distribuí

dos pelòs sócios, na proporção das suas quotas, bem como 

suportadas as perdas se as houver.

ARTIGO 10.° 

(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 
de qualquer dos sócios, continuando com os sócios sobre
vivos e os herdeiros ou representantes do sócio, falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO n.° 
(Partilha)

1. Dissolvida a sociedade por acordo dos ; • 
demais casos legais, todos serão liquidatários, n^’08 e 
-se*a liquidação e partilha conforme se acorda?0^0, 
de acordo e s e algum dos sócios o pretender, será^ 

social licitado em globo com obrigação de paga °activ° I 

passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço ofe^0 
igualdade de condições? ecerem

ARTIGO 12.°
(Associação dc empresas) , >

1. Caso os sócios reputem vantajoso, poder-se-á o* apro
em Assembleia‘Geral, a celebração de contrato de coopera 
ção com outras empresas, nacionais ou estrangeiras podend 

tal associação assumir a forma de «Conta em Participação»0 
«Consórcio», «Agrupamento de Empresas com possibili’ 
dade de realização de partilha de lucros», ou qualquer outra 
forma de associação que não conflitue com a lei.

ARTIGO 13.°
(Conflitos)

Para todas as questões conflituosas emergentes deste 
contrato quer entre os sócios, seus herdeiros ou represen
tantes, quer entre eles e a própria sociedade, privilegiar-se-á 
sempre o diálogo e a via consensual. Esgotado que fór este 
recurso, as partes submeterão o diferendo a apreciação do 
Tribunal Arbitrai, ficando estipulado o Centro de Arbitragem 
Internacional com sede em Luanda, com o competente para 
o respectivo dirimimento, salvo se resultando de enten
dimento mútuo quiserem as partes que o diferendo seja 
resolvido em Tribunal Judicial, para o que fica estipulado, 
desde já o Foro da Província de Luanda como o competente.

ARTIGO 14.° 

(Omissões)

No omisso, regularão as deliberações sociais, Lei n. 1/04, 

de 13 de Fevereiro, e demais legislação aplicável.

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

5.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luan 

aos 8 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.
' (15-10527-L07)

Elisa Kina & Filhos, Limitada
. ■ ' & Filhos»

Constituição da sociedade «Elisa Kina
Limitada>>- ' . Luanda,

No dia 13 de Maio de 2015,’nesta Cidade e ^te 
e no 5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, e 
mim, Eva Ruth Soares. Caracol, Licenciada em ' te 

Notária do referido Cartório, compareceu como oU 
Elisa Kina Mungudi, solteira, maior, natural de 
do Zombo, Província do Uíge, residente habituali^^^a> 

Luanda, casa s/n.°, Zona 18, Bairro e Município do’ ^4,
titular do Bilhete de Identidade n.° 0006047?-^ 6 
emitido pela Direcção Nacional de Identifica^
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Criminal, aos 22 de Abril de 2013, que outorga neste acto 
pOr si individualmente, em nome e em representação de 
seus filhos menores, Nestor Yamba António Nzebo, de'10 ’ 
anos de idade, natural de Cacuaco. Província de Luanda, ■ 
Registado sob o n. 5318, folhas 79, do Livro 27, de 2Õ12 
na Conservatória do Registo Civil do Cacuaco, Cédula emi
tida aos 7 de Março de 2012; António Mazieta Nzebo, de 
8 anos de idade, natural doCacuaco, Província de Luanda, 
Registado sob o n.° 1880, folhas 50, do Livro 10, de 2008, na 
Conservatória do Registo Civil doCacuaco, Cédula emitida 
aos 27 de Março de 2008; Elisa Vunana António Nzebo, de 
5 anos de idade, natural do Cacuaco, Província de Luanda, 
Resgistada sob o n.° 7201, folhas 23, do Livro 46, de 2010 e 
consigo conviventes.

Verifiquei a identidade da. outorgante pelo mencionado 
documento.

E por ela foi dito:
Que, pela presente escritura, constitui entre ela e os seus 

representados, uma sociedade comercial por quotas de res
ponsabilidade limitada, denominada «Elisa Kina & Filhos, 
Limitada», com sede em Luanda, Bairro Kikolo, Município 
do Cacuaco, podendo abrir filiais, agências, sucursais ou 
qualquer espécie de representação em todo o território 
nacional ou estrangeiro;

Que, a dita sociedade tem por objecto social o estipulado 
no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social no valor 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmenté reali
zado em dinheiro, dividido e representado por quatro quotas, 
sendo: uma quota no valor nominal de Kz:70.000,00 (setenta 
mil kwanzas) pertencente à sócia Elisa Kina Mugundi; e três 
quotas iguais de valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil 
kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios Nestor Yamba 
António Nzebo, António Mazieta Nzebo e Elisa Vunana 

António Nzebo, respectivamente.
Que a sociedade, ora constituída reger-se-á, pelos estatu

tos, que são constantes de um documento complementar, dos 
quais constam todos elementos essenciais legalmente exigi
dos, elaborado em separado nos termos do n.° 2, do artigo 55. 
da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, 
Comercial e Serviço Notarial, que fica a fazer parte integrante 
desta escritura e que o outorgante declara ter lido, tendo pleno 
conhecimento do seu conteúdo, peio que é dispensada a sua 

leitura.

Assim o disse e outorgou.
Instruem este acto:

a) Documento complementar a que atrás se faz
rência assinado pelo outorgante e por mim No 

ria; • • ../ i
b) Certificado de admissibilidade, emitido pe o

Ficheiro Central de Denominações Sociais em 

Luanda, 23 de Março de 2015;
c) Comprovativo do depósito efectuado no Banco

BAI S.A., aos 5 de Maio de 2015.

A outohgante e na sua presença, fiz em voz alta a leitura, 
desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a advertência 
da obrigatoriedade do registo do acto no prazo de noventa 
90 dias.

. A Notária, Eva Ruth Soares Caracol.

ESTATUTO DA SOCIÉDADE 
ELISA KINA & FILHOS, LIMITADA

1. °

A sociedade, adopta a denominação de «Elisa Kina & 
Filhos, Limitada», tem a sua sede em Luanda, Bairro Kikolo, 
no Município do Cactiaco, podendo abrir filiais, agências, 
sucursais ou qualquer espécie de representação em todo o 
território nacional ou estrangeiro.

2. °

A sua duração é por tempo indeterminado, contanto-se o 
seu início a partir da data da respectiva escritura.

3. °

A sociedade tem como objecto social o comércio geral, 
grosso e a retalho, prestação de serviços, hotelaria e turismo, 
pescas, segurança privada, indústria, construção civil, 
salão de festas, consultoria, restauração, assistência téc
nica, telecomunicações, transportes e camionagem salão 
de cabeleireiro, boutique, modas e confecções, exploração 
de bombas de combustíveis e lubrificantes, exploração de 
petróleo e seus derivados, venda de gás de cozinha, esta
ção de serviços, venda de material escolar e de escritório, 
decoração, rent-a-car, venda de materiais de construção, 
relações públicas, compra e venda de viaturas novas e usa
das, projectos de exploração mineira e florestal, jardinagem, 
centro infantil, farmácia, centro médico, colégib, educação • 
e ensino, agência de viagem, agro-pecuária, panificação, 
geladaria, importação e exportação, podendo dedicar-se 
a qualquer outro ramo de actividade comercial em que os 
sócios.acordem e sejam permitidos por lei.

4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por (4) quatro quotas sendo: uma quota no valor nominal de 
Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente à sócia, 
Elisa Kina Mungudi; e três quotas iguais no valor nominal 
Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma, pertencentes 
aos sócios Nestor Yamba António Nzebo, António Mazieta 
Nzebo e Elisa Vunana Nzebo.

§Único:.— O capital social poderá ser aumentado por 

determinação dos sócios e na proporção das suas quotas, ou 
na forma como se vier acordar.
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5.°
. Não serão exigíveis prestações suplementares do capital, 

mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 

que ela necessitar, mediante os juros e nas condições que 

estipularem em Assembleia Geral.

6.°
A cessão de quotas entre sócios é livre, porém quando 

feita a pessoas estranhas à sociedade, fica dependente do 
consentimento desta a obter por maioria simples de votos 

correspondentes ao capital social.

12.°

No omisso regularão as deliberações sociais 
forma legal as disposições da Lei n.° 1/04, de 
e demais legislação aplicável. e Fevere^

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai confonne 0 0 • ■
5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda e^’ 

aos 15 de Maio de 2015. O ajudante ilegívgi

•(15''0535.1(1.
Bigcheif, Limitada

7.°

A gerência e a administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, será exercida pela sócia Elisa Kina Mungudi, que 
dispensada de caução, fica desde já nomeada gerente, bas
tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1. A sócia-gerente poderá de.legar nos outros sócios ou 
. em pessoa estranha à sociedade, todos ou partes dos seus

poderes de gerência, conferindo para o efeito o respectivo 
mandato, em nome da sociedade.

2. Fica vedado à gerente, obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de 
favor, fianças abonações ou documentos semelhantes.

Certifico que, com início a folhas 95, do livro de 
para escrituras diversas n.° 29, do 5? Cartório Notarh? 

Comarca de Luanda„se encontra lavrada a escritura (fo 
seguinte: Oteor

Constituição da sociedade «Bigcheif, Limitada» 

No dia 31 de Março de 2015, nesta Cidade de Luanda 
>e no 5.° Cartório Notarial da Comarca, perante mim Eva 

Ruth Soares Caracol, Licenciada em Direito e Notariado 
referido Cartório, compareceu como outorgante Diamantina 
Campos Rua, solteira, maior, natural da Gabela, Província 
do Kwanza-Sul, residente habitualmente em Luanda, Rua 
da Samba, Casa n.° 32-A, Zona Complexo Residencial, 
Distrito Urbano da Samba, titular do Bilhete de Identidade 
n. 000161240KS034, emitido pela Direcção Nacional de 
Identificação Civil e Criminal, aos 28 de Janeiro de 2011,que 
outorga este acto por si individualmente e em nome e repre
sentação da sua filha menor Crisdia Kelly Rua Lourenço, 
de 13 anos de idade, natural da Maianga, Província de 

Luanda, e consigo conivente;
E pela outorgante foi dito:
Que, pela presente escritura, constitui entre ela e sua 

representada, uma sociedade comercial por quotas de res- 

Qs lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- PonsabiIidade limitada, denominada «Bigcheif, Limitada», nara o ~ ------- com sede na Província de Luanda, Bairro Futungo Shopping

Ulengo, Rua 11 de Novembro, Município de Belas, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó- 
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 

outras formas de representação dentro e fora do País;
Qué, a dita sociedade tem por objecto social, o estipu 

lado no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social n 
valor de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmen^ 
realizado em dinheiro, dividido e representado por duas q” 
tas, sendo uma de valor nominal de Kz: 90.000,00 (no^ 

mil kwanzas), pertencente à sócia Diamantina Campo5 
e outra quota de valor nominal de Kz: 10.000,00 ( e2, 
kwanzas), pertencente à sócia Crisdia Kelly Rua Louren^- 

Que a sociedade, ora constituída reger-se-á, pelos 
os> que são constantes de um documento complemen » 

quais constam todos elementos essenciais legalmente 0 
dos elaborado em separado nos tennos do n.° 2, do artig 

j ? Lei da Amplificação e Modernização dos Registos ante 
omercial e Serviço Notarial que fica a fazer parte m 0 
esta escritura e que a outorgante declara ter lido, ten gUa

eC,ment° do seu conteúdo, pelo que é dispensa

8.°

As Assembleias Gerais serão convocadas quando a lei 
não prescreva outras formalidades, por meio de cartas ou 
bilhetes postais registados, dirigidos aos sócios com pelo 
menos 15 (quinze) dias de antecedência, da data prevista 
para a sua realização.

9:°

centagem para o fundo de reserva legal e quaisquer outras 
percentagens para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão distribuídos pelos sócios na propòr- 

. ção das suas quotas, bem como as perdas se as houver.

10.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com 
os sobrevivos e os herdeiros ou representantes do sócio fale
cido ou interdito, devendo estes nomear um a que a todos 

represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e à 
liquidação e partilha procederão como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo social 
licitado em globo, com a obrigação do pagamento do pas
sivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.
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Assiní o disse e outorga.
Instruem este acto:

a) Documento complementar a que atrás se faz refe
rência assinado pelos outorgantes e por mim, 
notária;

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo
Ficheiro Central de Denominação Sociais em 
Luanda, 10 de Março de 2015;

c) Comprovativo do deposito efectuado no Banco
B1C, aos 25 de Março de 2015.

A outorgante e na presença da mesma fiz em voz alta 
a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a 
advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 
de noventa 90 dias.

A Notária, Eva Ruth Soares Caracol.
Imposto de selo: Kz: 350,00 trezentos e cinquenta kwan

zas.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
B1GCHE1F, LIMITADA

A sociedade adopta a denominação de «Bigcheif, 
Limitada», tem a sua sede na Provinda de Luanda, Bairro 
Futungo Shopping Ulengo, Rua 11 de Novembro, Município 
de Belas, podendo abrir filiais, agências, sucursais ou qual
quer espécie de representação em todo o território nacional 

ou estrangeiro.

• 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado, a contar da 

data da respectiva escritura.

3.°
A sociedade tem como objecto social a hotelaria e 

turismo, restauração, empreendimentos hoteleiros e alimen
tar, comércio geral, grosso e retalho, prestação de serviços, 
indústria, panificação, pastelaria, geladaria, cy/>er-café, cons 
trução civil e obras públicas, assistência técnica, informática, 
gestão de imobiliários, formação profissional, consultoria 
jurídica, colégio, educação e ensino, agro-pecuária, pescas, 
transportes, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e 
usadas e seus acessórios, decorações de interiores, boutique, 
modas "e confecções, salão de cabeleireiro, salão de festa 
salão de beleza, venda de material escolar e de escrito 
exploração de recursos minerais, exploração florestal, ven 
de material de construção, venda de mobiliário, te ecomu 
nicações, centro infantil, centro médico, farmácia, 
humana, agência de viagens, èxploração de bombas e 
bustíveis e lubrificantes, importação e exportação, po en o 
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou in us n , 
de acordo com os sócios e conforme a lei vigen

4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por (2) duas quotas, sendo: uma quota no valor nominal 
de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente à 
sócia, Diamantina Campos Rua e uma quota no valor nomi
nal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente à sócia 
Crisdia Kelly Rua Lourenço.

§Único: — O capital social poderá ser aumentado por 

determinação dos sócios e na proporção das suas quotas, ou 
na forma como se vier acordar.

5.°

Não serão exigíveis, prestações suplementares do capi
tal, ma$ as sócias poderão fazer à sociedade os suprimentos 
de que ela necessitar, mediante os juros e nas condições que 
estipularem em Assembleias Gerais.-

6.°

A cessão de quotas entre sócias é livre, porém quando 
feita a pessoas estranhas a sociedade, fica dependente do 
consentimento desta a obter por maioria simples de votos 
correspondentes ao capital social.

7.°

A gerência e a administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dela, activa e passi
vamente, será exercida pela sócia: Diamantina Campos Rua, 
que fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, 
sendo apenas necessária a sua assinatura para obrigar vali
damente a sociedade.

1. A sócia-gerente poderá delegar em outros sócios ou 
mesmo em pessoa estranha a sociedade, todo ou parte do 
seu poder de gerência, conferindo para ò efeito o respectivo’ 
mandato, em nome da sociedade.

2. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras 
de favor, finanças, abonações ou documentos semelhantes.

8,°  '

As Assembleias. Gerais serão convocadas, quando a lei 
não prescreva outras formalidades, por meio de cartas ou 
bilhetes postais registados, dirigidos às sócias com pelo 
menos 15 (quinze) dias de antecedência, da data prevista 
para a sua realização.

9.° í

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para o fundo de reserva, legal e quaisquer outras 
percentagens ou destinos especiais criados em Assembleia 
Geral, serão distribuídos pelas sócias na proporção das suas 
quotas bem como as perdas se as houver.
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Ouinto: — Ramos Guilherme Gambo, sõlteit0 n 
Trhitato Província da Lunda-Norte

. por morte ou interdição registada sob o n.” 6455, do L^^JA SOciedade não se dissolverapo^^ com os Ce pe,a Conservatorm dos Reg,^
de qualquer dos sócios, cont,n^cio falecido ou interdito, aQS 30 de Novembro 2001 res.dente na casa

herdeiros ou representantes te, enquanto Dundo-Tçhitato; .
devendo estes nomear um a que a to B _ Waldemar Guilherme Gambo, solteiro,
a quota se mantiver indivisa. Dundo-Tchitato Província da Lunda-Norte, tiW,

S2X* •* ° u
fníhasól passada pela conservatória do Registo Civu 

Dundo, aos 12 de Março 2004, residente na casà s/n.», Baino 
Dundo-Tchitato;

. ■ . — Nazira Chipuila Gambo, solteira, natun| do Dun”do-Tchitato, Província da Lunda-Norte, titular Í4

12.°

No omisso regularão as deliberações sociais tomadas em 
forma legal, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro 
as e demais legislação aplicável.

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 
aos 2 de Abril de 2015. — O ajudante, ilegível.

(15-10538-L07)

Organizações Guimaf & Filhos, Limitada

Escritura da constituição das «Organizações Guimaf & 
Filhos, Limitada». • , .

No dia 7 de Novembro de 2012, no Cartório Notarial 
da Lunda-Norte no Dundo, a cargo de Maria da Conceição 
Ngusso Miranda, Notária do referido Cartório, comparece
ram como outorgantes. , -

Primeiro: — Guilherme Chipuila Gambo, solteiro, natu
ral de Saurimo, Província da Lunda-Sul, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 002615493 LS038, emitido em Luanda/ 
aos '15 de Março de 200/, residente na casa s/n.°, Bairro 
Camaquenzo-2/Dundo-Tchitato;

Segundo: — lolanda Lúcia Gambo, solteira, natural de ' 
Luachimo, Província da Lunda-Norte, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 004760925LN046, emitido no Dundo, 
aos 24 de Maio de 2010, residente actualmente no Bairro 
Camaquenzo-2/Dundo-Tchitato;

Terceiro: — Eusébio Guilherme Gambo, solteiro, natural 
de Luachimo, Província da Lunda-Norte, titular do-Bilhete 
Identidade n.° 004760929LN040, emitido no Dundo, 
aos 24 de Maio de 2010, residente no Bairro Camaquenzo-2/ 
Dundo-Tchitato;

Quarto: — Frank- Guilherme Gambo, solteiro, natu-
1 ral do Lucapa, Província da Lunda-Norte, titular da Cédula 
Pessoal, registada sob o n.° 6454, do Livro 33, a folhas 60, 

verso, passada pela Conservatória dos Registos Civil do 
Dundo, aos 30 de Novembro de 2001, residente no Dundo- < 
Tchitato; i

Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 
demais casos legais, todas as sócias serão liquidatários e à 
liquidação e partilha procederão nos termos da legislação 

em vigor. Na falta de acordo, e se alguma delas o preten
der, será o activo social licitado em globo com obrigação 
dQ,pagamento do passivo e adjudicado à sócia que melhor 
preço oferecer, em igualdade de condições. r. D . . , u •• oCédula Registada sob o n.° 1455, Lv. 8 na folhas 49 Ve 

passada pela Conservatória do Registo Civil do Tchitato5 
de Agosto de 2007, residente no Dundo; °’a°S22

Oitavo: — Gerónimo Guilherme Gambo, solteiro natu 

ral do Dundo-Tchitato, Província da Lunda-Norte, titifiarda 
Cédula Pessoal, registada sob o n.° 1194, Lv. 6, na folhas 90 
passada pela Conservatória do Registo Civil do Dundo, aos20 
de Abril de 2009, residente no Dundo-Tchitato;

. . Nono: — Manuela Augusto Gambo, solteira, natural 
do Dundo-Tchitato, Província da Lunda-Norte, titular da 
Cédula Pessoal, registada sob o n.° 28794, Lv. 145, a folhas 
16, passada pela Conservatória do Registo Civil do Dundo, 

aos, 31 de Outubro de 2003, residente no Dundo;
Décimo: Vany de Ántonica Gambo, solteira, natu

ral do DundorTchitato, Província da Lunda-Norte, titular 
da Cédula Pessoal, registada sob o n.° 1195, Lv. 6, a folhas 
90, verso Passada pela Conservatória do Registo Civil 

do Dundo, aos 20 de Abril de 2009, residente no Dundo- 

Tchitato.
Verifiquei e certifico as identidades dos outorgantes em 

face dos bilhetes de identidade e cédulas pessoais apresen

tadas.

E, por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre eles uma 

sociedade de responsabilidade limitada, sob a denomiW0 

de <<Organizações. Guimaf & Filhos, Limitada», que tenl 
a sua sede no Município do Cuango, Província da Dun^a 

Norte.
Que, a sociedade tem por objecto social o estipul^ 

artigo 3.o do estatuto, e possui o capital de Kz: 100.000,0 

(cem mil de kwanzas).
Que, esta sociedade vai reger-se pelos reSPeCtiV°S 

tutos, que faz parte integrante desta escritura, 
documento elaborado em separado, no termo do n- 
artigo 78.° do Código do Notariado, com a redacção qu 

°i dada pelo artigo 55.° da Lei n.° 1/97 de 17 de jaíl , 

cujo conteúdo ele outorgante tem perfeito conheclí11 

Peio que, é dispensada a sua leitura.
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Assim o-disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

a) Os documentos complementares aqui atrás se fize- 
ram alusão; . .

. b) Requerimento dirigido a Notária;
c) Bilhetes de identidade e cédulas pessoas dos outor- 

gantes.
Aos outorgantes fiz em voz alta e na presença simultânea 

•de todos, a leitura desta escritura e adverti sobre a necessi
dade da publicação do Diário da República.

É a certidão que fiz extrair vai conforma o original e que 
me reporto.

A Notária, Maria da Conceição Ngusso Miranda.
Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.
Feito no Cartório Notarial da Lunda-Norte, no Dundo, 

aos 11 de Novembro de 2012.

PACTO SOCIAL DA SOCIEDADE • ■ 
ORGANIZAÇÕES GUIMAF & FILHOS, LIMITADA

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

ARTIGO l.° 
(Denominação, natureza e sede)

A sociedade adopta a denominação de'«Organizações 
Guimaf & Filhos, Limitada», tem a sede social no Município 
do Cuango, Províncja da Lunda-Norte, podendo abrir filiais, 
sucursais em qualqíier parte do térritório nacional, de acordo 

o seu interesse.

ARTIGO 2.°’
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando o 
seu início a partir da data de celebração desta escritura.

ARTIGO 3.°
(Objecto social)

O seu objecto social'é o exercicio.de comércio geral, 
importação e exportação, venda a grosso e retalho, agro 
-pecuária e pescas, transportes de mercadorias e passageiros, 
venda de combustíveis e lubrificantes e derivados, venda de 
gás butano, indústrias transformadoras, hotelaria e turismo, 
pastelaria e restaurante, salão de beleza e boutique, constru 
Ção civil, prestação de serviços e representações, escola de 
condução e informática, moagem, oficinas gerais, padana, 
pastelaria e geladaria, comunicação social e média, po e o 
dedicar-se em outras actividades comerciais e industriais 
desde que sejam permitidos por lei comercial vigente no

ARTIGO 4 o
(Capital social)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mU kwanzas) 

integralmente realizado.em dinheiro, representa oe 
Por dez quotas, sendo uma no valor de Kz.

quenta e cinco kwanzas), pertencente ao sócio Guilherme 
Chipula Gambo, e nove quotas no valor nominal 
de Kz: .5.000,00 (cinco mil kwanzas), pertencentes a cada 
sócios nomeadamente: lolanda Lúcia Gambo, Eusébio 
Guilherme Gambo, Frank Guilherme Gambo, Ramos 
Guilherme Gambo, Manuela Augusta Gambo, Valdemar 
•Guilherme Gambo, Nazira Chipuila Gambo, Gerónimo 
Guilherme Gambo e Vany de Antónica Gambo.

ARTIGO 5.Q
(Prestações de quotas)

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos de 
que ela necessitar mediante os juros que estipularem.

ARTIGO 6.°
(Cessão dc quotas)'

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas quando 
feita a estranho a sociedade fica dependente do consenti
mento dela, a quàl é sempre reservado o direito de preferência 
deferido a qual não quiser fazer uso..

ARTIGO 7.°
(Gerência e administração)

A gerência e a administração da sociedade bem como a 
sua representação em todos os seus actos e contratos, juízo 
e fora dela, activa e passivamente será exercida pelo sócio 
Guilherme Chipuila Gambo, que dispensado de caução fica 
desde já nomeado gerente, bastando a assinatura dele para. 
fazer valer a sociedade.

1. O gerente poderá delegar na pésspá estranha no todo 
ou em parte devendo para o efeito outorgar o necessário ins
trumento de mandato.

ARTIGO 8.°
(Assembleia Geral)

As Assembleias Gerais quando a lei não prescrevam 
outras formalidades legais serão convocadas por meio de 
cartas, bilhetes ou actos semelhantes.

ARTIGO 9.°
(Dissolução da sociedade)

A sociedade não se dissolverá peio falecimento ou inter

dição de qualquer dos sócios, continuando com os sobre 

vivos capazes, os herdeiros ou representante legal do pro

prietário, devendo estes nomear um que a todos os represente 

enquanto a quota estiver indivisa ou interdita.

ARTIGO 10.°
(Liquidação litígios)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios nos casos 
legais, os sócios serão liquidatários e partilha procederão 
como acordarem. Na falta de acordo e se pretender, será o 
activo licitado em globo com a obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer em 
igualdade de condições.

exercicio.de
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ARTIGO li.0
(Ano social)

Os lucros líquidos apurados depois de deduzidas as 
percentagens legais para fundos especiais criados em 

Assembleias Gerais, serão distribuídas pelos sócios na pro
porção de quotas e de igual proporção serão suportadas as 

percas caso houver.

ARTIGO 12.°
(Ano social)

No omisso regularão as disposições sociais, as disposi
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e as demais Leis 

em vigor. ■
Cartório Notarial da Lunda-Norte, no Dundo, aos 22 de 

Outubro de 2012. — O notário, ilegível. (15-10539-L07)

----------- :----------—
e Modernização dç>s Registos Predial, Comercia] 
Notarial, que fica a fazer parte integrante desta 6 S% 

que ós outorgantes declaram terem lido tendo 
cimento do seu conteúdo pelo que é dispensada

TRÊS ELITES — Comércio Internacional, Limitada

< Certifico que, com início as folhas 31 a versos do livro 
de notas para escrituras diversas n.° 51, de 2015 do Cartório , 
Notarial da Comarca do Cuando Cubango a cargo de Carlos 
lhandjica, Notário e perante mim, Severino Sawanda 
Tchimbolo, Notário-Adjunto do referido Cartório, em pleno 
exercício de funções, compareceram como outorgantes:

Primeiro: —Ângelo Joaquim dos Santos, casado, natural 

da Samba, Província de Luanda, residente habitualmente em 
Menongue, Zona Urbana, portador do Bilhete de Identidade 
n.° 000249293LA015, emitido pela Direcção Nacional de 
Identificação em Luanda, aos 30 de Dezembro de 2014;

Segundo: — Abraão João Dibanga, solteiro, natu
ral da Maianga, onde habitualmente reside, no Bairro 
Rocha Pinto, Província de Luanda, portador do Bilhete de 
Identidade n.° 0004612533LA041, emitido pela Direcção rpnt-a-car,Xí . , H v -viços, comercio geral, importação e exportação, rem d w.
Nacional de Identificação em Luanda, aos 30 de Dezembro 
de 2014; " - , - ’

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes, de 
identidade referenciados.

E pór eles foi dito:

Que pelo presente instrumento constitui entre si, uma 
sociedade comercial, por quotas denominada «TRÊS 
ELITES — Comércio Internacional, Limitada», tem a 
sua sede em Menongue, Zona Urbana, Bairro Cafupassa, 
Província do Cuando Cubango, podendo abrir filiais e sucur
sais em qualquer parte do território nacional e estrangeiro.

Que a sociedade tem como capital social de Kz: 100.000,00 
(cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi
dido e representado por duas quotas, sendo uma quota no valor 
nominal de Kz: 85.000,00 (oitenta e cinco mil kwanzas), per
tencente ao primeiro sócio e outra quota no valor nominal de 
Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas), pertencente ao restante 
sócio respectivamente.

A sociedade tem como objecto social o previsto no 
artigo 3.° do seu estatuto e reger-se-á pelos artigos cons
tantes do documento complementar elaborado em separado 
nos termos do n.° 2, do artigo 55.° da Lei da Simplificação

Assim o disseram e o outorgaram. SUaieiS

Instrui este acto:
a) Foi apresentado o certificado de admis v

passado pelo Ficheiro Central de denom’' 

sociais em Luanda, aos 9 de Janeiro de 20

b) Os demais documentos a que já se fez a]Usà ’
instrução deste acto. na

Aos outorgantes e na presença dos mesmo fi? ''1*1 Voz 
alta a leitura deste acto a explicação do seu conteúdo 

advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 
de noventa 90 dias.

Cartório Notarial da Comarca do Cuando Cubango 
em Menongue, aos 22 de Janeiro de 2015. — O Notário 
Adjunto, Severino Sawanda Tchimbolo.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
TRÊS ELITES — COMÉRCIO 

INTERNACIONAL, LIMITADA

ARTIGO I.°
(Constituição)

LA sociedade adopta a firma «TRÊS ELITES -

Comércio Internacional, Limitada».'

ARTIGO 2.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

assistência técnica, agricultura, restauração, moda, constru 
ção civil e exploração de pescado.

ARTIGO 3.°
(Sede)

Tem a sua sede social em Menongue, Pr°vin 
\ do Cuando Cubango, EN240, s/n.°, Bairro Ka~up^’ 

Município de Menongue, podendo a administração^^ 

locá-la para outras províncias e bem corno abrir 
agências ou outras formas de representação no terr 

nacional ou no estrangeiro. -

ARTIGO 4.° 
(Capital e quotas) 

O capital social, integralmente realizado em dinhe 

Kz: 100.000,00 (cem e mil kwanzas), dividido em 
Os outorgantes realizam as suas entradas do segui11 
O sócio Ângelo Joaquim dos Santos, natural da 

Província de Luanda, solteiro, residente em ^en01 ^iiid0 
tadorde Bilhete de Identidade n.° 000249293 LA01 n0 
em Luanda, aos 30 de Dezembro de 2014, em di cOrz 

valor de Kz: 85.000,00 (oitenta e cinco mil kwa 

respondentes a 85% do capitaLsocial;
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■ O sócio Abraão João Dibanga, natural da Maianga, 
Província de Luanda, portador do Bilhete e Identidade n° 

• 0o46l2533LA041, emitidoem Luanda, aos 30 de Dezembro
de 2014, em dinheiro no valor de Kz:l5.000,00 (quinze mil 
kwanzas), correspondentes a 15% do capital social.

ARTIGO 5.’ 
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade em todos os 
seus actos e contratos, em juízo ou fora dele, incumbe ao 
sócio maioritário.

2. Para vincular á sociedade em todos os seus actos e 
contratos, será necessário apenas a assinatura do sócio maio
ritário.

ARTIGO 6.°
(Competência)

1. À Assembleia Geral compete deliberar sobre todas as 
matérias que a lei lhe atribua.

2. A assembleia só poderá deliberar em primeira convo
cação com a participação de accionistas que representem 
pelo menos metade do capital social.

3. As deliberações serão tomadas por maioria absoluta 
dos votos emitidos.

ARTIGO 7.° 
(Representação)

A sociedade poderá nomear mandatários da mesma para 
a prática de certos actos, atribuindo tais poderes através de 

procuração.

ARTIGO 8.°
(Cessão c divisão dc quotas)

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a não 
sócios carece do consentimento da sociedade, gozando de 
direito de preferência os sócios, em primeiro lugar e a socie

dade em segundo lugar. .

artigo 9.° 
(Participações)

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida 

a participação da sociedade em agrupamentos complemen
tares de empresas, bem como em sociedades com objecto 

diferente ou reguladas por lei especial e inclusive corno 

sócia de responsabilidade limitada.

artigo 10.° 
(Conselho dc Administração)

o Conselho de Administração não poderá obngar a socie
dade em letras de favor, finanças, abonações, nem quaisquer 

actos semelhantes ou estranhos aos negócios sociais.

artigo U.0
(Prestação suplementar)

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas p 

tações suplementares.
• ' ARTIGO 12.°

(Amortização áas quotas)

1. A sociedade poderá deliberar em Assembleia Geral, a 

amortização de quaisquer quotas, nos seguintes c

a) Por acordo dos sócios;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou

quando a mesma for arrematada, adjudicada oli 
vendida em processo judicial, administrativo ou 
fiscal; I

• d) Cessão de quotas sem prévio consentimento da 
sociedade.

2. A contrapartida da amortização das quotas, salvo 
disposição legal contaria, será igual ao valor das quotas 
segundo o último balanço legalmente aprovado. - V |

ARTIGO 13.° ■' ' ;
(Fiscalização)

1. A fiscalização da sociedade competirá a um Fiscal- 
-Unico, que a Assembleia Geral elegerá pelo período de
quatro anos. • ' * I

2. O fiscal assistirá todas as reuniões do Conselho de 
Administração, competindo-lhe, designadamente, emi
tir parecer quanto à alienação de bens imóveis, bem como 
quanto à prestação de cauções e garantias pessoais ou reais 
pela sociedade.

.ARTIGO 14.°
(Dissolução)

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.

ARTIGO! 5.°
(Da actividade)

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, 
ficando desde já, o Conselho de Administração a efectuar o 
levantamento do capital social após a outorga da escritura 
pública.

(15-10540-L07)

PERFISA ANGOLA — Comércio e Indústria, Limitada

Certifico que, com início a folhas J, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 31, do 5.° Cartório Notarial da 
Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor 
seguinte:

Nomeação de gerência e alteração parcial do pacto 
social da sociedade «PERFISA ANGOLA — Comércio e 
Indústria, Limitada».

No dia 1 de Junho de 2015, nesta Cidade de Luanda, e no
5.°  Cartório Notarial desta Comarca, perante mim, Eva Ruth 
Soares Caracol, Licenciada em Direito e Notaria do referido 
Cartório, compareceu como outorgante Mário Jorge Bastos 
de Almeida, divorciado, natural de S. Pedro do Sul, de nacio
nalidade portuguesa, residente habitualmente em Luanda, na 
Rua Direita do Zango/Calumbo s/n.°, no Município de Viana, 
titular do Passaporte n.° L893927, emitido pela Embaixada 
de Portugal em Angola, aos 13 de Outubro de 2011, visto de 
Fixação de Residência n.° 100748253/PTL/15, emitido pelo 
Serviço de Migração e Estrangeiros, aos 4 de Maio de 2015, 
que outorga neste acto por si individualmente e em nome e
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•' representação de Eurico Correia Martins, casado com Maria 

• da Conceição Ferreira de Almeida, sob o regime de comu 
nhão de adquiridos, natural de Baiões São Pedro-Portugal, 

de nacionalidade portuguesa, residente habitualmente 
em Luanda, na Rua Direita do Zango/Calumbo s/n., no 
Município de Viana, titular do Passaporte n.° L864576, emi
tido pelo G. Civil de Viseu, aos 13 de Setembro de 2011, 
Visto Privilegiado do tipo-A, n.° 000535087, emitido pelo 
Serviço de .Migração e Estrangeiros, aos 27 de Setembro 
de 2013, na qualidade de representante legal da sociedade 

«PERFISA — .Fábrica de Perfis Metálicos, S.A.», com 
sede em Viseu Concelho de São Pedro do Sul, Freguesia 
de Carvalhais; e José Gonçalves de Matos, casado com 
Mária de Fátima Cerqueira Gomes, sob o regime de comu
nhão geral de bens, natural de Carvalhais, São Pedro do 
Sul, nacionalidade portuguesa, residente acidentalmente em 
Luanda, titular do Passaporte n.° L796340, emitido pelo G. 
Civil de Viseu, aos 22 de Julho de 2011, Visto Privilegiado 
n.° 100241614PTP/11, emitido pelo Serviço de Migração e 
Estrangeiros, aos 17 de Janeiro de 2012.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição dos 
mencionados documentos de identificação, bem como a 
qualidade e a suficiência de poderes em que intervêm em 
face da Certidão Comercial e da acta de deliberação, que me 
foram exibidas e arquivo., .

E por ele foi dito:
Que, ele e os seus representados são os únicos e actuais 

sócios da sociedade comercial por quotas de responsabilidade 
limitada, denominada «PERFISA ANGOLA — Comércio e 
Indústria, Limitada», com sede em Luanda, na Rua Direita 
do Zango/Calumbo s/n.°, no Município de Viana, cons
tituída por escritura de 24 de Abril de 2Ò09, lavrada com 
início a folhas 35/36, do livro de notas para escrituras diver
sas n.° 201-C, do 2.° Cartório Notarial de Luanda, alterada 
pela escritura de 4 de Maio de 2012, lavrada com início a 
folhas 41, do livro de notas para escrituras diversas n.° 8, do
5.°  Cartório Notarial de Luanda, registada na Conservatória 
do Registo Comerciai de Luanda, sob o n.° 269-09, NIF 
5403111140, com capital social de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi
dido e representado ppr três quotas, sendo uma quota no 
valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas) per
tencente à sócia sociedade «PERFISA — Fábrica de Perfis 
Métálicos, S.A.», e duas quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma, delas perten
centes aos sócios Mário Jorge Bastos de Almeida e José 
Gonçalves de Matos.

Pelo outorgante foi dito:

Que, pela presente escritura, em cumprimento ao deli

berado em Assembleia Geral, na Acta Avulsa n.° 9/2015 

deliberam sobre uma nova forma de obrigar a sociedade.

Que, em consequência dos actos precedentes, e em 

cumprimento da deliberação acima mencionada, alteram o 

artigo 9.° do pacto social, que passa a ter a seguinte nova 

redacção:

ARTIGO 9.°

LA gerência e a administração d 
em todos os seus actos e contratos enr S°CÍeS 
dele activa e passivamente, será exercidU12°6forà 
sócios, desde já nomeados gerentes. 3 PeI°s

2. É vedado aos gerentes o uso da de 
social em actos e documentos estranhos0^^0 
dade, tais como letras de favor, fianças h* S°cie' 
vales e outros semelhantes. t ’ 0Wes,

3. A gerência poderá constituir mandatá '
sociedade, nos termos do artigo 281,° n0 5 T 

das Sociedades Corperciais. ’
4. A sociedade obriga-se, nos termos que melh

forem deliberados em Assembleia Geral: °r
a) péla assinatura individual de qualquer u

dos gerentes nopieados; , Urn

b) pela assinatura de um procurador nomeado 
dentro dos limites dos poderes das respectivas 
procurações ou mandatos, individualmente ou 
conjuntamente com outro gerente.

Disse 0 outorgante:
Que, continuam firmes e válidas todas cláusulas não alte

radas por esta escritura.
Assim 0 disse e outorga. .
Instruem este acto:

■ a) Certidão Comercial de Luanda, emitida pela Con
servatória do Registo Comercial de Luanda, aos 
25 de Maio de 2011;

b) Escritura de Constituição, 2.° Cartório Notarial de
Luanda, aos 24 de Abril de 2009;

c) Escritura de alteração, 5.° Cartório Notarial de
Luanda, em Luanda, 4 de Maio de 2012;

d) Acta Avulsa n.° 9/2015, de 12 de Maio de 2015,
e) Documentos complementares da Sociedade «PER- 

■7 F1SA — Fábrica de Perfis Metálicos, S.A.»,
f) Procuração do Cartório Notarial de S. Pedro do Su,

emitida aos 27 Maio de 2011.
Ao outorgante e na presença do mesmo , fiz eni voz 

a leitura desta escritura, a explicação do seu conteú 0 
advertência da obrigatoriedade do registo do acto no p 

de noventa 90 dias.
Está conforme. . .
É certidão que fiz extrair e vai conforme 0 or^’I?uan(ja, 

. 5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, eni ^7) 
1 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível. (15-10^^

' - Comercial, Limitada

Para escriturai C°m lnício a folhas 94> do livro de nOtãS 

Comarca de Lu h 30’ do 5’° Cartório Seguirite: n se encontra lavrada a escritura do te°r

■Limitada»UIÇS° da sociedade «JEDHAZMA — Comerd11’

No dia jno 5 ° Cartório w de 20,5> nesta Cidade de
Soares Caracol da Comarca, perante mim, Eva 
Cartório com 'Cenciada om Direito e Notária do

’ C0-Weceram comooutorgantes;
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Primeiro: — João Jesus Baptista Henda, solteiro, maior 
natural de Menongue, Província do Cuando Cubango’, 
residente habitual mente em Luanda, casa s/n.°, Bairro do 
Futungo, Distrito Urbano da Samba, titular do Bilhete de 
Identidade n. 000661755CC036, emitido pela Direcção 
Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 29 de 
Dezembro de 2014;

Segundo: — Maria João António, solteira, maior, natural 
da Província de Malanje, residente habitualmente em Luanda, 
casa s/n.°, Zona 3, Bairro do Futugo, Distrito Urbano da Samba, ‘ 
titular do Bilhete de Identidade n.° 001091928ME035, emi
tido pela Direcção Nacional de Identificação Civil e Criminal,1 
aos 3 de Julho de 2014;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 
respectivos bilhetes de identidade,

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma 

sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi
tada, denominada «JEDHAZMA — Comercial, Limitada», 
com sede em Luanda, Bairro do Futungo de Belas, Município 
de Belas, podendo abrir filiais, sucursais, agências ou outras 
formas de representação em todo território nacional ou 
estrangeiro;

Que, â dita sociedade tem por objecto social o estipu
lado no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social 
no valor de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integral
mente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por duas quotas, sendo uma quota de valor nominal de 
Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas)' pertencente ao 
sócio João Jesus Baptista Henda e outra quota de valor 
nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), perten
cente à sócia Maria João António, respectivamente.

Que a sociedade, ora constituída reger-se-á, pelos esta- 
tutoSj que são constantes de um documento complementar, 
dos quais constam todos elementos essenciais legalmenté 
exigidos, elaborado em separado nos termos do n. 2, do 
artigo 55.° da Lei da Simplificação e Modernização dos* 
Registos Predial, Comercial e Serviço Notarial que fica a 
fazer parte integrante desta escritura e que os outorgantes 
declaram ter lido, tendo- pleno conhecimento do seu con 

teúdo, pelo que é dispensada a sua leitura.
Assim o disseram e outorgaram.

Instruem este acto:
a) Documento complementar a que atrás se faz refe- 

rência assinado pelos outorgantes e por mim

Notária;
b) Certificado de admissibilidade, emitido pe o 

Ficheiro Central de Denominações Sociais em

■ Luanda, aos 12 de Maio de 2015,
c) Comprovativo do depósito efectuado no Banco 

Sol, aos 25 de Maio de 2015.
Aos outorgantes e na presença dos mesmos, z em v 

alta a leitura desta escritura, a explicação do seu con 

a advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 
de noventa 90 dias. '

A Notária, Eva Ruth Soares Caracol.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
JEDHAZMA —COMERCÍAL, LIMITADA

1. °

A sociedade adopta a denominação de «JEDHAZMA — 
Comercial, Limitada», tem a sua sede em Luanda, Bairro 
Futungo de Belas, Município de Belas, podendo abrir filiais, 
sucursais, agências ou qualquer outra forma de representa
ção em todo o território nacional ou estrangeiro.

2. °

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se 
o seu início para todos os efeitos legais a partir da data da 
escritura. •

’ 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral, 
grosso e a retalho, pescas, seguranças privada, indús
tria, construção civil e obras públicas, hotelaria e turismo, 
salão de festa, prestação de serviços, representações comer
ciais, consultoria, informática, telecomunicações, venda 
de mobiliário, transportes e camionagem, salão de cabelei
reiro, boutique, fábrica , de blocos, exploração de bombas 
de combustíveis e lubrificantes, exploração de petróleo e 
seus derivados, venda de gás de cozinha, estação de servi
ços, venda de material escolar e de escritórios, decoração, 
rent-a-car, compra e venda de material de construção civil, 
relações públicas, compra e vènda de viaturas novas e usa
das e seus acessórios, projectos de exploração, mineira e 
florestal, gestão de projectos e empreendimentos, farmácia, 
colégio, educação e ensino, centro infantil, centro médico, 
agência de viagem, agro-pecuária, panificação, pastelaria, 
geladaria, importação e exportação, podendo dedicar-se a 
qualquer outro ramo de comércio ou indústria, de acordo os 
sócios e conforma a lei vigente.

4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por (2) duas quotas, sendo: uma no valor nominal de 
Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente ao sócio, 
João Jesus Baptista Henda e uma quota no valor nominal 
de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente à sócia: 
Maria João António.

§Único: — O capital social poderá ser aumentado por 

determinação dos sócios e na proporção das suas quotas, ou 
na forma como se vier acordar.
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,5.°
Não serão exigíveis prestações suplementares do capital, 

mas os sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos de 
que ela necessitar, mediante os juros e nas condições que 

estipularem em Assembleia Geral.

6.°
A cessão de quotas entre sócios é livre porém, quando 

feita a pessoas estranhas a sociedade, fica dependente do 
consentimento desta a obter por maioria simples de votos 
correspondentes ao capital social.

7-° ' ‘

12.°  -

No omisso regularão as deliberações sociais 
forma legal, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 a 
e as demais legislação aplicável. . 6’eveteito,

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o ori •
5.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda em 

aos 28 de Maio de 2015. — O conservador, ilegí^^

(15-'0546.Lnil

NDUKO — Comercial, Limitada

A gerência e a administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, será exercida pelo spcio, João Jesus Baptista Henda, 
que dispensado de caução fica desde já nomeado gerente, bas
tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1. O sócio-gerente poderá delegar, nos outros sócios ou 
mesmo em pessoa estranha a sociedade, todos ou partes dos 
seus poderes de gerência, conferindo para o efeito o respec
tivo mandato, em nome da sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de 
favor, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

8. °

As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a lei 
não prescreva outras formalidades, por meio de cartas ou 
bilhetes postais registados, dirigidos aos sócios com pelo 
menos 15 (quinze ) dias de antecedência, da data prevista 
para a sua realização.

t ■ • - •

9. °

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para o fundo de reserva legal e quaisquer outras 
percentagens para fundos ou destinos especiais criados «em 
Assembleia Geral, serão distribuídos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver. .

10. °

A sociedade não, se dissolverá por morte ou interdição 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com 
os herdeiros ou representantes do sócio falecido ou inter
dito, devendo estes nomear uma a que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

11. °

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
à liquidação e partilha procederão como para ele acorda
rem. Na falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o 
activo social licitado em globo com obrigação do pagamento 
do passivo e adjudicado o sócio qué melhor preço oferecer, 
em igualdade de condições.

Certifico que, com início a folhas 75, do livro de 
para escrituras diversas n.° 30, do 5.° Cartório Notaria^ 

Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do te
> seguinte:

Constituição da sociedade «NDUKO __ Comercial
Limitada».

. No dia 18 de Maio de 2015, nesta Cidade de Luanda e no
5.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, perante mim 
Eva Ruth Soares Caracol, Licenciada em Direito e Notária 
do referido Cartório, compareceu como outorgante: *’

Primeiro: — Bemardo Bunga Nzuanga, solteiro, maior, 
natural do Sanza-Pombo Província do Uíge, residente habitual
mente em Luanda, Casa n.° 199, Zona 6, Bairro do Rocha Pinto, 
Distrito Urbano da Maianga, titular do Bilhete de Identidade 
n.° 000617399UE035, emitido pela Direcção Nacional de 

Identificação Civil e Criminal, aos 20 de Março de 2015, que 
outoiga este acto por si individualmente em nome e representa
ção de seus filhos menores Firmino Suquina Nzuanga, de4anos 

de idade, natural do Golf, Município do Kilamba Kiaxi, Província 
de Luanda, titular do Assento de Nascimento n.° 2308/2015, emi
tido na 9.a Conservatória do Registo Civil de Luanda, aos 11 

de Maio de 2015;

Segurido: — Eugênio Suquina Nzuanga , de 2 anos 
de idade, natural do Golf, Província de Luanda , titula 

do Assento de Nascimento n.° 2318/2015, efnitid°
9.a Conservatória do Registo Civil de Luanda, aos H e 

Maio de 2015;
Terceiro: — Maria Suquina Nzuanga, de 8 meses dei 

natural do Golf, Município do Kilamba Kiaxi, Pr°vinC 
Luanda, titular do Assento de Nascimento n.° 2313/2015, 

tido na 9.a Conservatória do Registo Civil de .Luanda, a0S 

Maio de 2015; e consigo conviventes; x

E por ele foi dito: sellS
Que, pela presente escritura, constitui entre si e 

representados uma sociedade comercial por quotas de 

sabilidade limitada, denominada «NDUKO —' -oíje
Limitada», com sede na Província de Luanda, Mun1 
Belas, Bairro Simione Mucune, Rua 2 , podendo abrl^n(a, 

sucursais, agências ou qualquer outra forma de reP 

ção no território nacional ou no estrageiro.
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Que, a dita sociedade tem por objecto social, o estipulado 
no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social no valor 
de Kz. 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente reali
zado em dinheiro, divtdido e representado por quatro quotas 
sendo uma no valor nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Bernardo Bunga Nzuanga 
e três quotas iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 
(dez mil kwanzas), cada uma delas pertencente aos sócios 
Firmino Suquina Nzuanga, Eugênio Suquina Nzuanga e 
Maria. Suquina Nzuanga, respectivamente.

Que, a sociedade ora constituída reger-se-á pelos estatu
tos, que são constantes de um documento complementar, dos 
quais constam todos elementos essenciais legalmente exigi
dos, elaborado em separado nos termos do n.° 2s do artigo 
55.° da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos 
Predial, Comercial e Serviço Notarial que fica a fazer parte 
integrante desta escritura e que os outorgantes declaram ter 
lido, tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que é 
dispensada a sua leitura.

Assim o disse e outorgou;
Instruem este acto:

a) Documento complementar a que atrás se faz refe
rência assinado pelo outorgante e por mim notá
ria;

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo
Ficheiro Central de Denominações Sociais em 
Luanda, aos 30 de Abril de 2015;

c) Comprovativo do depósito efectuado no Banco
Valor, S.A., aos 5 de Maio de 2015.

Ao outorgante e na sua presença, fiz em voz alta a leitura 
desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a advertência 
da obrigatoriedade do registo do acto no prazo de 90 dias. .

A Notária, Eva Ruth Soaras Caracol.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
NDUKO —COMERCIAL, LIMITADA.

l.°
A sociedade adopta a denominação «NDUKO 

Comercial, Limitada», tem a sua sede em Luanda, Município 
de Belas, Bairro Simione Mucune, Rua 2, podendo abrir 
filiais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de repre 
sentação no território Nacional ou no estrangeiro.

2.°
A duração da sociedade é por tempo indeterminado, c 

tando o seu início, para todos os efeitos legais, a part 

data da escritura pública.

’ : 3.°
A sociedade tem por objecto social o exercício de 

c*° geral, por grosso e a retalho, construção civi e 
Públicas, prestação de serviços, agente dedespach 

transitários, transportes marítima, indústria, pesca, agro- 
-pecuária, agricultura, hotelaria, turismo, informática, 
telecomunicações, comercialização de telefones e seus aces
sórios, exploração mineiras florestal e madeira, transportes, 
camionagem, agente de despachante transitários, compra 
e yenda de viaturas novas e seus acessórios, fabricação de 
material de construção, comercialização de combustíveis 
e lubrificantes, estação de serviços, medicamentos, mate
rial cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e 
farmacêuticos, centro médico, serviço de clínica perfuma
ria, plastificação de documentos, venda de material escolar, 
escritório decorações, salão de cabeleireiro, boutique, imo- . 
biliários, pastelarias, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, vídeo clube, venda de equipamento de caça, 
manutenção de espâço verdes e jardinagem, segurança pri
vada, ensino geral, escola de condução, oficinas importação 
e exportação, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per
mitido por lei.

§Único: — Para prossecução do seu objecto social, 
a sociedade, poderá agrupar-se com outras sociedades ou 
empresas nacionais ou estrangeiras com objectos similares 
e de acordo com a lei.

4°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por duas quotas, sendo uma quota no valor nominal de 
Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas) pertencente ao sócio 
Bemardo Bunga Nzuanga, e outra quota no valor nominal 
de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente aos sócios 
Firmino Suquina Nzuanga, Eugênio Suquina Nzuanga e 
Maria Suquina Nzuanga.

5. °

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que 
ela necessitar de acordo com as condições a estabelecer.

6. °

A cessão de quotas no todo ou em parte, é livremente 
permitida, porém quando feita a estranhos, fica dependente 
do consentimento da sociedade, a qual é sempre reservado 
o direito de preferência, deferido aos sócios se a sociedade, 
dele não quiser fazer uso.

7. °

I. A gerência e a administração da sociedade, em todos 
os seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente será exercida pelo sócio Bernardo Bunga Nzuanga, 
que desde já fica nomeado como gerente, com dispensa de 
caução, bastando a sua assinatura para obrigar validamente 
a sociedade.
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2. O sócio-gerente poderá delegar no outro sócio ou 
mesmo em pessoas estranhas à sociedade, todos ou partes 
dos seus poderes de gerência, conferindo para o efeito o res
pectivo mandato.

3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
, contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em

letras de favor, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

8.°
A sociedade reserva-se o direito de adquirir ou amortizar 

a quota de qualquer sócio quando, sobre ela recaia arresto,. 
penhora, arrolamento ou qualquer outra medida judicial ou 
de outra natureza de que possa resultar a sua alienação.

9.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- 
' centagem para o fundo de reserva legal, quando devida, ou 

quaisquer outras percentagens para fundos ou destinos espe
ciais, criados em Assembleia Geral, serão repartidos pelo 
sócio na proporção das suas quotas, e na mesma proporção 
serão suportadas as perdas quê houver.

. I0.°

A sociedade não se dissolverá em caso de morte ou 
interdição de qualquer dos sócios, os herdeiros legalmente 
constituídos do falecido ou representante do interdito, exer
cerão os referidos direitos e deveres sociais desde que se 
elabora uma acta da Assembleia Geral.

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha, procederão como então acordarem, nã 
falta de acordo e se algum dos sócios o pretender, será o 
activo social licitado em globo com a obrigação do paga
mento do passivo e adjudicação ao sócio que melhor preço 

♦ oferecer em igualdade de condições.

12.°

As Assembleia Gerais serão convocadas, quando a lei.não 
prescreva outras formalidades, por cartas registadas, dirigidas 
aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

13.°

Se qualquer deles estiver ausente da sede social, a convo
catória será feita com a dilatação suficiente para que ele possa 

comparecer, mas nunca com um prazo superior a 60 dias.

No omisso regularão as disposições da Lei n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro, as deliberações sociais tomadas em 
forma legal as demais legislação aplicável.

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

5.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 
aos 18 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.

(15-10548-L07)

—

S. M. — Mirabiles, Limitada

Certifico que, no dia 7 de Maio de 2015, ne 
de Luanda e no 2.° Cartório Notarial desta Comarca 
mim, Visitação de Fátima Simões Xavier Belo APeranie 

Pós-Graduada em Registos e Notariado, Notária do 
Cartório, compareceu como outorgante: ' referi(h

Primeiro: — Sebastião Correia Mendes s 

maior, natural de Catete, Província do Bengo, reside^* 
habitualmente em Luanda, no Bairro Maculusso i 
Che-Guevara n.os 19/20, Ingombota titular do biíheteT 

identidade n.° 000030191BOO17, emitido em Luanda ao$ 

21 de Juího de 2012, que outorga neste acto por si e ainda 
como representante legal dos filhos menores NehoneAmir 

Martins Mendes, nascido aos 15 de Abril de 2000, natu

ral da Maianga, Província de Luanda, Leonilde Neholisa 
Paulo Mendes, nascida, aos 28 de Maio de 2004, natu
ral da Ingombota, Província de Luanda, e Lweji Nahara 

Martins Mendes, nascida aos 24 de Julho de 2010, natural 
da Ingombota, Província de Luanda;

Verifiquei a identidade do outorgante pelo documento 
acima referido.

E, por ele foi dito:

Que, pela presente escritura constitui com os referidos 
representados menores, uma sociedade comercial por quo

tas denominada «S. M. — Mirabiles, Limitada», com sede 
social em Luanda, provisoriamente na Rua Comandante 
Kwenha, n.° 120 r/c, podendo transferi-la livremente para 

outro local do território nacional, bem como abrir filias, 
sucursais, agências ou outras formas de representação den

tro e fora do País; tem como objecto social o previsto no 
artigo 3.° do respectivo estatuto.

Que, a sociedade tem um capital social de Kz: 250.000,0 

(duzentos e cinquenta mil kwanzas), integralmente realizad 
em dinheiro, dividido e representado por quatro Qu0 
sendo uma no valor nominal de Kz: 205.000,00 (duZ , . qehastiao 
tos e cinco mil kwanzas), pertencente ao socio 
Correia Mendes, e três quotas iguais no valor normn 
Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) cada, PertenCent^0^sa 

sócios Nehone Amir Martins Mendes, Leonilde Ne
, respec1 Paulo Mendes/e Lweje Nahara Martins Mendes, 

vamente. ^teS
Que, a sociedade reger-se-á pelos artigos c0 

do respectivo estatuto, o qual foi elaborado em s ° 
como documento complementar, nos termos do 

artigo 55.° da Lei da Simplificação e Moderniz 

Registos Predial, Comercial e Serviço Notarial, Q flílte$ 

tazer parte integrante desta escritura e que os 
declaram ter lido, assinado e conhecer o seu conte 
que o mesmo exprime a vontade dos sócios, Pe^° 

pensada aqui a sua leitura.
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Assim o disse e outorgou.
para instrução do acto arquivo:

a) Certificado de admissibilidade emitido pelo
Ficheiro Central das Denominações Sociais em 

■ ' . Luanda, aos 30 de Abril de 2015;
b) Documento complementar supra referido, devida

mente rubricado pelas partes e pela Notária;
c) Comprovativo da realização do capital efectuado

no Banco BCÍ.

Ao outorgante e na sua presença, fiz em voz alta a leitura 
desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a advertência 
de que deverão proceder ao registo obrigatório deste acto no 
prazo de 90 dias.

Selo do acto: Kz: 1.000,00.
A Notária, Visitação Belo Andrade.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
S. M. — MIRABILES, LIMITADA

1. ° .

A sociedade adopta a denominação de «S. M. — 
Mirabiles, Limitada», assume a forma de sociedade por 
quotas. ■

2. °

1. A sociedade tem a sua sede provisória na Rua 
Comandante Kwenha, n.° 120, r/c, em Luanda, e exerce a 
sua actividade em todo território nacional.

2. A sociedade poderá criar filiais, sucursais, agên
cias, dependências, escritório ou qualquer outra forma de 
representação, no território ou rio estrangeiro, mediante deli
beração dos sócios e observados os condicionalismos da lei.

.3.°
1. A sociedade tem como objecto social: a agro-pecuária 

e indústria, transportes (vendas de viaturas e transporte de 

passageiro), construção civil, fiscalização de obras, extrac- 
çao mineira e transformação, trading, comercialização de 
material e equipamento hospitalar e medicamento, serviços 
de saneamento básico, importação e exportação, comércio 
geral, indústria, ensino geral, prestação de serviços, cônsul 
toria geral, participação financeira e gestão de negócio.

2. A sociedade poderá ainda exercer outras actividades 
de natureza assessoria ou complementar da sua actividade.

3. Por deliberação dos sócios em assembleia a socieda 

poderá exercer quaisquer outras actividades de natureza 
comercial desde que não proibidas por lei bem como part 
cipar rio capital de outras sociedades ou associar-se a outras 
empresas por qualquer das formas legalmente permitidas.

4.°
A sociedade terá a duração indeterminada.

5.°  '
O capitai da sociedade é de Kz: 250.000,00, integralmente 

realizado em dinheiro, dividido e representado por quatro 
quotas,.sendo uma de valor nominal de Kz: 205.000,00, per
tencente ao sócio Sebastião Correia Mendes, e três quotas 
iguais no valor nominal de Kz: 15.000,00 cada pertencente 
aos sócios menores Nehone Amir Martins Mendes, Leonilde 
Neholisa Paulo Mendes e Lweji Nahara Martins Mendes, 
respectivamente. •’

- 6.° .

A sociedade poderá proceder o aumento do capital social, 
por uma ou varias vezes, mediante deliberação da respectiva 
assembleia. '.

7. °
1. A cessão das quotas a terceiros, no todo ou parte 

depende do consentimento dos sócios.
Os sócios poderão ceder entre si, livremente as quotas.
2. Na cessão ou transmissão a qualquer título, entre- 

-vivos ou mortis causa, das quotas da sociedade, os sócios 
em primeiro lugar e a sociedade em segundo, gozam do 
direito de preferência.

8. °
1. A gerência da sociedade, com dispensa de caução e 

renumerado ou não, fica a cargo do sócio Sebastião Correia 
Mendes, sendo a sua assinatura bastante para obrigar valida
mente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar, mesmo a pessoa estranha à 
sociedade todos ou alguns poderes de gerência, conferindo 
para efeito o respectivo mandato em nome da sociedade.

' 9.°

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos por lei, 
nomeadamente por acordo dos sócios ou pela impossibili
dade de realização do seu objecto social.

10. °

O exercício social correspondera ao ano civil, com início 
a 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de cáda ano, data em que 
se procedera à elaboração de balanço patrimonial e demons
tração de resultados. •

11. °

A sociedade iniciara imediatamente a sua actividade, 
.com incumbência para o gerente praticar, desde já todos os 
actos da sua competência.

12. °

Em tudo que estiver omisso, a sociedade regular-se- 
-á pela Lei das Sociedades Comerciais em vigor e demais 
legislação complementar, vigente na Republica de Angola.

É certidão que fiz extrair, vai conforme o original a que 
me reporto.

2.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, aos 11 
de Maio de 2015. — A ajudante de notário, ilegiveL

(15-10549-L07)
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2. O sócio-gerente poderá delegar no outro sócio ou 
mesmo em pessoas estranhas à sociedade, todos ou partes 
dos seus poderes de gerência, conferindo para o efeito o res

pectivo mandato.
3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em 
letras de favor, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

8.°
A sociedade reserva-se o direito de adquirir ou amortizar 

a quota de qualquer sócio quando, sobre ela recaia arresto,. 
penhora, arrolamento ou qualquer outra medida judicial ou 
de outra natureza de que possa resultar a sua alienação.

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para o fundo de reserva legal, quando devida, ou 
quaisquer outras percentagens para fundos ou destinos espe
ciais, criados em Assembleia Geral, serão repartidos pelo 
sócio na proporção das suas quotas, e na mesma proporção 
serão suportadas as perdas qué houver. *

*11-° ' , . '

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha, procederão como então acordarem, nà 
falta de acordo e se algum dos sócios o pretender, será o 
activo social licitado em globo com a obrigação do paga
mento do passivo e adjudicação ao sócio que melhor preço 

1 oferecer em igualdade de condições.

12. °

As Assembleia Gerais serão convocadas, quando a lei.não 
prescreva outras formalidades, por cartas registadas, dirigidas 
aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

13. °

Se qualquer deles estiver ausente da sede social, a convo
catória será feita com a dilatação suficiente para que ele possa 

comparecer, mas nunca com um prazo superior a 60 dias.

; 14.° ‘

No omisso regularão as disposições da Lei n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro, as deliberações sociais tomadas em 
forma legai as demais legislação aplicável.

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 18 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.
(15-10548-L07)

. 10.°

•A sociedade não se dissolverá em caso de morte ou 
interdição de qualquer dos sócios, os herdeiros legalmente 
constituídos do falecido ou representante do interdito, exer
cerão os referidos direitos e deveres sociais desde que se 
elabora uma acta da Assembleia Geral.

----------------------—

S. M. — Mirabiles, Limitada

Certifico que, no dia 7 de Maio de 2015 
de Luanda e no 2.° Cartório Notarial desta Comar^ Ci<lai|e 

mim, Visitação de Fátima Simões Xavier Belo 
Pós-Graduada em Registos e Notariado, Notári„°. Andta|k 

*« Qq ».pr , 1 
Cartório, compareceu como outorgante: ' er,do

Primeiro: - Sebastião Correia Mendes, so,teiro 
maior, natural de Catete, Província do Bengo, resi^ 

habitualmente em Luanda, no Bairro Maculusso, 

Che-Guevara n.“ 19/20, Ingombota titular do bilhete de 

identidade n.° 000030191BOO17, emitido em Luanda, aos 
21 de Juího de 2012, que outorga neste acto por si e ainda 

como representante legal dos filhos menores Nehone Am» 

Martins Mendes, nascido aos 15 de Abril de 2000, nam- 

ral da Maianga, Província de Luanda, Leonilde Neholisa 

Paulo Mendes, nascida, aos 28 de Maio de 2004, n». 

ral da Ingombota, Província de Luanda, e Lweji Nahara 

Martins Mendes, nascida aos 24 de Julho de 2010, naW 

da Ingombota, Província de Luanda;
Verifiquei a identidade do outorgante pelo documento 

acima referido.

E, por ele foi dito:

Que, pela presente escritura constitui com os referidos 

representados menores, uma sociedade comercial por quo
tas denominada «S. M. — Mirabiles, Limitada», com sede 

social em Luanda, provisoriamente na Rua Comandante

Kwenha, n.° 120 r/c, podendo transferi-la livremente para 
outro local do território nacional, bem como abrir filias, 

sucursais, agências ou outras formas de representação den

tro e fora do País; tem como objecto social o previsto no 

art<go 3.° do respectivo estatuto.
('duzen? 3500160806 tem Um capital social de 250-000’0<>

ern dinhei ° ,Uenta banzas), integralmente realizado
sendo d'V'd,do e representado por quatro quotas, 
tos e Uma "° Va,°r H0"1"131 de Kz; 205.000,00 (duzen- 

Correia M ^Wanzas^’ Pertencente ao sócio Sebastião 
iSOOn^68' 6 tr^s 9ll°tas iguais no valor nominal 

sócios N t, 00 ^U'nze kwanzas) cada, pertencentes aos

Panln m °ne Arn*r Martins Mendes, Leonilde Neholis1 
Mendesze Lweje Nahara Martins Mendes, respec»-

Vantente.
Que, a sociedad

0 respectivo estat re®er"se'a pelos artigos constantes 
c°rno documento °'^ua^ Po’ elaborado em separa^0 

artigo 55 o l . ^P^rnentar, nos termos do n.°2d<> Registos Prediai r SlmplificaÇão e Modernização doS 

fazer Parte int’ °merci'al e Serviço Notarial, que declaram ter ante desta escritura e que os outorga^5 

qUeottesmoe?aSSÍnad0conhecer o seu conteúdo,
prime a vontade dos sócios, pelo queédlS'

pensada aqui a sua leitura.
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Assim o disse e outorgou.
para instrução do acto arquivo:

a) Certificado de admissibilidade emitido pelo
Ficheiro Central das Denominações Sociais em 

• ■ . Luanda, aos 30 de Abril de 2015;
b) Documento complementar supra referido, devida

mente rubricado pelas partes e pela Notária-
c) Comprovativo da realização do capital efectuado

no Banco BCÍ.

Ao outorgante e na sua presença, fiz em voz alta a leitura 
desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a advertência 
de que deverão proceder ao registo obrigatório deste acto no 
prazo de 90 dias.

Selo do acto: Kz: 1.000,00.
A Notária, Visitação Belo Andrade.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
S. M. — MIRABILES, LIMITADA

1. °

A sociedade adopta a denominação de «S. M. — 
Mirabiles, Limitada», assume a forma de sociedade por 
quotas. ■

2. °

1. A sociedade tem a sua sede provisória na Rua 
Comandante Kwenha, n.° 120, r/c, em Luanda, e exerce a 
sua actividade em todo território nacional.

2. A sociedade poderá criar filiais, sucursais, agên
cias, dependências, escritório ou qualquer outra forma de 
representação, no território ou rio estrangeiro, mediante deli
beração dos sócios e observados os condicionalismos da lei.

1. A sociedade tem como objecto social: a agro-pecuária 
e indústria, transportes (vendas de viaturas e transporte de 

passageiro), construção civil, fiscalização de obras, extrac- 
Ção mineira e transformação, trading, comercialização de 
material e equipamento hospitalar e medicamento, serviços 
de saneamento básico, importação e exportação, comércio 
geral, indústria, ensino geral, prestação de serviços, consul
toria geral, participação financeira e gestão de negócio.

2. A sociedade poderá ainda exercer outras actividades 
de natureza assessoria ou complementar da sua actividade.

3. Por deliberação dos sócios em assembleia a sociedade 

Poderá exercer quaisquer outras actividades de natureza 
comercial desde que não proibidas por lei bem como parti

cipar rio capital de outras sociedades ou associar-se a outras 
empresas por qualquer das formas legalmente permitidas.

4.°
A sociedade terá a duração indeterminada.

5.°
O capital da sociedade é de Kz: 250.000,00, integralmente 

realizado em dinheiro, dividido e representado por quatro 
quotas,.sendo uma de valor nominal de Kz: 205.000,00, per
tencente ao sócio Sebastião Correia Mendes, e três quotas 
iguais no valor nominal de Kz: 15.000,00 cada pertencente 
aos sócios menores Nehone Amir Martins Mendes, Leonilde 
Neholisa Paulo Mendes e Lweji Nahara Martins Mendes, 
respectivamente.

'6.°
A sociedade poderá proceder o aumento do capital- social, 

por uma ou varias vezes, mediante deliberação da respectiva 
assembleia. \

7. °
1. A cessão das quotas a terceiros, no todo ou parte 

depende do consentimento dos sócios.
Os sócios poderão ceder entre si, livremente as quotas.
2. Na cessão ou transmissão a qualquer título, entre- 

-vivos ou mortis causa, das quotas da sociedade, os sócios 
em primeiro lugar e a sociedade em segundo, gozam do 
direito de preferência. t

8. °
1. A gerência da sociedade, com dispensa de caução e 

renumerado ou não, fica a cargo do sócio Sebastião Correia 
Mendes, sendo a sua assinatura bastante para obrigar valida
mente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar, mesmo a pessoa estranha à 
sociedade todos ou alguns poderes de gerência, conferindo 
para efeito o respectivo mandato em nome da sociedade.

9. °

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos por lei, 
nomeadamente por acordo dos sócios ou pela impossibili
dade de realização do seu objecto social.

10. °

O exercício social correspondera ao ano civil, com início ' 
a 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de càda ano, data em que 
se procedera à elaboração de balanço patrimonial e demons
tração de resultados. •

11. °

A sociedade iniciara imediatamente a sua actividade, 
, com incumbência para o gerente praticar, desde já todos os 
actos da sua competência.

12.°

Em tudo que estiver omisso, a sociedade regular-se- 
-á pela Lei das Sociedades Comerciais em vigor e demais 
legislação complementar, vigente na Republica de Angola.

É certidão que fiz extrair, vai conforme o original a que 
me reporto.

2.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, aos ll 
de Maio de 2015. — A ajudante de notário, ilegiveL 

(15-10549-L07)
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WJI, Limitada

Certifico que, com início a folhas 11, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 31, do 5.° Cartório Notarial da 
Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor 

seguinte;
Cessão de quotas, admissão de sócio, renúncia de gerên

cia e alteração parcial do pacto social da sociedade «WJI, 

Limitada».
No dia 5 de Junho de 2015, nesta Cidade de Luanda e no

5.°  Cartório Notarial desta Comarca, perante mim, Eva Ruth 
Soares Caracol, Licenciada em Direito e Notaria do referido 

Cartório, compareceu como outorgante:
Ulisses Amancio Pereira Neto, casado com Michele 

Arantes Anjos da Silva Pereira, sob o regime parcial de 
bens, natural de. Salvador - Bahia, de nacionalidade brasi
leira, residente habitualmente em Luanda, Bairro Talatona, 
Cond. Belas Business Park, Município de Belas, titular 
do Passaporte n.° FB038645, emitido pelo SR/DPF/BA, 
aos 4 de Abril de 2010, com Autorização de Residência 

' n.° 0006458T02, emitido pelo Serviço de Migração e 
Estrangeiros, aos 2 de Maio de 2014, que outorga neste 
acto por si individualmente, em nome e em representação 
de Luana Toscano de Castro, solteira, maior, natural de S. 
Paulo, Brasil, mas de nacionalidade angolana, residente . 
habitualmente em Luanda, na Rua Amílcar Cabral n.° 5, r/c, 
Zona 7, Bairro e Distrito Urbano da Ingombota, titular do 
Bilhete de Identidade n.° 0062062860E046, emitido pela 
Direcção Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 

.28 de Agosto de 2013; e Rodrigo de Paula Soares, casado 
com Renata Tosta Prudente Soares, sob o regime parcial de 
bens, natural de Brasília, nacionalidade brasileira, residente 
habitualmente em Luanda, Bairro Talatona, Cond. Brisas, 
Casa n.° G-12, Município de Belas, titular do Passaporte n.° 
YA396115, emitido pela Embaixada do Brasil em Luanda, 
aos 8 de Abril de 2011, com Autorização de Residência 
n.° 0005663T01, emitido pelo Serviço de Migração e 
Estrangeiros, aos 28 de Abril de 2014;

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição dos 
mencionados documentos de identificação, bem como a 
qualidade, e a suficiência de poderes em que intervêm em 
face da Certidão Comercial e da Acta de Deliberação, que 
me foram exibidas e arquivo.

E por ele foi dito:
Que, ele e sua representada Luana Toscano de Castro, 

são os únicos e actuais sócios da sociedade comercial por 
quotas de responsabilidade limitada, denominada «WJI 
Limitada», com sede em Luanda, no Condomínio Palanca, 
Bairro Talatona n.° 45, lavrada com início a folhas 01/02, do 
livro de notas para escrituras diversas n.° 23, deste Cartório 
Notarial, registada na Conservatória do Registo Comercial 
de Luanda — SIAC, sob o n.° 826, NIF 5419008874, com 
capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), inte
gralmente realizado em dinheiro, dividido e representado por 
duas quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 60.000,00

. cpnta mil kwanzas) pertencente ao sócio n>. ■ 
Amancio Pereira Neto e outra quota no valor 
vr 40 000,00 (quarenta mil kwanzas) pertencente a * 
Luana Toscano de Castro.

Pelo outorgante foi dito.
o.,e oelo presente acto e em conformidade com a 

de deliberação datada de 13 de Abril de 2015, a suarapt 
sentada Luana Toscano de Castro, cede a totalidade da Tdetém na sociedade no valor nominal de Kz: 40.00o,W 
?ouarenta mil kwanzas) ao seu representado Rodrigo de 

o i» Soares que é admitido na sociedade.PaUOue em nome do seu representado Rodrigo dePaah 

o Xs aceita a cessão, no termos exarados.
S Ou’e a sua representada Luana Toscano de Castro, rew 

'a a gerência e afasta-se definitivamente da sociedade, nada 
ma Q^eteÍ^re^entado Rodrigo de Paula Soares, 

do «nora os únicos sócios da aludida sociedade, proce- 
, aUeração d» W 4 ’0 00

ARTIGO 4.°

O capital social, integralmente realizado em 
dinheiro é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
dividido e representado por duas quotas, uma no valor 
nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Ulisses Amancio Pereira Neto e 
outra quota no valor nominal de Kz: 40.000,00 (qua
renta mil kwanzas), pertencente ao sócio Rodrigo de 
Paula Soares.

artigo 7.°
A gerência e a administração da sociedade, em 

o os os seus actos e contratos, em juízo e fora dele 

activa e passivamente, será exercida por um ou 
mais gerentes, conforme vier a ser deliberado, obri- 
^an^°"se a sociedade nos termos que melhor forem

• deliberados em Assembleia Geral:
) Pela assinatura individual de um gerente no caso 

de gerência singular;
Pela assinatura individual de um gerente, no caso 

de gerência plural;
Pela assinatura de um procurador, nomeado dentro 

dos limites dos poderes das respectivas procura 
Ções ou mandatos, individualmente, ou conjuu

Disse o ^ente com °utro gerente.

^lsse 0 outorgante:antêm-se firmes e válidas, as disposições do pact0

social, não alteradas pela presente escritura.
Assim o disse e outorga.
Instruem este acto: . eja (X

a) Certidão Comercial de Luanda, emitida^P < 

servatória do Registo Comercial de

SIAC, 25 de Janeiro de 2015;
b) Escritura de Constituição, 5.° Cartório N°

Luanda, aos 17 de Outubro de 2013,
c) Acta Avulsa n.° 1/2015, de 13 de Abril de -
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Ao outorgante e na presença do mesmo, fiz em voz alta 
a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a 
advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 

de 90 dias. ' .
A Notária, Eva Ruth Sousa Caracol.
Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original. 

. 5.0 Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 
aos 8 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

(15-10552-L07)

GOIS & LEMOS — Construção, Limitada

” Certifico que, com início a folhas 26, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 31, do 5.° Cartório Notarial da 
Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor 
seguinte:

Constituição da Sociedade «GOIS & LEMOS — Cons
trução, Limitada».

’ • No dia 17 de Junho de 2015,.nesta Cidade de Luanda e no
5.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, perante mim, 
Eva Ruth Soares Caracol, Licenciada em Direito e Notária 
do referido cartório, compareceram como outorgantes:

Primeira: .—- Ivone Paula Fernandes Moreira do 
Nascimento Góis, solteira , maior, natural da Ingombota, 
Província de Luanda , onde reside habitualmente na Rua da 
Samba, n.° 38-A, Zona 3, Bairro Camama, Distrito Urbano da 
Samba, titular do Bilhete de Identidade n.° 000171153LA031, 
emitido pela Direcção Nacional de Identificação Civil e 
Criminal, aos 9 de Março de 2012;

Segunda: — Zingara Virligiana Lemos Romão, solteira, 
maior, natural do Lobito, Província de Benguela, residente 
habitualmente em Luanda, Rua Padre Francisco de Gouveia, 
Bairro Maianga, Distrito Urbano da Maianga, titular do 
Bilhete de Identidade n.° 002174703 BA035, emitido pela 
Direcção Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 7 

de Janeiro de 2012; »
Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos 

respectivos bilhetes de identidade.
E por elas foi dito:
Que, pela pres.ente escritura, constituem entre si uma 

sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi 
tada, denominada «GOIS & LEMOS - Construção, 
Limitada», com sede em Luanda, na Zona Verde, Rua 51, 
Travessa n.° 13, Bairro do Benfica, Município de Belas, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 

território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agen
cias ou outras formas de representação no território nacional 

ou fora dele, desde que os interesses sociais o aconse
Que, a dita sociedade tem por objecto social, o estipu

lado no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital socia 
no valor de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integra - 
mente realizado em dinheiro, dividido e ’ -n_
duas quotas iguais, de valor nominal de Kz.

1 . , • • • t.
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quenta mil kwanzas) cada uma delas pertencentes às sócias 
Ivone Paula Fernandes Moreira Nascimento Góis e Zingara 
Virgiliana Lemos Romão, respectivamente.

Que a sociedade, ora constituída reger-se-á, pelos esta-
. tutos, que são constantes de um documento complementar, 
dos quais constam todos elementos essenciais legal mente 
exigidos, elaborado em separado nos termos do n.° 2 do 
artigo 55.° da Lei da Simplificação e Modernização dos 
Registos Predial, Comercial e Serviço Notarial que fica a 
fazer parte integrante desta escritura e que as outorgantes 
declaram ter lido, tendo pleno conhecimento do seu con
teúdo, pelo que é dispensada a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto: •

a) Documento complementar a que atrás se faz refe
rência assinado pelas outorgantes e por mim 
notária; - - |

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo
Ficheiro Central de Denominações Sociais em 
Luanda, aos 11 de Junho de 2015;

c) Comprovativo do depósito efectuado no Banco
Sol, aos 15 de Junho de 2015.

As outorgantes e na presença das mesmas, fiz em voz 
alta a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e 
a advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 
de 90 dias.

A Notária, Eva Ruth Soares Caracol.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
GOIS & LEMOS — CONSTRUÇÃO, LIMITADA

1. °

A sociedade adopta a denominação «GOIS & LEMOS 
— Construção, Limitada», e terá a sua sede na Zona Verde, 
Rua 51, Travessa n.° 13, Benfica, Província de Luanda, 
podendo ser transferida para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências óu 
outras formas de representação no território nacional ou fora 
dele, desde que os interesses sociais o aconselharem.

2. °

A sociedade tem a duração por tempo indeterminado 
contando o seu início para todos efeitos legais a partir da 
data da escritura.

3. ° ‘ .

Prestação de serviços, serviços de funerais, comércio 
geral a grosso e a retalho, construção civil e obras públicas, 
execução de redes estruturadas, vendas de materiais de cons
trução civil, materiais de redes de segurança, equipamentos 
eléctricos, equipamentos electrónicos, equipamentos infor
máticos, hotelaria e turismo, indústria transformadora, 
transportes' público e privado, transporte de inertes e cargas
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diversas, pronto de socorro, serviços de recauchutagem e 
vendas de pneus, agência de viagens, venda de combustíveis 
e seus derivados, serviços de serralharias de ferro e alumí
nio, gestão imobiliária, agro-pecuária, rent-a-car, geologia 
e minas, exploração mineira, assistência médica e medL 

camentosa, saneamento básico, actividades de limpezas, 
terraplanagens, fiscalização de obras públicas ou privadas, 
execução de projectos de arquitectura, estruturas de betão 
ou metálica, rede de electricidade, rede estruturada, ar con
dicionado, rede de esgotos, rede de águas, importação e 
exportaçãOj podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria desde que acordado pelas sócias e 

permitido por lei.

9.°

línnido que serão apurados em. cada °JUde°deduzida a percentagem de 10% para 

P leeal e outras percentagens que forem criadas ‘ 

eia Geral, o remanescente será dividido pelas ASSem orcão da sua quota. Na mesma proporção

10.°

Para resolverem todas as questões emergentes e atinentes 
ao presente contrato, estipulam o Foro de Juízo daComatcl 
de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

4.°

O seu capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-- 
zas) integfalmente realizado em dinheiro, representado e 
dividido por duas quotas da seguinte maneira:

» Uma quota no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cin
quenta mil kwanzas) pertencente à sócia Ivone Paula 
Femandes Moréira do Nascimento Gois, outra quota de 
igual valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwan
zas) pertencente à sócia Zingara Virgiliana Lemos Romão, 
respectivamente. .

No omisso regularão as disposições da Lei n.° 1/04 

. de 13 de Fevereiro e demais aplicáveis vigentes e a vigorar 
no País.

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme 0 original.

5.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, Luanda, 
aos 18 de Junhb de 2015. — O ajudante, ilegível.

(15-J O553-L07)

5-°

A gerência e a administração da sociedade em todos os 
seus actos e contratos bem como a sua representação, em 
juízo e fora dele serão exercidas por qualquer das sócias.

1. As sócias poderão em caso de ausência de ambas ou 
por impedimentos poderão no todo ou em parte delegar os 
seus poderes de gerência, devendo para 0 efeito outorgar 0 
necessário instrumento de mandato.

2. Fica expressamente proibido à gerência obrigar a 
sociedade em actos e contractos estranhos aos negócios 
sociais, tais como letras de favor, fianças, abonações ou 
documentos semelhantes.

Organizações Bula Engrácia, Limitada

para escdmX 28’ do ,ivro de -
•Comarca de7 7™ 3*’ d° 5° Cartório N°'ari« 
segZe: ’ * enC°ntra ,aVrada ^escritura do teor

do nactr>~ ' Un'ficação de quotas e alteração parcial 
Limitada>>0Cla dS S0CÍedade <<Or8anizaÇ3es Bula Engrácia, 

5 o p , a. I ?de Junho de 2015, nesta Cidade de Luandaeno 
Eva Ruth"? N°tarÍa' 03 Comarca de Luanda, perante mini, 
do referid C^3 ^araco^’ licenciada em Direito e Notaria 

/>/ 1 ° art^no’ cornPareceram como outorgantes: 
ral do Diogo Carlos António, solteiro, maior, natu-
na ca. /^o * ^rov,nc,a Luanda, onde reside habitualmente
Kinví rf ? ’ ^°na Bairro e Distrito Urbano do Kilaí11^ 
emiS d° BÍ,hete de ,dentidade n.° 000331063LA032, 

Crimi°|Pea D’recÇã° Nacional de Identificação Civile 

Carnal, aos 28 de Abril de 2008; ' 
da Pr77°' Engrácia Bula Pedro, solteira, maior, 
na CaJ'nC'a de Cabinda> residente habitualmente em Luan 1 

2’ BaÍ,TOGo,f,I> atrito Urbano do KW* 

emitido' pela B"hete de ídentidade n ° 00023427C7il è 

Crimin i Direcção Nacional de Identificação C 

7na'’.aosi5deMajode2015;
natura7do°c^ SebaSt'ão Adão Míguei’ solte"? 

far-se-á um balanço oue deve a _____ Província de Luanda, onde e

reponadainenieaíédl deOezemb68^enCefrado e datado Municio' a" CaSa n ° 5S7’ Zo,ia l8, petto. DeZCni8ra d° ano a que disser res- „ • S ° ° Í

Ifaffie , 44LA022- ■** DíidW» 
aÇ 0 C,V1*e Criminal, aos 14 de Setembro de -

6.°

A sociedade nunca se dissolverá por morte ou interdição 
de qualquer das sócias; devendo continuar a sua existência 
jurídica com as sócias sobrevivas ou capazes e os herdeiros da 
sócia falecida ou interdita, devendo estes nomearem um que 
a todos representem enquanto a quota se mantiver indivisa.

7.°

As Assembleias Gerais quando a lei não prescrever 
outras formalidades serão convocadas por meio de cartas 
registadas e dirigidas às sócias com pelo menos 30 dias de 
antecedência. Se porventura qualquer uma das sócias estiver 
ausente da sede social, a convocação deverá ser feita com 
dilatação suficiente para permitir a sua comparência.

8.°

Os anos sociais serão os civis e em cada ano social habitualmente ná Casa n.?
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Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 
mencionados documentos de identificação.

E pelos outorgantes foi dito':
Que, são os únicos e actuais sócios da sociedade comercial por 

quotas de responsabilidade limitada, denominada «Organizações 
Bula Engrácia, Limitada», com sede em Luanda, Bairro Golf II, 
Casa n.° 50, Município de Belas, constituída por escritura de 12 
de Maio de 2014, lavrada com início a folhas 48/49, do livro 
de notas, para escrituras diversas n.° 7-A, do Cartório Notarial 
de Viana, registada na Conservatória do Registo Comercial de 
Luanda, sob o n.° 13-14, NIF 5444000636, com capital social 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente realizado 
em dinheiro, dividido e representado por três quotas, sendo uma 
no valor nominal de Kz. j4.000,00 (trinta e quatro mil kwanzas) 
pertencente ao sócio Diogo Carlos António e duas quotas iguais 
no valor nominal de Kz: 33.000,00 (trinta e três mil kwanzas) 
cada uma delas pertencentes aos sócios Engrácia Bula Pedro e 
Sebastião Adão Miguel, respectivamente.

Pelo Terceiro outorgante foi dito:
Que, pela presente escritura e nos termos das delibe

rações aprovadas por meio da Acta Avulsa da Assembleia 
Geral Extraordinária, realizada, aos 5 de Outubro de 2014, 
com o consentimento da sociedade, divide a quota de que 
é titular, no valor nominal de Kz: 33.000,00 (trinta e três 
mil kwanzas), em duas novas quotas, uma no valor nomi
nal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), que cede ao 
sócio Diogo Carlos António e outra quota no valor nomi
nal de Kz: 13.000,00 (treze mil kwanzas), que cede à sócia 

Engrácia Bula Pedro.'
Que esta cessão é feita por preço igual ao seu valor nomi- 

nai, que já recebeu, e dá a correspondente quitação.
Que, deste modo aparta-se definitivamente da sociedade, 

nada mais tendo dela a reclamar;
Disseram o primeiro e segundo outorgantes:
Que aceitam a presente cessão nos termos exarados.
Que, pela presente escritura, cada um deles unifica as 

quotas que detém no capital social, ficando o capital agora 
distribuído da seguinte forma: uma quota no valor nominal 
de Kz: 54.000,00 (cinquenta e quatro mil kwanzas), per
tencente ao sócio Diogo Carlos António e a quota no valor 
nominal de Kz: 46.000,00 (quarenta e seis mil kwanzas), 

pertencente à sócia Engrácia Bula Pedro.
Que’ em consequência dos actos precedentes, alteram o 

artigo 4.° do pacto social que passa a ter a seguinte re^ac^°‘

ARTIGO 4.°
O capital social integralmente realizado em 

dinheiro é Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), diyi- 
dido em duas quotas, sendo uma quota no valor 
nominal de Kz: 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 

kwanzas), pertencente ao sócio Diogo Car os 
e outra quota no valor nominal de Kz: 46X100 00I (qua- 
renta e seis mil kwanzas), pertencente a sócia Engrac.a

Bula Pedro.

Disseram os outorgantes que, continuam firmes e válidas 
todas cláusulas não alteradas por esta escritura.

Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

a) Certidão Comercial de Luanda, SIAC Zango, 14
de Maio de 2014;

b) Escritura-de.Constituição, do Cartório Notarial de
Viana, aos 12 de Maio de 2014;

c) Acta avulsa, de 5 de Outubro de 2014.
Aos outorgantes e na sua presença de todos, fiz- em voz 

alta a leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e 
a advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 
de 90 dias.

A Notária, Eva Ruth Soares Caracol.
Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.

5.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 
aos 18 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.

(15-10554-L07)

FUNGU1ÇA — Transitário, Turismo
& Hotelaria, Limitada

Certifico que, com início a folhas 21-, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 31, do 5.° Cartório Notarial da 
Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor 

seguinte:
Constituição da Sociedade «Funguiça — Transitário, 

Turismo & Hotelaria, Limitada».
No dia 15 de Junho de 2015, nesta Cidade de Luanda e 

no 5.° Cartório Notarial da Comarca, perante mim, Eva Ruth 
Soares Caracol, Licenciada em Direito e Notária do referido 
Cartório, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Jesuíno Joaquim Mendes da Cruz, solteiro, 
maior, natural do Bungo, Província do Uíge, residente habi
tualmente em Luanda, Rua Ngola Mbandi, n.° 3 da 34 Z, 
Bairro Marçal, Distrito Urbano do Rangel, titular do Bilhete 
de Identidade n.° 000019508UE014, emitido pela Direcção 
Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 8 de Janeiro de 
2014, que outorga este acto por si individualmente e em repre
sentação de seus filhos menores Osny Leandro Santos da Cruz " 

de 6 anos de idade, natural do Sambizanga, Província de Luanda; 

titular do Bilhete de Identidade n.° 007208296LA043, emitidos 
aos 30 de Dezembro de 2014, Nalanda Alicia Santos da Cruz, de 

11 anos de idade, natural da Ingombota, Província, de Luanda, 
titular do Bilhete de Identidade n.° 005749036LA045, emitido, 
aos 15 de Setembro de 2012; Naize Nahaiy Santos da Cruz, 15 

anos de idade, natural de Nelito Soares, Rangel, Província de 
Luanda, titular do Bilhete de Identidade n.° 005749045LA046, 

emitidos aos 15 de Setembro de 2012 e consigo conviventes;
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valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mi] b 
tencente ao sócio Osny Leandro Santos da Cruz 
iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez 8 

cada uma delas pertencente aos sócios Nalanda AI' 
da Cruz, Naize Nahary Santos da Cruz, Antó 
Bungo, Keyssy Nazaré Alexadre da Cruz, JoséV^^ 

Cruz, António da Cruz Manuel, Jandira Kaylane 
Cruz, Evandro Alírio Santos da Cruz, respectivam

Que a sociedade, ora* constituída reger-se-á pelos 
tos, que são constantes de um documento complementar^ 

quais constam todos elementos essenciais legalmente 
dos, elaborado em separado hos termos do n.° 2 do arf 
da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predi ’ 

Comercial e Serviço Notarial que fica a fazer parte integram* 
desta escritura e que os outorgantes declaram ter lido tendo 
pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que é dispensada 
a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

a) Documento complementar a que atrás se faz refe
rência assinado pelos outorgantes e por mim 

Notária;

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo
Ficheiro Central de Denominações Sociais em 

Luanda, aos 13 de Maio de 2015;
• ç) Comprovatjvo do depósito efectuado no Banco 

BIC, aos 10 de Junho de 2015. ,
Aos outorgantes e na sua presença, fiz em voz alta a 

leitura desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a 

advertência da obrigatoriedade do registo do acto no prazo 
de 90 dias.

A Notária, Eva Ruth Soares Caracol.

Segundo: — Antónia Manuela Bungo, solteira, maior, 
natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside habi 
tualmente, Rua Ngola Mbandi, Casa n.° 3 Z, Bairro do 
Marçal , Distrito Urbano do Rangel, titular do Bilhete de 

Identidade n.°, 000081503LA022, emitido pela Direcção 
Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 23 de Janeiro 

de 2013; : "
Terceiro: — Keyssy Nazaré Alexandre da Cruz, solteira, 

maior,natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside 

habitualmente, Casa n.° 23, Zona 20, Bairro do Camama, 
Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, titular do Bilhete de 
Identidade n.° 000766542LA031, emitido pela Direcção 
Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 5 de Junho 

de2014;
Quarto:.— José Carlos da Cruz, solteiro; maior, natural 

do Rangel, Província de Luanda, onde reside habitualmente, 
Rua Direita do Camama, n.° 5, Zona 20, Bairro Camama, 
Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, titular do Bilhete dè 
Identidade n.° 000769277LA035, emitido, aos 9 de Abril 

de 2014;
Quinto: — António da Cruz Manuel, solteiro, maior, 

natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, casa s/n.°, Zona 20, Bairro do Rangel, Distrito 
Urbano do Rangei, titular do Bilhete de Identidade 
n.°005749058LA041, emitido, aos 15 de Setémbrode2012;

Sexto: ■— Jandira Kaylane Senga da Cruz, solteira, maior,
■ natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside habi

tualmente, casa s/n.°, Zona 20, Bairro do Camama, Distrito 
Urbano do Kilamba Kiaxi, titular do Bilhete de Identidade ' 

n.° 005749037LA046, emitido, aos 15 de Setembro de 2012;
Sétimo: — Evandro Alírio Santos da Cruz, solteiro, 

maior, natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside 
. habitualmente, na Rua Ngola Mbandy, casa s/n.°, Zona 15, 
Bairro e Distrito Urbano do Rangel, titular do Bilhete de 

• Identidade n.° 003171173LÁ 036, emitido, aos 29 dé Julhò 

de 2014;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 

respectivos documentos de identificação.
E por eles foi dito: 1
Que, pela presente escritura, entre o primeiro outorgante, 

. os seus representados, o segundo, terceiro, quarto, quinto 
sexto e sétimo outorgantes constituem uma sociedade 
comercial por quotas de responsabilidade limitada, deno
minada «FUNGUIÇA — Transitário, Turismo & Hotelaria, ‘

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
FUNGUIÇA —TRANSITÁRIO, TURISMO 

& HOTELARIA, LIMITADA

ARTIGO 1°
, (Denominação) .

A sociedade adopta a denominação de «r
— Transitário, Turismo & Hotelaria, Limitada», con (0> 
provisória em Luanda, Bairro Camama, Rua do Chin e 

s/n.°, podendo instalar filiais, sucursais ou agência 
Limitada», com sede em Luanda, Bairro Camama, Rua do quando convier aos negócios sociais. 
Chimbicato, s/n.°, podendo instalar filiais, sucursais, agên- ARTIGO 2 o

cias onde e quando convier aos negócios sociais. (Objecto social)
Que, ..d», sociedade tem por objecto social. „ estlpu- ' Tem como objecto social, transitário, agi»" * 

lado no art.go 3. do seu es...u.o e possui o capital social „o , tr.nspod» ' ,
valor de Kz: I50 000 00 (cento e mil ” de se^Ç».'„

integralmente realizado em dinheiro, dividido e renre^n ~ ... básico, i°n e
a^ ^„a~____-_____ . represen- chutagem, gestão ambiental e saneamento nasi

profissional, gestão de empreendimentos, cont^ vjS&o, 

consultoria, engenharia geográfica, rádio difusão 
construção civil, informática, decoração, evento

tado por dez quotas sendo uma no valor nominal de 
Kz: 55.000,00 (cinquenta e cinco mil kwanzas) pertencente 
ao sócio Jesuíno Joaquim Mendes da Cruz, outra quota no
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recreativos e desportivos, salão de cabeleireiro, boutique e 
perfumaria, ginásio de cultura física, lavandaria, livraria 
papelaria,, biblioteca, floricultura, agricultura, avicultura’ 
pecuária e pescas, farmácia, pastelaria, rent-a-car, imobi- 
liária, eomércio geral e prestação de seryiço, indústria de 
transformação, ateliê de alta-costura, moagem, exploração 
de inertes, importação e exportação, podendo ainda explorar 
e prestar serviços afins em quaisquer outros ramos de acti
vidades em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

•• ARTIGO 3.” ,
(Duração)

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con
tando-se o seu início para todos os efeitos a partir da data’ 
desta escritura. -

ARTIGO 4.°
(Capital e quotas) ' -

O capital social integralmente realizado em dinheiro 
de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta mil kwanzas), divi
didos e representados por dez quotas nos valores nominais 
de Kz: 55.000,00 (cinquenta e cinco mil kwanzas) perten
cente ao sócio Jesuíno Joaquim Mendes da Cruz, Bilhete de 
Identidade n.° 000019508UE014, uma quota no valor nomi
nal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) pertencente ao 
sócio Osny Leandro Santos da Cruz, Bilhete de Identidade 
n.° 007208296LA043, e oito quotas nos valores nominais de 
Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) pertencente cada uma quota 
aos sócios Antónia Manuela Bungo Bilhete de Identidade n.° 
00008503LA022, José Carlos da Cruz, Bilhete de Identidade 
n.° 000769277LA035, Keyssy Nazaré Alexandre da Cruz, 
Bilhete de Identidade n.° 000766542LA031, Jandira Kaylane 
Senga da Cruz, Bilhete de Identidade n.° 005749037LA046, 
Evandro Alírio Santos da Cruz, Bilhete de Identidade 

n.° 003171173LA036, Naize Nahary1 Santos da Cruz, 
Bilhete de Identidade n.° 005749045LA046, Nalanda Alicia 
Santos da Cruz, Bilhete de Identidade n.° 005749036LA045 
e António da Cruz Manuel, Bilhete de Identidade 

n.° 00574958LA041 respectivamente.

ARTIGO 5.°
(Preferência em aumento dc capital)

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 
que necessitar, mediante as condições estabelecidas por deli 

beração a tomar em Assembleia Geral.

ARTIGO 6.°
(Assembleia Geral)

As Assembleias Gerais serão convocadas, (quando a lei 

não prescreva outras formalidades), por cartas registadas, 

dirigidas aos sócios com 8 dias úteis de antecedên 

qualquer dos sócios estiver ausente da sede social, a convo 

catória deverá ser feita com a dilatação suficiente para que 

ele comparece.

ARTIGO 7.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, dispensada de 
caução em todos os seus actos e contratos, em juízo e fora dele, 
activa e passivamente, será exercida por um Administrador 
Geral, com plenos poderes e um Administrador-Adjunto, 
eleitos em Assembleia Geral, com um mandato de 4 anos 
renováveis, bastando a assinatura do Administrador Geral 
para se tornar válida a sociedade.

ARTIGO 8.°
(Substituto do Administrador Geral)

No.caso de incapacidade do Administrador Geral,'a 
gerência da sociedade passa automaticamente a ser exercida 
pelo Administrador-Adjunto, enquanto manter a incapaci
dade do Administrador Geral.

ARTIGO 9.°
(Voto)

Os votos terão o seu valor decisivo de acordo com a pro
porção da quota de cada sócio. Em caso de igualdade de 
votos, caberá ao sócio maioritário tomar a decisão final.

ARTIGO 10.°
(Divisão dc quotas)

É permitido a divisão e acessão de quotas entre os sócios, 
bem como a favor dos descendentes, mas quando feita a 
estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, à 
qual è sempre reservado o direito de preferência.

ARTIGO 11.°
(Falecimento ou interdição)

Em caso de falecimento ou interdição de um dos sócios, 
a socièdade não se dissolve. Será admitido o representante 
legal do interdito e o cabeça de casal de herança líquida e 
indivisa do sócio falecido enquanto a respectiva quota se 
mantiver nessa situação.

ARTIGO 12.°
(Dissolvência)

Dissolvida a sociedade, ambos sócios serão liquidatários 
podendo atribuir-se entre eles licitação, ficando o estabele
cimento social com todo o seu activo e passivo adjudicado 
ao sócio que melhor proposta fazer em preços e formas de 
pagamentos.

ARTIGO 13.° • •
(Anos civis)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão ana
lisados até 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar 
concluído reportadamente, aprovado e assinado até 30 de 
Março do ano seguinte.

ARTIGO 14.°
(Lucros) x

Os lucros líquidos serão apurados em cada balanço, 
depois de deduzidos 5% (cinco porcento) para fundo de 
reserva legal e outras percentagens criadas em Assembleia 
Geral dos sócios, serão distribuídos pelas mesmas pro
porções de suas quotas e nas mesmas proporções serào 
suportadas as perdas quando as houver.
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ARTIGO 15.°
(Foro competente)

. Para dirimir as questões atinentes ao mesmo contrato, 
quer entre a sociedade e os sócios, quer entre os herdeiros e 
a sociedade, estipulam como Foro Obrigatório o do Juízo da 

Província de Luanda.

ARTIGO 16.°
(Deposição final)

Tudo que não consta do contrato da sociedade, será 
regido pela Lei das Sociedades Comerciais em!vigor na 

República de Angola. ó

Está conforme. / .
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.
5.°  Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 16 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.
(15-10555-L07)

Cubanfree, Limitada

de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integral 
zado em dinheiro, dividido e representado ptr 

sendo uma de valor nominal de Kz: 90.000,00 ( 
kwanzas) pertencente ao sócio Roberto Rodri 
e outra quota no valor nominal de Kz: 10 oTtT 
mil kwanzas) pertencente à sócia Claúdia Mar' ’°° 
Quissaba, respectivamente. na

Que a sociedade, ora constituída reger-se-á, pe|0 
tos, que são constantes de um documento complement  ̂

quais constam todos elementos essenciais legalmente 
dos, elaborado em separado nos termos do n0 7

Ro 5S o 
da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos P / 

Comercial e Serviço Notarial que fica a fazer parte integram 
desta escritura e que os outorgantes declaram ter lido ter^ 
pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que é dispensada 
a sua leitura.

' Assim o disseram e outorgaram.
Instruem este acto:

a) Documento complementar a que atrás se faz refe
rência assinado pelos outorgantes e por mim 
notária; .

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo I 
Ficheiro Central de Denominações Sociais em 
Luanda, aos 11 de Junho de 2015;

c) Comprovativo do depósito efectuado no Banco 
BAI, aos 16 de Junho de 2015. Aos outorgan
tes e na presença dos mesmos, fiz em voz alta 
a leitura desta escritura, a explicação do seu 
conteúdo e a advertência da obrigatoriedade do 

registo do acto no prazo de 90 dias. t 

Certifico que, com início a folhas 30, do livro de notas 
para escrituras diversas n.° 31 do 5.° Cartório Notarial da 
Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor 

. seguinte: ’ '
Constituição da sociedade «Cubanfree, Limitada».
No dia 18 de Junho de 2015 , nesta Cidade de Luanda 

e no 5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, perante 
mim, Eva Ruth Soares' Caracol, Licenciada em Direito e 
Notária do referido Cartório, compareceram como outor-r 
gantes:

Primeiro: — Roberto Rodriguez Aviles, solteiro, maior,’
natural de Havana, nacionalidade cubana, residente habi- . A Notária, Eva Ruth Soares Caracol. 
tualmente em Luanda, Bairro Morro Bento, Distrito Urbano 
da Samba, Passaporte n.° 1265918, emitido em Havana, -------------
aos 17 de Março de 2014, com Autorização de Residência 
n.° 0007540T03, emitido pelo Serviço de Migração e 
Estrangeiros, aos 21 de Julho 2014;

Segundo: — Claúdia Maria Tenente Quissaba, sol
teira, maior, natural da Samba, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente na Rua 14, Casa n.° 18, Zona 9, Bairro 
Mártires do Kifangondo, Distrito Urbano da Maianga, titular 
do Bilhete de Identidade n.° 000829992LA031, emitido pela 
Direcção Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 25 
de Janeiro de 2013;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 
respectivos bilhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma 

sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi
tada, denominada «Cubanfree, Limitada», com sede em 
Luanda, Bairro Benfica, Município de Belas, podendo abrir 
filiais, agências, sucursais ou qualquer espécie de represen
tação em todo território nacional ou no estrageiro.

Que, a dita sociedade tem por objecto social o estipulado 
no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social no valor

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
CUBANFREE, LIMITADA

A sociedade adopta a denominação de «Cubai 

Limitada», tem a sua sede em Luanda, Bairro 
Município de Belas, podendo abrir filiais, agência,sU 
ou qualquer espécie de representação em todo o íe 

nacional ou estrangeiro.

7 o « I
ntai^0'5

. A sua duração é por tempo indeterminado, co 
o seu início para todos os efeitos legais a parti1* 

escritura.

( piadéf110, 
A sociedade tem como objecto social, fisiotera ^|^a£jas, 

funcional para tratamento de celulites, gorduras 0 
flacidez na pele, tonificação muscular, inanC^<ca, 

ginásio, massagens, acupunctura, drenagem l’n a 

ção de abdómen e dor e contractura de costas, P°
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produtos farmacêuticos e farmácia, laboratório de análi
ses clínicas, creche, centro infantil, comércio geral, salão 
de beleza, salão de cabeleireiro, restaurante e prestação de 
serviços, importação e exportação podendo dedicar-se a 
qualquer outro ramo do comércio oú indústria, de acordo 
com os sócios e conforme a lei vigente.

4. ° .

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen

tado por duas quotas, sendo uma quota no valor nominal de 
Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sócio, 
Roberto Rodriguez Aviles e uma quota no valor nominal 
de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente à sócia 
Cláudia Maria Tenente Quissaba.

§Único:>—■ O capital social poderá ser aumentado por - 

determinação dos sócios e na proporção das suas quotas, ou 
na forma como se vier acordar.

5. °

Não serão exigíveis prestações suplementares do capital, 
mas aos sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos de 
que ela necessitar, mediante os juros e nas condições que 
estipularem em Assembleia GeraL

6. °

A cessão de quotas entre aos sócios é livre porém, 
quando feita a pessoas estranhas a sociedade, fica depen
dente do consentimento desta a obter por maioria simples de 

votos correspondentes ao capital social;

7. °
A gerência e a administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, será exercida pelo sócio Roberto Rodriguez Aviles, 
que fica desde já nomeado gerente com dispensa de caução, 
bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie

dade.
1.0 sócio-gerente poderá delegar mesmo em outros 

sócios mesmo em pessoa estranha a sociedade, todos ou par 
tes dos seus poderes de gerência, conferindo para o efeito o 

respectivo mandato, em nome da sociedade.
2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e 

contratos estranhos aos-negócios sociais, tais Como letras de 

favor, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

8. °
As Assembleias Gerais serào' convocadas, quando a 

lei não prescreva outras formalidades, por meio e 
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 15 

antecedência. Se qualquer sócio estiver ausente o 
sede social, a convocação deverá ser feita com dilação sufi- 

ciente para poder comparecer.

9. °
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per

centagem para o fundo de reserva legal e quaisquer outras 
percentagens para fundos ou destinos especiais, criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pela sócia na proporção . 
das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas per
das se as houver.

10. °

Os anos sociais, são os civis e os balanços serão datados 
de 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados e 
assinados até fins de Março do ano seguinte.

11. °

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de 
qualquer dos sóci.os, continuando com o sobrevivo e com os 
herdeiros ou representantes do sócio falecido ou interdito, 
devendo estes nomear um que a todos represente, enquanto 
a respectiva quota estiver indivisa.

’ 12.°

. Dissolvida a sociedade por acòrdo dos sócios e nos 
demais casos legais,-todos eles serão liquidatários e, a liqui
dação e partilha procederão como então acordarem. Na falta 
de acordo e se algum deles o pretender, será o activo social 
licitado em global, como obrigação do passivo e adjudicando 
o sócio que melhor oferecer em igualdade de condições.

13.°

No omisso, regularão as deliberações sociais tomadas 
em forma legal, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 
de Fevereiro e demais legislação aplicável.

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.
5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 18 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.
, (15-10557-L07)

NND — Comércio & Serviços, Limitada ,

Certifico que, com início á folhas 32, do livro de notas ‘ 
para escrituras diversas n.° 31 do 5.° Cartório Notarial da 
Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor 
seguinte:

Constituição da sociedade «NND — Comércio & 
Serviços, Limitada».

No dia 18 de Junho dç 2015, nesta Cidade de Luanda e 
no 5.° Cartório Notarial da Comarca, perante tnim, Eva Ruth 
Soares Caracol, Licenciada em Direito e Notária do referido 
Cartório, compareceu como outorgante:

Nicolau Nkumba Diavunda, solteiro, maior, natural da 
Damba, Província do Uíge, residente habitualmente em 
Luanda, Rua da Missão Católica, Casa n.° 6, Bairro do Morro 
Bento Cond. do Porto, Distrito Urbano da Samba, titular do 
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■ Bilhete de Identidade n.° 001420279UE030 , emitido pela 
Direcção Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 5 
de Agosto de 2014, que outorga neste acto por si individual

mente, em nome e em representação de seus filhos menores, 
Patrick Ngonde Augusto Diavunda, de 17 anos de idade, 
natural da Maianga, Província de Luanda, titular do Bilhete 

de Identidade n.° 004985034LA042, emitido pela Direcção 
Nacional de Identificação Civil e Criminal, aos 6 de Janeiro 

de 2011; Ericson Kaziluqui Augusto Diavunda, de 13 anos 
de idade, natural do Maculusso, Província de Luanda, titu
lar do Bilhete de Identidade n.° 004984888LA046 , emitido 
pela Direcção Nacional de Identificação Civil e Criminal, 

aos 6 de Janeiro de 2011; e consigo conviventes.
Verifiquei a identidade do outorgante pelo mencionado 

documento.
E por ele foi dito:

. Que, pela presente escritura, constitui entre ele e os seus 
representados, uma sociedade comercial por quotas de res
ponsabilidade limitada, denominada «NND — Comércio & 
Serviços, Limitada», com sede em Luanda, Bairro .Morro 
Bento, Rua da Missão Católica, Distrito Urbano da Samba, 
podendo abrir filiais, sucursais, agências, ou qualquer forma 
de representação em todo território nacional ou no estran
geiro. ' k

Que, a dita sociedade tem por objecto social o estipu
lado no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social no 
valor de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente 
realizado em dinheiro, dividido e representado por três quo
tas, sendo: uma quota de valor nominal de Kz: 80.000,00 

. (oitenta mil kwanzas) pertencente ao sócio Nicolau Nkumba 
Diavunda , e outras duas quotas iguais de valor nominal de 

. Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), cada uma, pertencentes 
aos sócios Patrick «Ngonde Augusto Diavunda e Ericson 
Kaziluqui Augusto Diavunda, respectivamente.

Que a sociedade, ora constituída reger-se-á, pelos estatu
tos,, que são constantes de um documento complementar, dos 
quais constam todos elementos essenciais legalmente exigi
dos, elaborado em separado nos tennos dó n.° 2 do artigo 
55.° da Lei da Simplificação e Modernização dos Registos 
Predial, Comercial e Serviço Notarial que fica a fazer parte 
integrante desta escritura e que o outorgante declara ter lido, 
tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, pelo que é dis
pensada a sua leitura.

Assim o disse e outorgou.

Instruem este acto:

a) Documento complementar a que atrás se faz refe

rência assinado pelo outorgante e por mim notá

ria; ,

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominações Sociais em 

Luanda, aos 28 de Janeiro de 2015;

c) Comprovativo do depósito efectuado no Banco

BIC, aos 10 de Junho de 2015.

DIÁRIO DA

tnreante e na sua presença, fiz em vozaltaalAo outorg icaçã0 do seu conteúdo e a
desta escntura, q do act0 no prazo de %
da obrigatone a h Soares Caracol.

A Notaria, C'v“

ESTATUTO DA SOCIEDADE
NND — COMÉRCIO & SERVIÇOS, LIMITADA

A sociedade adopta a denominação de «NND 

Comércio & Serviços, Limitada», tem a sua sede em Luanda, 
Bairro Morro Bento, Rua da Missão Católica, Municípiode 

Luanda Distrito da Samba, podendo abrir filiais, sucursais, 
• agências ou qualquer outra forma de representação em todo 

o território nacional ou estrangeiro.

2.°
t

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se 

o seu início para todos os efeitos legais a partir da datada 

escritura.

■ * . 3.°

A sociedade tem como objecto social, comércio geral, 
osso e a retalho, pescas, seguranças privada, indústria, 

ução civil e obras públicas, hotelaria e turismo, salão 
ta, prestação de serviços, representações comerciais, 

u toria, informática, telecomunicações, venda de mobi- 

o, transportes e camionagem, salão de cabeleireiro, 
~ tique, exploração de bombas de combustíveis e lubri- 

tes, exploração de petróleo e seus derivados, venda 
gás de cozinha, estação de serviços, venda de material 

e de escritórios, decoração, rent-a-car, compra e 

de material dè construção relações públicas, com- 
P e venda de viaturas novas e usadas e seus acessórios, 

P J elos de exploração mineira e florestal, gestão, depro- 
J de empreendimentos, farmácia, colégio, educação e 

n°, centro infantil, centro médico, agência de viagem, 
agro-pecuana, panificação, pastelaria, geladaria, impor*0 

portação, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de 

comércio ou indústria, de acordo os sócios e conforma a 1* 

vigente.

n . 4.°
capital SOcial á

• zas). integrain de Kz: l0°000,00 (cem mil k^' 
rePresentado realizad° em dinheiro, dividido e 
nai de gQ OOO^8 ^U°^as’ sen<do: uma no valor noffli' 
a° sócio, Nicol (°itenta mi) kwanzas), pertenci 
n° valor nomin ^Urn^a Diavunda e.duas quotas igual 
cadau'napenena de Kz: l0-000,00 (dez mil kwanzas)’ 
Diavunda e pr- entes aos sócios Patrick Ngonde AuguS 

c Ericson , j 'aziluqui Augusto Diavunda.
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§Único: - O capital social poderá ser aumentado por 
determinação dos sócios e na proporção das suas quotas, ou 
na forma como se vier acordar.

5. °

Não serão exigíveis prestações suplementares do capital, 
mas os sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos dè 

que ela necessitar, mediante os juros e nas condições que 
estipularem em Assembleia Geral.

6. °

A cessão de quotas entre sócios é livre porém, quando 
feita a pessoas estranhas a sociedade, fica dependente do 
consentimento desta a obter por maioria simples de votos 
correspondentes ao capitaí social.

7. °

A gerência e a administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, será exercida pelo sócio Nicolau Nkumba Diavunda, 
que dispensado de caução fica desde já nomeado gerente, 
bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie

dade.
1. O sócio-gerente poderá delegar nos outros sócios ou 

mesmo em pessoa estranha a sociedade, todos ou partes dos 

seus poderes de gerência, conferindo para o efeito o respec-
* tivo mandato, em nome da sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como, letras de 

favor, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

8°

As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a lei 

não prescreva outras formalidades, por meio de cartas ou 
bilhetes postais registados, dirigidos aos sócios com pelo 

menos 15 dias de antecedência, da data prevista para a sua 

realização.

9. °
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per 

centagem para o fundo de reserva legal e quaisquer outras 
percentagens para fundos ou destinos especiais criados em 

Assembleia Geral, serão distribuídos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suporta 

35 perdas se as houver.

10. °
A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com 
os herdeiros ou representantes da sócio faleci o ou 
dito, devendo estes nomear uma a que a todos represen , 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

. II.0
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e , 
à liquidação e partilha procederão como para ela acorda
rem. Na falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o 
activo social licitado em globo com obrigação do pagamento 
do passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, 

,em igualdade de condições. '

12.°  •

No omisso regularão as deliberações sociais tomadas em 
forma legal, as disposições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro 
e as demais legislação aplicável.

Está conforme.
É certidão que fiz extrair e vai conforme o original.
5.° Cartório Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, 

aos 19 de Junho de 2015. — O ajudante, ilegível.
(15-I0558-L07)

Angoelaiem, Limitada

Certifico que, nas folhas 18 verso do livro de notas 
para escrituras diversas n.° I -A, deste Cartório Notarial da 
Comarca de Luanda se encontra lavrada a escritura de teor 
seguinte:

Constituição da sociedade « Angoelaiem, Limitada».
No dia 11 de Junho de 2015, nesta Cidade de Luanda e no 

Cartório Notarial desta Loja de Registos, perante mim Pedro 
Francisco Buta, Notário-Adjunto do referido Cartório, com
pareceu como outorgante:

Meime Amar, solteira, maior, de nacionalidade mauri- 
tânia, natural de Nouakchott, residente habitualmente nesta 

•Cidade de Luanda, na Rua Joaquim E. Figueredo, n.° 33, 
5.° andar, Apartamento C, Bairro Patrice Lumumba, titular 
do Cartão de Residência n.° 0004600A07, emitido em pelas 
Autoridade Competentes em Luanda, aos 16 de Julho de 2014, 
e o Passaporte n.° BB5064816, emitido aos 4 de Março 
de 2013, que outorga neste acto por si individualmente e 
ainda na qualidade de procuradora de EI Alem Mohamed 
Jibal, solteiro, maior, de nacionalidade mauritaniana, natural. 
de Hogorat, residente habitualmente na Cidade de Malanje, 
titular do Cartão de Refugiado n.° 878/L/2010;

Verifiquei a identidade da outorgante pelo documento de 
identificação acima referidos, bem como certifico a quali
dade em que intervém a outorgante, tendo poderes para o 
acto face a procuração que no final arquivo.

E, por ela foi dito:
Que, pela presente escritura e em nome da sua repre

sentada, constituem entre si uma sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada denominada «Angoelaiem, 
Limitada», com sede social em Luanda, Município do 
Kilamba Kiaxi, Golf II, Casa n.° 502; podendo instalar filiais 
sucursal ou agência, delegações ou outra forma de represen
tação onde e quando convenha aos negócios sociais no país 

’ ou no estrangeiro, cujo o seu objecto social o previsto no 
artigo 3.° dos seus estatutos.
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transitários, transportes marítimo, indústria 
integralmente reali^do em dinheiro, dividido e represen- -pecuária, agricultura, hotelaria, turismo,’

• ’ telecomunicações, comercialização de telefones 
sórios, exploração mineira, florestal e madeira 6 
camionagem, agente de despachante transitário^^ 

. e venda de viaturas novas e seus acessórios fabr- COnipra 

material de construção, comercialização de co 
e lubrificantes, estação de serviços, medicamentos^1^ 

‘ rial cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos q ' 
farmacêuticos, centro médico,.serviço de clínica e 
ria, plastificação de documentos, venda de-materiar^ 

escritório decorações, salão de cabeleireiro, bonfique^’ 

biliários, pastelarias, geladaria, panificação, representaçT 

comerciais e industriais, venda de gás de cozinha desport 
e recreação, vídeo clube, venda de equipamento de caça, 
manutenção de espaço verdes e jardinagem, segurança pri 

vada, ensino geral, escola de condução, oficinas importação 
e exportação, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de 

comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per
mitido por lei.

1 2-°

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con
tando o seu início, para todos os efeitos legais, a partir da 
data da escritura pública.

3.° .

A sociedade tem por objecto social o exercício de comér
cio geral, por grosso e a retalho, construção civil e obras 
públicas, prestação de serviços, agente de despachante e ■

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

tado por duas quotas, sendo uma no valor nominal 

de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas) pertencente ao 
sócio EI Alem Mohamed Jibal, e a outra no valor nominal de 
Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) pertencente a sócia Meime 

Amar.
Que, a sociedade reger-se-á pelos artigos constantes do 

respectivo estatuto, o qual foi elaborado em separado como 
documento complementar, nos termos do n.° 2 do artigo 55.° da 
Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial, 
Comercial e Serviço Notarial, que fica a fazer parte inte
grante desta escritura e que a outorgante declara ter lido, 

assinado e conhecer o seu conteúdo, sendo que o mesmo 
exprime á vontade dos sócios, pelo que é dispensada aqui a 

sua leitura.
Assim o disse e outorgou.
Para instrução do acto arquivo os seguintes documentos:

a) Certificado de admissibilidade emitido pelo
Ficheiro Central das Denominações Sociais em 
Luanda, aos 2 de Junho dè 2015; ’

b) Documento complementar supra referido, devida
mente rubricado pelas partes e por mim notário;

‘ c) Comprovativo da realização do capital efectuado 

no Banco Sol.
Procuração outorgada neste Cartório Notarial de Luanda, 

aos 9 de Junho do corrente ano.
A outorgante e na sua presença, fiz em voz alta a leitura 

desta escritura, a explicação do seu conteúdo e a advertência, 
de que deverão proceder ao registo obrigatório deste acto no 
prazo de 90 dias.

A Outorgante, Meime Amar.
O Notário-Adjunto, Pedro Francisco Buía.

4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por duas quotas, sendo uma quota no valor nominal 
de Kz: 90.000,00, (noventa mil kwanzas) pertencente ao 
sócio EI Alem Mohamed Jibal, e outra quota no valor nomi

nal de Kz: 10:000,00 (dez mil kwanzas), pertencente à sócia 
Meime Amar.

§Único: — O capital social poderá ser aumentado por 
determinação dos sócios e na proporção das suas quotas, ou 

na forma como se vier acordar.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ANGOELALEM, LLMITADA

• • 5.°
Não serão exigíveis prestações suplementares de capita, 

mas os sócios poderão fazer á sociedade os suprimentos q 

ela necessitar de acordo com as condições a estabelecer.

L°

A sociedade adopta a denominação «Angoelaiem, 
Limitada», tem a sua sede em Luanda, Município do 
Kilamba Kiaxi, Golf II, Casa n.° 502, podendo abrir filiais, 
sucursais, àgências ou qualquer outra forma de representa
ção no território nacional ou no estrangeiro.

6.°  .
A cessão de quotas no todo ou em parte, é ^vreI^eJl{e 

permitida, porém quando feita a estranhos, fica 
do consentimento da sociedade, à qual é sempre tes 
o direito de preferência, deferido aos sócios se a soC1 

dele não quiser fazer uso.

• . ■ . em
I • A gerencia e a administração da socieaa ’ 

os seus actos e contratos, em juízo e fora dele, aeti 
sivamente será exercida pelo sócio EI Alem Mohaniee|isa de 

que desde já fica nomeado como gerente, com 
caução, bastando a sua assinatura para obrigar va 

á sociedade. ^cio
2. Ao sócio-gerente poderá delegar a outro 

mesmo em pessoas estranha à sociedade, todos ou P 
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seus poderes de gerencia,. conferindo para o efeito o respec- 
tiyo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente 
em letras de favor, fianças, abonações ou documentos seme- 
lhantes.

. 8.°

A sociedade reserva-se o direito de adquirir ou amortizar 
a quota de qualquer sócio quando, sobre ela recaia arresto, 
penhora, arrolamento ou qualquer outra medida judiciak ou 
de outra natureza de que possa resultar a sua alienação.

9. °

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para o fundo de reserva legal, quando devida, ou 
quaisquer outras percentagens para fundos ou destinos espe
ciais, criados em Assembleia Geral, serão repartidos pelos 
sócios na proporção das sua quotas, e na mesma proporção 
serão suportadas as perdas que houver.

10. °

A sociedade não se dissolverá em caso de morte ou 
interdição de qualquer dos sócios os herdeiros Legalmente 
constituídos do falecido ou representante do interdito, exer
cerão os referidos direitos e deveres sociais desde que se 
elabora uma acta da Assembleia Geral.

11. °

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha procederão como então acordarem. Na 
falta de acordo e se algum dos sócios o pretender, será o 
activo social licitado em globo com a obrigação do paga
mento do passivo e adjudicação ao sócio que melhor preço 

oferecer em igualdade de condições.

12.°
As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a lei 

não prescreva outras formalidades, por cartas registadas, 
dirigidas aos sócios com pelo menos 15 dias de antece 
dência. Se qualquer deles estiver ausente da sede social, a 

convocatória será feita com a dilatação suficiente para que 
ele possa comparecer, mas nunca com uni prazo superior a 

60 dias.

• 13.°
No omisso regularão as disposições da Lei n. 

de 13 de Fevereiro, as deliberações sociais tomadas em 

forma legal e demais legislação aplicável.

Está conforme.
Cartório Noiarial d. Le). de í«i» do K.ta em 

Luanda, aos 15 de Junho de 2015-— * Oficial A“'“í 
XT , . , (15-10559-L07)
Notário, Márcia Amaral.

SAIFRUTOS — Sociedade Agro-Industrial 
de Frutos, Limitada

Cessão de quotas, admissão de nova sócia e alteração 
parcial do pacto social na sociedade por quotas de responsa
bilidade limitada denominada «SAIFRUTOS — Sociedade 
Agro-Industrial de Frutos, Limitada» com sede em Benguela.

Certifico que, por escritura de 15 de Abri 1 de 2008, lavrada 
com início de folhas 9 verso, e seguintes, do livro de notas 
pára escrituras diversas n.° 196-C, deste Cartório, a cargo do 
Notário, Rafael Isaac, perante Ana Maria da Cruz, Notária- 
Adjunta deste tartório, no legal impedimento do referido 
Notário, foram praticados na sociedade «SAIFRUTOS — 
Sociedade Agro-Industrial de Frutos, Limitada», com sede, 
em Benguela, os seguintes actos:

O sócio Armando da Silva Nunes, divorciado, natu
ral de Portugal, mas de nacionalidade angolana, residente 
habitualmente em Luanda, Sector Salga, Bairrò Ilha do 
Cabo, Ingombota e acidentalmente em Benguela, é deten
tor de uma quota no valor de Kz: 50.000,00 (cinquenta 
mil kwanzas), que por sua livre vontade cedeu-a à Cristina 
Teresa Henriques Nunes, solteira, maior, natural do Andulo, 
residente habitualmente èm Benguela, Rua Cidade de 
Moçâmedes, n.° 3, pelo preço igual ao seu valor nominal, 
com todos os direitos e obrigações a ora admitida como nova 
sócia’apartando-se assim aquele definitivamente da socie
dade, renunciando a gerêhcia da mesma, e em cumprimento 
ao deliberado, foram alterados os artigos 4.° e 6.° do pacto 
social, dando aos mesmos uma nova redacção que passou a 
ser a seguinte:

••••*.... ...... .........•••••♦••••••••••............. ...................................
ARTIGO 4.°

O capital social é no montante de Kz: 100.000,00 
(cem mil kwanzas), integralmente realizado em 
dinheiro, dividido e representado em duas quotas 
iguais de valor nominal de Kz: 50.000,00 (cin
quenta mil kwanzas), para cada um dos sócios Gil' 
Maurício de Oliveira e Cristina Teresa Henriques 
Nunes, respectivamente.

ARTIGO 6.°
A gerência e administração da sociedade, bem 

como a sua representação, em juízo e fora dele, 
activa e passivamente, será exercida por ambos os 
sócios, sendo sempre necessário as duas assinatu
ras conjuntas para obrigar validamente a sociedade, 
com direito a rèmuneração.

Está conforme o original.
Cartório Notarial da Comarca de Benguela, em Benguela, 

aos 21 de Maio de 2015. — A notária, ilegível.
(I5-1029I-L10)

Rejo (SU), Limitada

Natacha Garcia António dos Santos Garcia, Licenciada 
em Direito, Conservadora-Adjunta da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2? Secção do Guiché Único 
da Empresa — Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 11, do livro-diário de 13 de Maio do corrente 
ano, à qual fica arquivada nesta Conservatória.
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Certifico que, Eduardo Jorge João, casado com, 
Marcelina de Assis Fernandes Benguela João, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província 

de Luanda, residente em Luanda, Município de Luanda, 
Distrito Urbano da Maianga, Bairro Rocha Pinto, Avenida 

21 de Janeiro n.° 4, zona 6, constituiu uma sociedade uni

pessoal por quotas denominada «Rejo (SU), Limitada», com 
sede social na Província de Luanda, Município de Belas, 

Centralidade do Kilamba , Quarteirão U, Prédio U43,

2.°  andar, Apartamento 24, registado sob o n.° 557/15, que se 

vai reger pelo seguinte:
Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro, em Luanda, 

13 de Maio.de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
REJO (SU), LIMITADA

ARTIGO L° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a. denominação de «Rejo (SU), 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas, Centralidade do Kilamba, Quarteirão U, 
Prédio U43,2.° andar, Apartamento 24, podendo transferi-la 
livremente para qualquer outro local do território nacional, 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.° .
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a consultoria de 
engenharia, construção civil e obras públicas, prestação de 
serviços, hotelaria e túrismo, comércio geral a grosso e a 
retalho, indústria, pescas, agro-pecuária, agricultura, infor
mática, telecomunicações, compra e venda de móveis 
modas e confecções, transportes, marítimo, camionagem, 
transitários, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas 
e de ocasião ou usadas, aluguer de viaturas com ou sem 
condutor, transportes de passageiros ou de mercadorias 
oficina auto, venda de material de escritório e escolar, ser
viços de cabeleireiro, assistência técnica, comercialização 
de petróleo e lubrificantes, venda de produtos farmacêu
ticos, agência de viagens, imobiliária, relações públicas, 
pastelaria, panificação, geladaria, exploração de parques de 
diversões, realização de espectáculos culturais, recreativos 
e desportivos, exploração mineira e florestal, exploração de 
bombas de combustíveis, estação de serviços, representa
ções comerciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínio * 
e sua utilização, cultura e ensino geral, segurança de bens 

patrimoniais, importação e exportação, podend 
car-se a qualquer outro ramo do comércio ou0^^ 

que o sócio acordem e seja permitido por lei
ARTIGO 4.° I

(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil k 
integralmente realizado em dinheiro, representad 
quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
zas), pertencente ao sócio-único Eduardo Jorge João

ARTIGO 5.° 
(Cessão dc quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal 0113

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, será exercida pelo sócio-único, pela assinatura do 
gerente, para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos- aos negócios sociais' da sociedade, 

tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes. .

3. O sócio-único poderá nomear em pessoa estranha à 
sociedade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou imp^1 

mento do sócio-único, continuando a sua existência com 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido 

interdito, devendo estes nomear um que a-todos repres 

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.° 

(Liquidação)
LSC-

A liquidação da sociedade far-se-á nos termo

ARTIGO 10.°

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis é os balanços ser 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encer 

de Março imediato.

ARTIGO 11° 

(°mÍSS0) • as disP°SÍ'

No omisso regularão as deliberações sociais, d|) 
Ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disp^ve^jro. 

Lei das Sociedades Comerciais. n.° 1/04, de 13 de 
(l5-875/

Maio.de
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Gilusevi, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Maio de 15, lavrada 
com início a folhas 87, do livro de notas para escrituras 
diversas n.° 405, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo da Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa 
Licenciado em Direito, foi realizada alteração ao pacto 
social da sociedade «Gilusevi, Limitada».'

• Primeiro: — João Lusevi Kueno, solteiro, maior, natu
ral de Luanda, onde reside habitualmente, no Município de 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Mártires de 
Kifangondo,' Avenida Revolução de Outubro, Prédio n.° 56, 
2.° andar, Apartamento 15;

Segundo: — Gilberto Saldanha Afonso Neto, casado com 
Eduarda Passos de Carvalho Rodrigues Neto, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Municipio.de Luanda, Distrito Urbano do 
Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua António Feijó, Casa n.° 5;

Terceiro: — Reginaldo Francisco de Fátima Clemente, 
casado com Belkis Vanusa de Oliveira Veloso Clemente, sob ’ 
o regime de comunhão de adquiridos, natural de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Município de Belas, Bairro 
Talatona, Condomínio Astros Virgo;

Quarto: — Luther Ventura do Amaral Gourgel, solteiro, 
maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente, no 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Patrice Lumumba, Rua Cónego Manuel das Neves, .Casa 
n.° 7;

Quinto: — Eli o Magno da Silva Santos, casado com 
Fernanda Eugenia Rodrigues Correia Jorge dos Santos, 
sob o regime de comunhão de adquiridos, natural de 
Caluló, Província do Kwanza-Sul, residente habitualmente 
em Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Patrice Lumumba, Rua da índia, .Casa 

n.°94;
E conforme deliberado por acta de Assembleia Geral, 

datada de 28 de Abril de 2015, os outorgantes aumentam 
o valor do capital social de Kz: 75.000,00 (setenta e cinco 
mil kwanzas) para Kz: 750.000,00 (setecentos e cinquenta 
mil kwanzas), sendo o valor do aumento de Kz. 675.000,00 
(seiscentos e setenta e cinco mil kwanzas), valor este que já 
deu entrada na caixa da sociedade, integralmente realizado 
em dinheiro, dividido em cinco quotas, sendo duas quotas, 
no valor nominal de Kz: 112.500,00 (cento e doze mil e 
quinhentos kwanzas) cada uma, que os sócios João Lusevi 
Kueno e Gilberto Saldanha Afonso Neto unificam com as 
quotas que já detinham na sociedade, passando a deter ca 
um, uma quota no valor nominal de Kz: 150.-000,00 (cento e 
cinquenta mil kwanzas) e três quotas iguais no valor nomi 
nal de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta mil w^nzas) 
cada uma, subscritas pelo Reginaldo Francisco e 
Clemente, Luther Ventura do Amaral Gourgel e 10 agn 

da Silva Santos; ,
Em função dos actos praticados altera-se a re acç 

artigo 4.° do pacto social que passa a ser a seguinte.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 750.000,00 (setecentos 
. e cinquenta mil kwanzas), integralmente realizado 
em dinheiro, dividido e representado por cinco 
quotas iguais no valor nominal de Kz: 150.000,00 
(cento e cinquenta mil kwanzas) cada uma, per
tencentes aos sócios João Lusevi Kueno, Gilberto 
Saldanha Afonso Neto, Reginaldo Francisco de 
Fátima Clemente, Luther Ventura do Amaral 
Gourgel e Élio Magno da Silva Santos, respectiva
mente. .

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 21 de Maio de 2015. — O ajudante, ilegível.
(15-8374-L02)

Vejop, Limitada

Certifico que por escritura de 13 de Junho de 2015, com 
início de folhas 61 a folhas 62, do livro de notas n.° 3-A, 
para escrituras diversas do 2.° Cartório Notarial da Comarca 
do Húambo — SIAC, a cargo de David Manuel da Silva 
Velhas, Licenciado em Direito, Notário do referido Cartório, 
compareceram:

Primeiro: — Victor Jai, casado com Aida Laurina Urbano 
Cangandjo Jai, sob o regime de comunhão de bens adquiri
dos, natural do Huambo, Província do Huambo, onde reside 
habitualmente no Bairro Cápango, Zona A, Casa n.° 176, titu- ■ 
lar do Bilhete de Identidade n.° 001894097HO031, emitido 
pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação Civil e 
Criminal, em Luanda, aos 30 de Janeiro de 2014;

Segundo: — Vicente Janeo e Silva Lopes, solteiro, maior, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, residente habi
tualmente em Huambo, Bairro São João, Rua 3, casa sem 
número, titular do Bilhete de Identidade n.° 000263646LA036, 
emitido pela Direcção Nacional do Arquivo de Identificação 
Civil e Criminal, em Luanda, aos 17 de Abril de 2012;

Foi constituída entre eles uma sociedade comercial por 
quotas de responsabilidade limitada, sob a denominação de 
«Vejop, Limitada», com sede no Huambo.

Está conforme.
2.° Cartório Notarial da Comarca do Huambo — SIAC, 

no Huambo, aos 13 de Junho de 2015. — O Notário- 
- Adjunto, Benjamim S. Lumbxvambxva.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
VEJOP, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade comercial adopta a denominação de «Vejop, 
•Limitada», com sede na Província do Huambo, Cidade 
Baixa, Rua Vicente Ferreira.

Municipio.de
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ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados depois de ded • 

centagem para fundos ou destinos especiais a 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios^08 e,tl 

ção das suas quotas, e em igual proporção serão 
as perdas se as houver. SUportadas

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou im 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio fa| 00010 

interdito, devendo estes nomear um que a todos... apresente
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 

à liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem Na 

falta de acordo e se algum deles o pretender, será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 

passivo e adjudicado ao Sócio que melhor preço oferecer 
em igualdade de condições.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO I2.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade fica estipulado o Foro do 

Tribunal Provincial do Huambo com expressa renúncia a 
qualquer outro.

■ ARTIGO 13.°.
Os anos sociais serão correspondentes aos civis e 

balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, 

devendo encerrar a31 de Março imediato.

ARTIGO 14.° . sp
No omisso regularão as deliberações sociais, as ,SJ^ 

/ ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro,' Lei das Socie a

Comerciais, e demais legislação aplicável. ^3)

. ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

da data da presente escritura.

ARTIGO 3.° '
A sociedade tem como objecto social a contabilidade, 

prestação de serviços, construção civil, obras públicas e 
particulares, exploração de recursos minerais, comércio 
por grosso e a retalho, agricultura, produção animal, caça 
e silvicultura, educação, transportes, indústria, auditorià e 
consultoria, hotelaria e turismo, telecomunicações, saúde e 
acção social, marketing, publicidade, actividades de salões 
de cabeleireiro e institutos de beleza, informática, camio

nagem, exploração de bombas de combustível, saneamento 
básico, farmácia, creche, geladaria, rent-a-car, importação 
e exportação, mediação mobiliária e imobiliária, podendo 
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou industria 
em que os sócios acordem e seja permitida por lei.

A sociedade poderá ainda associar-se com outras pes- 
. soas jurídicas para formar novas sociedades, agrupamentos 

complementares de. empresas, consórcios e associações em 
participação, bem como subscrever e participar, no capital 
social de outras sociedades constituídas ou a constituir.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e representado pelos sócios em duas quotas iguais\do valor 

. nominal de Kz: 75.000,00 (setenta e cinco mil kwanzas). 
cada uma, pertencentes aos sócios Victor Jai e Vicente Janeo 
e Silva Lopes, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, serão exercidas pelos sócios Victor Jai e Vicente 
Janeo e Silva Lopes que dispensados de caução ficam desde 
já nomeados gerentes, bastando a assinatura de um deles 
para obrigar validamente a sociedade.

L Os gerentes poderão delegar mesmo em pessoa estra
nha à sociedade todos ou parte dos poderes de gerência 
conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios da sociedade, tais como 
letras, fianças, abonações, avales, ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 20 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação.

Conservatória do Registo Comercial de Luan

CERTIDÃO

Hélder Gomes Caculo

a) Que a cópia apensa a esta certidão esta

ooriginal; . , |5012°;
b) Que foi requerida sob Apresentação n- 041

c) Que foi extraída do registo respeitante £<onieS
ciante em nome individual Héld6
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Cacúlo, com o NIF 2458014690, registada sob 
o n.° 2015.04190600034;

d) Que ocupa as folhas rubricâda(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
HÉLDER GOMES CACULO — Composição Musical; ' 
Identificação Fiscal: 2458014690;

Hélder Gomes Caculo, casado, maior, residente em 
Luanda, Município de Luanda, Bairro da Samba, Avenida 
António A. Neto n.° 18-SP, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade de compositor, músico e cantor, tem 
o escritório e estabelecimento, denominado «HÉLDER 
GOMES CACULO — Composição Musical Comercial», 
situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro da Samba.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

' Conservatória do Registo Comercia] de Luanda, aos 20 
de Janeiro de 2015. — O conservador, ilegível.

(15-9879-B24)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

Domingos Lugar Adão

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

ooriginal;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0003.130529;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Domingos Lugar 
Adão, com o NIF 2402355735, registada sob o 

n.° 2013.9175; .
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Domingos Lugar Adão; . >
Identificação Fiscal: 2402355735;
AP.2/2013-05-29 Matrícula
Domingos Lugar Adão, solteiro, maior, residente em 

Luanda, no Bairro Kilamba Kiaxi, Rua 12, Casa n.° 23, 
Zona 20, Município do Kilamba Kiaxi, de nacionalidade 

angolana, que usa a firma o seu nome completo, exerce acti- 

vidade de comércio a retalho de produtos alimentares n.e., 
e de tabaco, tem escritório e estabelecimento denominados 
«Paty e Irmãos», situados na Rua Ngola Mbandi, Comuna 

Cassequel, Município da Maianga, em Luanda.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, aos 

de Maio de 2013. — O Conservador, Andrade Manue eto.
ÍI5-10336-L0I)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

Abdalaye Coulibaly

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0006.150603;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Abdalaye Coulibaly, 
com o NIF 24.02324970, registada sob o 
n.° 2012.8646;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Abdalaye Coulibaly
Idèntificação Fiscal: 2402324970,.
AP.3/2012-11-05 Matrícula
Abdalaye Coulibaly, casado, residente, em Luanda no 

Município da Maianga, Bairro Marteris de Kifangondo, 
Rua 16, que usa a firma o sèu nome, exerce as actividades 
de comércio a retalho de produtos alimentares n.e., e de 
tabaco, em comércio por grosso n.e., tem escritório e esta
belecimento denominados «Freedom -r— City», situados no 
Município do Cazenga, Bairro Cazenga, Zona 18, Rua São, 
casa s/n.°, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente c^ertidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, aos 3 
de Junho de 2015. — A Conservadora de 3.a Classe, Maria 
Wanda do Nascimento Jacinto. (15-10341 -L01)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

' Silveira Ernesto Miranda Dieiro

a) Qye a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°0012.130828;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Silveira Ernesto 
Miranda Dieiro, com o NIF 2405254077,'regis
tada sob o n.° 2013.9426;

d/Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula -— Averbamentos — Anotações
Silveira Erhesto Miranda Dieiro;
Identificação Fiscal: 2405254077;
Matrícula — Averbamentos — Anotações
AP.7/2013-08-28 Matrícula
Silveira Ernesto Miranda Dieiro, solteiro, maior, resi

dente em Luanda, Bairro Tala-Hady, Casa n.° 27, Município 
do Cazenga, Zona 19, de nacionalidade angolana,.que usa 
a firma seu nome, exerce actividade de comércio a retalho
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de produtos alimentares n.e., e de tabaco, tem escritório e 
estabelecimento denominado «Silveira Ernesto Miranda 
Dieiro», situado na Zona verde, Rua H, Casa n.° 1232, 

Município de Viana, nesta cidade.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comerciais de'Luanda, aos 30 

de Agosto de 2013. — A Conservadora-Adjunta, Francisca 
Femandes Marta de Carvalho. (15-10343-L01)

—— —

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Casa Pires;
Identificação Fiscal: 2101019248;

AP.2/2014-07-08 Matricula .

Paulino Femandes Afonso Pires, casado de 46 

idade, residente no Bairro Deolinda Rodrigues 

e Província de Cabinda, exerce o comércio gerai 
retalho, grosso, prestação de serviços, represent^'0’

1 manutenção imobiliária, construção civil e obras 

_ , . . . , . - cas, pescas, indústria panificadora, transportes
Conservatória do Registo Comercial de Luanda p s> hotelaria e

turismo, educação e ensino, 'agricultura, venda de viaiu 

e seus acessórios, venda de combustível e inertes, venda d 
gás butano, exploração e transformação de madeiras far 

mácia, serviços de saúde não especificado, agro-pecuária, 
boutique, salão de beleza, importação e exportação, usa a 
firma o seu nome próprio, iniciou as suas actividades em 

8 de Julho de 2014, e tem o seu estabelecimento principal 
no Bairro Deolinda Rodrigues^ Município e Província de 
Cabinda, com a denominação «Casa Pires».

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Loja de Registos de Cabinda, aos 9 de Julho de 2014.- I 

Ajudante Principal, Isabel Tchioa. (15-9959-L15)

•CERTIDÃO

Kof-Mena — Comércio

i, leva(m)

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0038.150615; 
cj Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Ortego Joaquim da 
Silva, com o NIF 2402394439, registado sob o 
n.° 2015.11238;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim. 
o selo branco desta Conservatória;

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Ortego Joaquim da Silva
Identificação Fiscal: 2402394439;
Matrícula — Averbamentos — Anotações 
AP.20/2015-06-15 Matrícida
Ortego Joaquim da Silva, solteiro, maior, residente em 

Luanda, Município do Cazenga, Bairro Tala-Hady, casa sem 
número.

Nacionalidade: angolana.
Ramo de actividade: comércio a retalho em estabele

cimentos não especificados. Estabelecimento: «Kof-Mena 
— Comércio», situado .no Município do Cazenga, Asa 
Branca, Luanda.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda aos 15 
de Junho de 2015. —A Ajudante Principal, Joana Miguel.

(15-10351-L01)

Loja de Registos de Cabinda

CERTIDÃO

Inocêncio Buketi

Q cópia apensa a esta certidão está conforme 

0 original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0004.140728; 

Ue f°i extra'da do registo respeitante ao comer- 
ciante em nome individual «Casa Ifiocêncio», 
com o NIF 100474861CA.0326, registada sob o 

n-° 2014.300;Q e ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

Matr- >° Se'° ^ranc° desta Conservatória. 

X'C,“'^^Bentos-Anotações 

«Casa Inocêncio»';

AP4nmÇa° F‘SCal: 10047486ICA0326. 

^2014-07-28 Matrícula 
dente n^R10 Buketi’ S°lteiro de 52 anos de idade’ 
de Cabind <"omandante Gika, Município e ProvW3 

Ção de ç ’ eXerce 0 comércio geral venda a retalho, preSta 

nome nr' Ç°S’ e exportação, usa a firma 0 *

Loja de Registos de Cabinda

, CERTIDÃO

Paulino Femandes Afonso Pires

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 0002.140708;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Casa Pires, com o 
NIF 2101019248, registada sob o n.° 2014.289;

d) Que ocupa as folhas rubrícada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Comandá ° S6U estabelecimento principal no Ba'rr 

a denotn " 6 G'ka’ MunicíPio e Província de Cabinda, «>

nOm,n^° «Casa inocêncio». ,



III SÉRIE -N.° 140-DE 22 DE JULHO dr 2015
12395

Por ser verdade-se passa a presente certidão, que depois 
de rev^sta e consertac^a ass’no-

Loja de Registos de Cabinda, em Cabinda, aos 31 de 
julho de 2014. — A Ajudante Principal, Isabel Tchioa.

(15-I0388-LI4)

Conservatória do Registo Comercial de Lobito

CERTIDÃO

MR. BROWN — de Albano Segunda

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
ooriginal;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0001.150122;
. c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual MR. BROWN — de 
Albano Segunda, com o NIF 2112322281, regis
tada sob o número 2015.18;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula.— Averbamentos — Anotações
MR. BROWN — de Albano Segunda;
Identificação Fiscal: 2112322281.

AP. 1/2015-01-22 Inscrição
Albano Segunda, solteiro, maior, residente no Lobitó, 

Avenida 15 de Agosto, Bairro Zona Comercial, usa como 
firma; «MR. BROWN — de Albano Segunda» exerce o 
comércio a retalho e prestação de serviços, tem princi
pal estabelecimento comercial e escritório no Lobito, Rua 

Norton Manos, Bairro da Canata, tendo iniciado suas opera

ções comerciais em 1 de Dezembro de 2014.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória Registo Comercial de Benguela, no 

Lobito, aos'22 de Janeiro de 2015. - O Conservador- 
Adjunto, Luís Venâncio Fernandes. (15-10288 L10)

Conservatória dos Registos do Lobito

CERTIDÃO

* J.A.G. — José Augusto Gomes

Satisfazendo o solicitado na petição apresentada 

diário feito aos 31 de Março de 2011.
Certifico que, José Augusto Gomes, solteiro, ma.or, resi

dente no Bairro da Restinga, Avenida da Indepen encia 

rés-do-chão, n.° 2, Lobito, encontra-se matricu a o nes 

Conservatória como comerciante em nome in ivi u® 

0 n.° 1.208, a folhas 10 verso, do livro B-4, usa como , 
«J.A.G.» de José Augusto Gomes, exerce o comerc.o 

representações e prestação de serviços, tem principal estabe
lecimento comercial e escritório no Bairro da Caponte, Rua 
Correia da Silva, Lobito, tendo iniciado as suas operações 

comerciais aos 6 de Agosto de 2009.
Por ser verdade, mandei passar a presente certidão que 

depois de revista e consertada, vai assinada e autenticada 
com o selo branco em uso nesta Conservatória.

Conservatória dos Registos do Lobito, aos 31 de Março 
de 2011. — O conservador-adjunto, ilegível.

. (15-10297-L10)

Conservatória do Registo Comercial de Benguela

• CERTIDÃO

TENTATIVA — de Artur Abel Tchivinda

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confprme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0002.140711;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Artur Abel Tchi
vinda, com o NIF: 2111041742, registada sob o 

n.° 2009.2590;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Artur Abel Tchivinda;* *

Identificação Fiscal: 2111041742;

AP.6/2009-11 -03 Contrato individual
Início de actividade do comerciante em. nome individual:

Artur Abel Tchivinda, solteiro, maior;
Data: 14 de Outubro de 2009;
Nacionalidade: angolana,
Domicílio: Bairro 70 - Benguela;
Ramo de actividade: agro-pecuária;
Estabelecimento principal: situado na Comuna do 

Catengue, Município do Caimbambo - Benguela;
AP.4/2014-07-09 — Averbamento
Fica declarado pelo presente averbamento, que o reque

rente supra matriculado sob o n.° 2009.2590, exerce também 

a actividade de farmácia;
Tem o seu escritório .e .estabelecimento denomina

dos: «TENTATIVA — de Artur Abel Tchivinda», situados 
em Benguela, na Rua Comandante Kassanje, Largo da 

Juventude;
AP.5/2014-07-14 — Averbamento

Fica declarado pelo presente averbamento, que o reque

rente supra matriculado sob o n.° 2009.2590, exerce também 
a actividade de comércio geral.
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.. Julho de 2014. — A Conservadora-Adjunta, Isabel Beatriz 
Roque da Cníz. (15-10290-L10)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
Guiché Único da Empresa —Anifil

. . CERTIDÃO

Junvêncio David Monteiro — Prestação de Serviços

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória 
do Registo Comercial de Luanda, da 2.a Secção do Guiché 
Único da Empresa — Anifil.

• Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 12, do livro-diário de 19 de Junho do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 104/15, se acha matriculado 
o comerciante em nome individual, Junvêncio David 
Monteiro, solteiro, maior, residente em Luanda, Distrito 
urbano do Sambizanga, Bairro São Paulo, Rua Cónego 
Manuel das Neves, que usa a firma «Junvêncio David 
Monteiro — Prestação de Serviços», exerce a actividade’ 
de prestação de serviços não especificado, tem escritório e 
estabelecimento denominados «Juvêncio David Monteiro 
— Prestação de Serviços», situado em Luanda, no Distrito 
urbano, da Maianga,>Bairro Maianga, Rua Emílio Mbindi, 
n.°18. . '

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
Guiché Único da Empresa — Anifil, em Luanda, aos. 19 de 

Junho de 2015. —A Conservadora de 3.a Classe, ilegível.
(15-10329-L03)

Conservatória do Registo Comerciai de Luanda 
2.a Secção Guiché Único — ANIFIL

CERTIDÃO

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
2.a Secção Guiché Único da Empresa — Anifil

CERTIDÃO

EDSON BENTO DANGE Comércio a Grosso

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória 
do Registo Comercial de Luanda, da 2.a Secção do Guiché 

. Único da Empresa — ANIFIL.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 6, do livro-diário de 22 de Junho corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 105/15, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual Edson Bento Dange, sol
teiro, maior, residente em Luanda, Distrito Urbano da 
Samba, Bairro Morro Bento, Rua do Kikagil, càsa sem 
número, que usa a firma «EDSON BENTO DANGE - 
Comércio a Grosso», exerce a actividade de comércio por 
grosso, tem escritório e estabelecimento denominados 
«EDSON BENTO DANGE — Comércio a Grosso», situa
dos em Luanda, Município de Viana, Bairro de Viana, Rua 

Deolinda Rodrigues, n.° 79,
Por ser verdade se passa a presente certidão, que deP01s 

dp revista e consertada assino. - ,
Conservatória do Registo Comercial de 

2.a Secção Guiché Único —Anifil, em Luanda, a0S 
Junho de 2015 — A conservadora dé 3.a Classe, ilegíve 

(15-10331^

Muendo Paulo Francisco — Comércio a Retalho 
e Prestação de Serviços

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória 
do Registo Comercial de Luanda, da 2.a Secção do Guiché 
Único da Empresa —Anifil.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 14, do livro-diário de 19 de Junho do' 
corrente ano, a qual fica arquivada hestq Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 104/15, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual, Muendo Paulo Francisco, 
solteiro, maior, residente em Luanda,

Município de Cacuaco, Bairro Boa Esperança, rua s/n.°, 
Casa n.° 1192, que usa a firma «Muendo Paulo Francisco

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

2.a Secção Guiché Único — ANIFIL

CERTIDÃO

YTN.P.-^Cnúeand °mercio a Grosso e a Retalho

Direito^ CoSnTSUmbode Alme'da Gomes. do Regist0 Comer^d°ra de 3/ C,asse da Conserva»^ 
Unico da E(n 'a de Lílí>nda, da 2° Secção do Guid’e

Satisfazendo AN1FIL- ’ sentada sob o n «°nUe me Fo1 requerido em petição ãp^ 
Corrente anó, a aual do livro-diárío de 22 de Junho 

1Ca arQuivada nesta Conservatória-
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, Certifico que, sob o n.° 106715, se acha matriculado a 

comerciante em nome individual YovanaTita Neto Pascoal 
solteira, maior, residente em Luanda, Distrito Urbano 

da Ingombota,' Bairro Azul, Rua Manuel de Almeida 

Vasconcelos, sem número, que usa a firma «Y.TN P _

Comércio a Grosso e a Retalho», exerce a actividade de 

comércio por grosso não especificado; comércio a retalho 
de produtos alimeptares não especificados e de tabaco, pm 

estabelecimentos, tem escritório e estabelecimento denomi
nados «M & R Store», situados em Luanda, Distrito Urbano 
da Ingombota, Bairro Azul, Rua Manuel de Almeida de 
Vasconcelos, n.° 116. ■

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
Guiché Único da Empresa — ANIFIL, em Luanda, aos 22 

de Junho de 2015. — A conservadora de 3.a classe, ilegível. .

(15-10332-L03)

Conservatória dos Registos da Comarca do Moxico

CERTIDÃO

Piedoso Osvaldo Txicuambe

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentaçãon.°0001.130815;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Piedoso Osvaldo 

Txicuambe, com o NIF, registada sob o 

n.° 2013.1240;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Piedoso Osvaldo Txicuambe

Identificação Fiscal:

AP. 1/2013-08-15 Matrícula
• Piedoso Osvaldo Txicuambe, solteiro, maior, residente 

em Luena, no Bairro Nzaji, casa sem número, que usa 
a firma o seu nome, exerce as actividades de comércio a 

grosso, retalho e prestação de serviços não especificado, 

tem escritório e estabelecimento denominados «Txicuam 

Comercial», situados no Luena.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Comavaón. dos Registos d. Comaros do Moxico aos 

d= Agosto do 2013. -O Conservador de 1 ‘ 
r, , (15-10354-L01)
^nicomba.

_____________ _______12397

Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla

CERTIDÃO

Sérgio Félix Tati

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

• b) Que foirequerida sob Apresentação n.° 0002.150525;
fi) Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 

.ciante em nome individual Sérgio Félix Tati, 
com o NIF, registada sob o n.° 2015.1007;

. d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Sérgio Félix Tati
Identificação Fiscal:
AP.2/2015-05-25 Inscrição
Sérgio 'Félix Tati, solteiro, natural da Província de 

Cabinda, residente no Bairro Comercial, Município do 
Lubango.

Nacionalidade: angolana.
Objecto: Comércio a grosso e a retalho, indústria hote

laria e similares, telecomunicações, prestações de serviços 
mercantis, construção civil e obras públicas, agências de 
viagem, indústria, exploração de madeira e de minério, agro- 
-pecuária, importação e venda de veículos automóveis e seus 
acessórios, pescas, clínica geral e ensino privado:

Escritório e estabelecimento: «Sérgio Félix Tati», 
situam-se no Bairro Dack Doy, Município do Lubango.

Início de actividade: 19 de Julho de 2013.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla, aos 

9 de Junho de 2015. — A Conservadora-Adjunta, Emília 
Albertina Cacuhu. (15-10356-L01)

Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla

CERTIDÃO

Justino Catombela José — Comercial

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 0001.150601;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual «Justino Catombela 
José - Comercial», com o NIF, registada sob o 
n.° 2015.1020;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Justino Catombela José — Comercial
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AP. 1/2015-06-01 Inscrição
Justino Catombela José, solteiro, maior, residente no 

Lubango.
Nacionalidade: angolana.
Firma: «Justino Catombela José — Comercial»; .
Ramo de Actividades: Comércio geral, a grosso e a 

retalho, indústria, agro-pecuária, medicamentos e produtos 
agro-pecuária, comercialização de gado é seus derivados, 

^construção civil e obras públicas, hotelaria e turismo, cate

ring, prestação de serviços, lavandaria, pronto-socorro, 
transporte de inertes, venda de viaturas e seus acessórios, 
exploração florestal, curtumes de pele, representação de 
marcas, eventos, diversos, imobiliária e mobiliários, práticas 
desportivas, material informático, recauchutagem, serviços 

de serralharia, • mecânica, rent-a-car, oficina, pesca, casa 
fotográfica, geologia e minas, serviços telecomunicações, 

assistência médica e medicamentosa, importação e expor- 

florestal curtumes de pele, representação de X diversos, imobiliários e mobiliários, prática des * 

Lrial informático, recauchutagem, serviço de 

ria mecânica, rent-a-car, oficinas pesca, casa fotogr^ 
pòloeia e minas, serviços, salao de beleza, boutique,^ 

8 • médica e medicamentosa, importação e exponaft) 
tentXio e estabelecimento: «EMAH1B _ Comét. 

& indústria», situados no Bairro Comercial, Província

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
d» C— d.

C j i< —A Conservadora-Adjunta, Emílio de Junho de • (15-10358-101)

Albertina Cacuhu.

tação.
Denominação do estabelecimento e escritórios: «Justino 

Catombela José — Comercial», situados na Comuna da 
Quihita, Município do Lubango, Província da Huíla;

Início de actividade: 19 de Maio de 2015.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla, aos 

9 de Junho de 2015. — A Conservadora-Adjunta, Emília 
Albertina Cacuhu. (15-10357-L01)

Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla

CERTIDÃO

EMAHIB — Comércio & Indústria

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
, o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°0003.150513,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Emmanuel Higiro 

Butera, com o NIF, registada sob o n.° 2015.993;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Emmanuel Higiro Butera;

A P.3/2015-05-13 Inscrição

Emmanuel Higiro Butera, casado, natural do Burundi, 

residente no Lubango. Nacionalidade: angolana

Objecto: Comércio geral a grosso e a retalho, indústria, 

agro-pecuária, medicamentos e produtos agro-pecuária, 

comercialização de gado e seus derivados, construção civil 

e obras públicas, hotelaria e turismo, fiscalização, catering, 

prestação de serviços, lavandaria, pronto-socorro, transporte 

de inertes, venda de viaturas e seus acessórios, exploração

Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla

CERTIDÃO

Jurema Amélia do Rosário Tyova

-) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne 

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0003.150424;

C) Que foi extraída do registo respeitante à comerciante 
em nome individual Jurema Amélia do Rosário
Tyova, com o NIF, registada sob o n.° 2015.1016; 

Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

atrícula Averbamentos — Anotações

Jurema Amélia do Rosário Tyova-
AP6/2015-05-27 Inscrição
urema Amélia do Rosário Tyova, solteira, maior, natu- 

™ a Humpata, Província da Huíla, residente no Lubango, 

Município do Lubango;

Nacionalidade: angolana;

Firma: seu nome completo;
mo de actividade; Comércio geral a grosso e a re,a 

°’ lndústria> agro-pecuária, medicamentos e pr°duWi 

agro-pecuános, comercialização de gado e seus deriva- 
, construção civil e obras públicas, hotelaria e turismo, 
a ização, catering, prestação de serviços, iavandaria> 

Pronto-socon-o, transporte de inertes, venda de viaturas e 
r US acess°r|os, exploração florestal, curtumes de P^* 
Zr6"13930 de marcas> ^ntos diversos, imobiliá^

1 Jarios, prática desportiva, material informático, reC 

agem> serviço de serralharia, mecânica, 
e Dm'38, PeSCa’ casa fotográfica, geologia e minas, ?st 
asLrCt°S de impacto ambiental, salão de beleza, bou^ 

tação-CnC,a med,Ca e medicamentosa, importação e c



JI1 SÉRIE-N.0 140-DE22 DEBULHO DE2015
12399

O escritório e estabelecimento comercial denominados 
«+JRT- Comércio e Serviços», situam-se no Município do 
Lubango, Bairro Comercial; ■

Início de actividade: 22 de Abril de 2015.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla, 

aos 29 de Maio de 2015. — A Conservadora-Adjunta, 
Emília Albertina Cacuhu. (I5-10359-L0I)

Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla

CERTIDÃO

José Fernando Garcia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0003.150607;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Femando Gar
cia, com o NIF, registada sob o n.° 2015.1028;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
José Femando Garcia;
AP.3/2015-06-07 Inscrição
José Femando Garcia, solteiro, maior, natural de Banga 

Banga, Província do Kwanza-Norte, residente no Lubango, 
Província da Huíla;

.Nacionalidade: Angolana;
Firma: O seu nome completo;
Ramo de actividade: Comércio geral a grosso e a retalho, 

indústria, agro-pecuária, venda de medicamentos e produtos 
agro-pecuários, comercialização de gado e seus deriva
dos, construção civil e obras públicas, hotelaria e turismo, 
fiscalização, catering, prestação de serviços,. lavandaria, 
pronto-socorro, transporte de inertes, venda de viaturas 
e seus acessórios, exploração florestal, representação de 
marcas, organização de eventos, imobiliária e mobiliários, 
Prática desportiva, material informático, recauchutagem, 
serviços de serralharia, mecânica, rent-a-car, oficinas, 
pesca, casa fotográfica, geologia e minas, salão de beleza, 

boutique, assistência médica e medicamentosa, importação

e exportação. anipto
Escritório e estabelecimento denominados «Kl 
Comércio e Hotelaria», situa-se no Lubango,

Comandante Valódia.
Início de actividade: 26 de Maio de 2015.
Por ser verdade se passa a presente cert.dao, que dep 

de revista e consertada assino. 7
Conservatória dos Registos da Comarca a
Junho de 2015. - A Conservadora

Albertina Cacuhu

Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla

. CERTIDÃO ___

S.J.S. — Corporation, Limitada

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0005.150601
em 2015-06-01; , ?

c) Que foi extraída dós registos respeitantes à Socie
dade Comercial denominada «S.J.S. — Cor- 

. poration, Limitada», com o NIF 5417355445,. 
registada sob o n.° 2015.117;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
S.J.S. — Corporation, Limitada;

. Identificação Fiscal: 5417355445;
AP.4/2015-06-01 Contrato de Sociedade
Sede: Província da Huíla, Município do Lubango, Bairro 

Dr. António Agostinho Neto;
Objecto social: Prestação de serviços nas áreas de infor

mática e telecomunicações, arquitectura, comércio a grosso 
e a retalho, design gráfico e artístico, gestão de bens patrimo-' 
niais, indústria, colégio, serralharia, caixilharia de alumínio, 
hotelaria e turismo, catering, agro-pecuária, pesca, comer
cialização de gado e seus derivados, telecomunicações, 
instalação e manutenção de sistemas de localização (GPS), 
marketing e publicidade, construção civil e obras públicas, 
fiscalização, exploração mineira e florestal, transporte marí
timo, terrestre, aéreo, comercialização de viaturas e seus 
acessórios, exploração de petróleo, agências de viagens, 
rent-a-car, transportes públicos, de carga e passageiros, 
transitários, informática, comercialização de combustí
vel e lubrificantes, exploração, de bombas de combustível, 
estação de serviço, comercialização de medicamentos, 
material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos 
e farmacêuticos, perfumaria, comercialização de material 
de escritório e escolar, panificação e pastelaria, geladaria, 
boutique, salão de cabeleireiro, intermediação e promoção 
imobiliária, representações comerciais e industriais, rea
lização de eventos culturais, decoração, e manutenção de 
espaços verdes, segurança de. bens patrimoniais e pessoais, 
educação e ensino, formação profissional, técnica, sanea
mento básico, jardinagem, limpeza e desinfestação, cyber 
café, importação e exportação;

Capital social: Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
kwanzas);

Sócios e quotas: Silvestre Jurdão de Sá Adelino, solteiro, 
maior, natural do Lubango, Província da Huíla, residente no 
Lubango, Bairro Comercial, Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas) e Richardson Silvèstré Almeida de Sá, menor, natural 
do Lubango, Província da Huíla, residente no Lubango, 
Bairro Comercial, Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas);

O sócio, por ser menor, é neste acto devidamente repre
sentado pelo seu pai, o sócio Silvestre Jurdão de Sá Adelino.

Gerência: Exercida pelo sócio Silvestre Jurdão de Sá 
Adelino;

Forma de obrigar: Pela assinatura do sócio gerente.
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória dos Registos da Comarca da Huíla, a I 

de Junho de 2015.,— A Conservadora-Adjunta, Emília 
Albertina Cacuhu. (15-10551-L07)

Conservatória dos Registos do Cunene

CERTIDÃO

, cpvereiro, Município e Província de Cabinda 
do cartão de estrangeiro residente n » 0004464^ So pelos Serviços de M.graçao Estrangeiros> aos 

Maio de 2014, exerce a act.v.dade de comerão geral>^ 
b retalho, prestação de serv.ço de transportes de 

ri s e passageiros, rent-a-car, ofic.na, estaçao des
venda de acessórios auto, .mportaçao e exporta^ firla o seu nome próprio, iniciou as suas activida^ 

' de 2015 e tem o seu estabelecimento no Baino íevereiro, Município e Província de Cabinda com a dew. 

nação «Organizações R-B.»

Pr ser verdade e assim constar, mande! passar a pIe. Sente°certidão que depois de revista e consertada, vai w

• a. P autenticada com o selo branco em uso nesu mim assinada Comercial do SIAC-Cabinda
ConservatonadoRegtsto rc.ai ~

Conservatória do Registo q

Cabinda, em a Joaquim
Conservador-Aajun (15-10380-114)

JOPINHO —Comercial

à) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
ooriginal;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0002.150513;
c) Que foi extraída dos registos respeitantes à sociedade

comercial denominada «JOPINHO — Comer
cial», com a Identificação Fiscal 2182012451;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória;

Matrícula Inscrições — Averbamentos —Anotações
«JOPINHO — Comercial»; 
Identificação Fiscal: 2182012451;
AP. 1/2015-05-13 Inscrição
Registo
«JOPINHO — Comercial»..
Sede: Ondjiva-Kwanyama-Cunene.
Actividade: comércio geral, a grosso e a retalho, hotela

ria e turismo, agro-pecuária, informática, telecomunicações, 
construção civil e obras públicas, comercialização de tele- 
móveis e seus acessórios, agente despachante, transportes 
rodoviários, padaria, rent-a-car, compra e venda de veículos 
novos, usados e seus acessórios, perfumaria, plastificação de 
documentos, talho, peixaria, decoração, estação de serviços, 
prestação de serviços, salão de cabeleireira, pastelaria, colé
gio, crache, educação e cultura, ensino, livraria, papelaria, 
foto-estúdio, boutique, recauchutagem, farmácia, lavanda
ria, geladaria, venda de aparelhos electrónicos, venda de 
recargas unitel, importação e exportação.

Proprietário: João Joaquim de Oliveira Pinho; solteiro,
maior, residente em Ondjiva. importação e exportação, usa

Gerência: Exercida pelo próprio. iniciou as suas actividades no ano 2015, e tem o seu »»
Forma de obrigar: Pela sua assinatura. belecimento no Bairro Deolinda Rodrigues, Municip»

Por ser verdade e assim constar, mandei passar a P _ 

sente certidão que depois de revista ec- 
mim assinada e autenticada com o selo branco em 
Conservatória do Registo Comercial SIAC - .

Conservatória do Registo Comercial SIAC — Cabinda

CERTIDÃO

Luís Mendes da Silva

. Satisfazendo ao que foi requerido por Apresentação n.°2 

feita no diário em 28 de Abril de 2015.
Certifico que, me foi exibida uma petição comercial 

registada sob o n.° 85, em nome individual Luís Mendes 
da Silva, solteiro, residente no Bairro Deolinda Rodrigues, 

unicípio e Província de Cabinda, exerce actividades de 
ient a-car, venda de viaturas novas e usadas, oficinas de 
reparação, manutenção de automóveis, bate-chapa, pintura, 
prestação de serviços, indústria, farmácia, saúde pública,* 

firma o seu nome próprio, 
2015,etemoseuesta- 

ror ser verdade se passa a presente rprfiris/x j ------------- > ^..«irínio e
rovtcf, „ rtidao, queriepois Província <íp j j --  -- -------- ---------- "ovmcia de Cabinda, denominado «LS — Rent-a-Cam- 

. • .—. apre- 
tUIUvi j---

consertada, vai 
uso nesta

Conservatória do Registo Comercial do S1A 
— Cabinda, aos 29 de Abril de 2015. —O Conserva^ 
Adjunto, Samue/ Mambo Joaquim. (15-IO382jÃ)_

de revista e consertada assino.
Conservatória dos Registos do Cunene, aos 13 de Maio 

de 2015. — O Conservador-Adjunto, Aldovino Teodosio 
Ndemusiika Mwaefelua. (15-10360-L01)

Conservatória do Registo Comercial do SIAC — 
Cabinda

CERTIDÃO

Ruí Filipe de Sousa Martins de Bairres

Satisfazendo ao que foi requerido por Apresentação 
n.° 2, feita no diário do dia 27 de Fevereiro de 2015.

Certifico que, me foi exibida uma petição comercial 
matriculada sob n.° 75, em nome individual Ruí Filipe de 
Sousa Martins de Bairres, casado, residente no Bairro 4

Conservatória dos Registos da Comarca de Cal’"111

CERTIDÃO

*J°ão Conde

Que a có ’
0 ^ginaf apensa a esía certidão está confo^e 

; foi requerida sob Apresentação no0002.150409
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. . c> Que foi extraída do registo respeitante ao comer 
ciante em nome individual «Casa J.C» Com o 
NIF 2101023768, registada sob o n»2007 4776 

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco-desta Conservatória. .

Matrícula — Averbamentos — Anotações
«Casa J.C» ;
Identificação Fiscal: 2101023768;
AP. 1/2007-07-26 Matrícula
João Conde, de 32 anos de idade, solteiro, de nacionali

dade angolana, residente no Bairro Povo Grande, Município 
e Província de Cabinda; exerce o comércio geral, grosso, 
retalho, misto, importação e exportação; usa a firma o seú 
nome próprio; iniciou as suas actividades np ano de 2007; 
e tem o seu estabelecimento principal na Povoação de 
Tando-Zinze,' Município e Província de Cabinda, com á 
denominação de «Casa J.C», requerimento e declaração que 

‘ se arquiva.
Anotação. 2015,-04-09

■ Extratado no livro B/18,.° a folhas 41, verso, do Registo 
. Comercial. Requerimento e a declaração que arquiva. índice 

pessoal da letra J a folhas 89, verso sob o n.° 435.
AP.2/2015-04-09 Averbamento
Averbo à matrícula supra n.° 4776 a declaração de que 

este comerciante exerce também o comércio a grosso e a 
retalho, prestação de serviços, hotelaria e turismo, indús
tria, serviços de saúde não especificado, pescas, agricultura, 
transportes, educação e ensino, construção civil e obras 
públicas, venda de inertes, venda de acessórios de veículos, 
aparelhos de telecomunicações, modas e confecções, impor
tação e exportação, pecuária, exploração florestal e mineral, 
rent-a-car.

Declaração qué se arquiva.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória dos Registos da Comarca de Cabinda, em 

Cabinda, aos 17 de Abril de 2015. — O Ajudante Principal, 
Alberto Ndele Zariga.- (15-10383-L14)

Conservatória dos Registos da Comarca de Cabinda

CERTIDÃO

Antonieta Malembe

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original; _ , .. A1O
b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 0001.141013,

c) Que foi extraída do registo respeitante a comer
ciante em nome individual «A.M - Consul
ting», com o NIF 100831181CA0379, reg.stada 

sob o n.° 2014.7126;
rf/Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, e ) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotaçoes

«A.M. — Consulting»;

Identificação Fiscal: 100831181CA0379;
AP. 1/2014-10-13 Matrícula
Antonieta Malembe, de 55 anos de idade, solteira, de 

nacionalidade angolana, residente no Bairro l.° de Maio, 
Município e Província de Cabinda, exerce a actividade de 
consultoria, formação e prestação de serviço, usa a firma 
o seu nome próprio, iniciou as suas actividades no ano 
de 2014, e tem o seu estabelecimento principal no Bairro 
Amílcar Cabral, Município e Província de Cabinda, com a 
denominação «A.M. — Consulting».

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória dos Registos da Comarca de Cabinda, aos 
13 de Oútubro de 2014. — O Ajudante Principal, Alberto 

• Ndele Zanga. (15-10381-L14)

Conservatória dos Registos da Comarca de Cabinda

CERTIDÃO

Guilherme Martins

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0001.140408;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual «Casa Guilherme», 
com o NIF 101235211CA0333, registada sob o 
n.° 2013.6931;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
«Casa Guilherme»;
Identificação Fiscal: 101235211CA0333;
AP. 1/2013-08-16 Matrícula
Guilherme Martins, de 46 anos de idade, solteiro, 

nacionalidade angolana, residente no Bairro Terra Nova, 
Município de Cacongo, Província de Cabinda, exerce o 
comércio geral, grosso, retalho, prestação de serviço; apoio 
multifaceutico ao sector petrolífero em on-shore, trans
porte marítimo, rodoviário, aéreo e transitários, agência 
de viagem, agente de navegação, venda de combustíveis e 
lubrificantes, venda de peças de viaturas e representações, 
seguros internacional e nacional, construção civil e obras 
públicas, prospecção e exploração mineira, exploração flo
restal, importação e exportação.

Usa a firma o seu nome próprio; Iniciou as suas activi
dades no ano 2013; E tem o seu estabelecimento situado no 
Bairro Chipíndi, Município e Província de Cabinda, com a 
denominação de «Casa Guilherme».

AP. 1/2013-09-23 Matrícula
AP. 1 /2014-04-08 Averbamento
Averbo a matrícula supra n.° 6931, que este comerciante 

exerce as actividades: estudo geológico dos solos, para 
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determinar o lençol feriático e perfuração das águas e apoio 

multifaceútico aos sectores petrolíferos, on-shore e offshore 

e serviços de farmácias, pesca industrial e artesanal.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória dos Registos da Comarca de Cabinda, em 

Cabinda, aos 9 de Abril de 2014. — O Ajudante Principal, 

Alberto Ndele Zanga. (15-10385-L14)

-------------- / ----- ----------------------------

Conservatória dos Registos da Comarca de Cabinda

CERTIDÃO

Zacarias Sito

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;-

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0005.150518;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual «Casa Sito», com o 

NIF 2101011654, registada sob o n.° 2006.4450;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações

«Casa sito»;

Identificação Fiscal: 2101011654.

AP. 1/2006-06-21 Matrícula ■

Zacarias Sito, de 48 anos de idade, solteiro, residente 

no Bairro 1.° de Maio, Município e Província de Cabinda, 

exerce o comércio geral, misto, a grosso, retalho, prestação 

de serviços, venda de viaturas, hotelaria e turismo, explo

ração mineira, importação e exportação, usa a firma o seu 

nome próprio, iniciou as suas, actividades em 2006, e tem 

o seu estabelecimento principal no Largo de Ambiente, 

Município ?e Província de Cabinda, com a denominação 

«Casa Sito».

O Conservador-Adjunto, Alberto Ndele Zanga 

Anotação. 2013-Q3-18

Extractado no Livro n.° B/17.° do Registo Comercial 

da Comarca de Cabinda. Requerimento declaração que se 

arquiva, índice pessoal da letra Z a folhas 168, sob o n.° 2.
AP.6/2013-03- j 8 Averbamento

Averbamento n.° I-Averbo à matrícula supra, n.° 4450, a 

declaração de que este comerciante exerce também as acti

vidades de serviços de saúde não especificado, indústria
* 

panificadora, construção civil e obras públicas, venda de 

equipamento de telecomunicação e seus acessórios e sanea

mento básico.

______________

Por ser verdade se passa a presente certidão, qUe . 
de revista e consertada assino. .

Conservatória dos Registos da Comarca de Gk

Adjunto, Alberto Mele Zanga. 05-103%.^

Conservatória dos Registos da Comarca deCabinda

CERTIDÃO

Estevão Barros de Jesus

a) Que a cópia apensa a esta certidão está ,
.ooriginal; .

b) Que foi requeridasob Apresentaçãon.°0001 I4o5ftn
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

; ciante em nome individual «Firma E.B.J» com1
NIF 2101029626, registada sob o n.° 2009.5685°

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
1 o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações
, «Firma E.B.J»;

Identificação Fiscal: 2101029626. '

AP. 1/2009-08-24 Matrícula
' Estevão Barros de Jesus, de 33 anos de idade, solteiro,

• residente no Bairro Cabassango, Município e Província de 
Cabinda, exerce o comércio geral, importação e exportação, 
usa firma o seu nome próprio, iniciou as suas actividades 
no ano de 2009, e tem o seu estabelecimento principal no 
Bairro Cabassango, Município e Província de Cabinda, com 

a denominação de «Firma E.B.J».
AP.2/2009-08-31 Averbamento
Averbo a matrícula supra n.° 5685, a declaração de 

que este comerciapte exerce também comércio a retalho, a 
grosso, misto, prestação de serviços, indústria, hotelaria e 
turismo, pesca, agricultura, exploração florestal e mineral, 
construção civil e obras públicas e serviços de saúde não 

especificado declaração que se arquiva.
AP.3/2012-02-06 Averbamento ue
Averbo a matrícula supra n.° 5685 a declaração de 

este comerciante exerce também a actividade de escoa 

condução, declaração que se arquiva.
A Conservadora, Esperança Bernardo

Anotação. 2013-09-03 ist0
Extractado do livro B/20.°, a folhas 75, do 

Comercial. Requerimento e a declaração que se ãrCl 

, índice pessoal da letra E, a folhas 45 sob o n.° I°4- ’

AP. I /2014-05-09 Averbamento . con1ef'
Averbo a matrícula supra n.° 5685, de que estegS^rios, 

ciante exerce a actividades de venda de viaturas, aC 

estação de serviço e recauchutagem. e dep°is
Por ser verdade se passa a presente certidão, 4 

de revista e consertada assino. . aos 6
Conservatória dos Registos da Comarca de Cabi 

de Junho de 2014. — O Ajudante Principal, 14j4) 
Zanga. (15-I°j91
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Conservatória dos Registos da Comarca do Congo 
no Uíge — Posto do SIAC

. CERTIDÃO

Buena Dicha & Filhos, Limitada

Raúl A Ifredo, Conservador de 3a Classe da Conservatória 
do Registo Comercial, Posto do SIAC no Uíge.'

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n. 1 do livro-diário de 4 de Maio de 2015 a 
qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, a sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada denominada «Buena Dicha & Filhos? Limitada», 
com a‘sede no Bairro Sonangol, casa s/n.°, Município e 
Província do Uíge, registada sob o n.° 188, folhas 146 à 146 
verso, do livro C-l/2015, com escrita a folhas 102 a 102 
verso do livro E-l, sob n.° 18812015.

Certifico que, a sobredita sociedade tem o capital social 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente reali
zado em dinheiro, dividido e representado por três quotas, 
com objecto social o comércio geral a grosso e a retalho, 
prestação de serviços, hotelaria e turismo, assistência téc
nica, consultoria, contabilidade e auditoria e outras áreas 
afins, venda de bens móveis e imóveis, construção civil 
e obras públicas, instalações eléctricas e comunicações, 
instalações de sistemas de seguranças de incêndio, video- 
vigilância e instrução, fiscalização de obras, camionagem, 
transportes públicos e urbanos, agente despachante e tran
sitários, rent-a-car compra e venda de viaturas novas e de 
ocasião e seus acessórios, aluguer de viaturas com ou sem 
condutor, escola dè condução, agência de viagens, pesca arte
sanal, agro-pecuária, agricultura, indústria transformadora, 
informática, telecomunicações, publicidade, comercializa
ção de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas 
de combustíveis e estação de serviços, venda de produtos 
farmacêuticos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, pro
dutos 'químicos, centro médico, clínica geral, perfumaria, 
venda de material de escritório e escolar, decorações, salão 
de beleza e cabeleireiro, boutique, pastelaria, geladaria, 
panificação, venda de gás butano, realizações de activida
des culturais e desportivas, saneamento básico, segurança de 
bens florestal, importação exportação. Podendo ainda dedi 
car-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em 
que os sócios acordem e sejam permitidos por lei.

São seus sócios João Kialunda Sungo Sebastião, uma 
quota no valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta m 
kwanzas), Gracieth Domingas Alberto Guido, com uma 
quota no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mtl kwan

zas), Jocieth Micaela Guido Sebastião, com uma q 
valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) ca a u ,

respectivamente. , ,A gerência e administração da sociedade sem exercida 

pelos dois primeiros sócios, que dispensa os ® 
ficam desde já nomeados gerentes, bastando sua assinatura 

Para obrigar validamente a sociedade.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois ■ 
de revista e concertada assino. *

Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC, no 
Uíge, aos 4 de Maio de 2015. — O conservador, ilegível.

(15-10563-L07)

Conservatória dos Registos do Uíge

. CERTIDÃO

A.M.S.

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0004.150525;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual A.M.S. — Antó
nio Martins de Sousa, com o NIF 2301018164, 
registada sob o n.° 2015.347;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 0004.150525 foi registado, aos 25 de 
Maio de 2015, a sociedade comercial denominada «A.M.S.
— António Martins de Sousa», com a Identificação 
Fiscal 2301018164. Sendo a sua sede no Município e 
Província do Uíge.

AP.4/2015-05-.25 Matrícula
António Martins de Sousa, casado, de 62 anos de idade, 

natural de Malanje, Província de Malanje, residente no 
Bairro Cassenda Rua F, Casa n.° 70, Zona 6, Província de 
Luanda, portador do B.I. n.° 000026710ME017, emitido 
pelo Arquivo de Identificação Civil e Criminal de Luanda, 
aos 25 de Fevereiro de 2008, de nacionalidade angolana, usa 
a firma «A.M.S», exerce as actividades de comércio geral 
a grosso è a retalho e importação, com o início de activida
des em 26 de Julho de 2002, Contribuinte n.° 2301018164, 
tem escritório e estabelecimento denominados «A.M.S.
— António Martins de Sousa», sitos na Rua Dr. António 
Agostinho Neto, Centro da Cidade, Município e Província 
do Uíge.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória dos Registo do Uíge, aos 25 de Maio 
de 2015. — O conservador, ilegível. (15-1059UL12)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Belas

CERTIDÃO

Sabino Garcia Eduardo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0009.140808;
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determinar o lençol feriático e perfuração das águas e apoio 

multifaceútico aos sectores petrolíferos, on-shore e offshore 

e serviços de farmácias, pesca industrial e artesanal.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória dos Registos da Comarca de Cabinda, em 

Cabinda, aos 9 de Abril de 2014. — O Ajudante Principal, 

AIberto Ndele Zanga. ' (15-10385-L14)

/

Conservatória dos Registos da Comarca de Cabinda

CERTIDÃO

Zacarias Sito/

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;.

b) Que foi requeridasob Apresentação n.°0005.150518;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual «Casa Sito», com o 

NIF 2101011654, registada sob o n.° 2006.4450;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos — Anotações

«Casa sito»;

Identificação Fiscal: 1101011654. *

AP. 1/2006-06-21 Matrícula -

Zacarias Sito, de 48 anos de idade, solteiro, residente 

no Bairro 1.° de Maio, Município e Província de Cabinda, 

exerce o comércio geral, misto, a grosso, retalho, prestação 

. de serviços, venda de viaturas, hotelaria e turismo, explo

ração mineira, importação e exportação, usa a firma o seu 

nome próprio, iniciou as suas, actividades em 2006, e tem 

o seu estabelecimento principal no Largo de Ambiente, 

Município ?e Província de Cabinda, cóm a denominação 

«Casa Sito».

O Conservador-Adjunto, Alberto Ndele Zanga

Anotação. 2013-Q3-18

Extractado no Livro n.° B/17.° do Registo Comercial 

da Comarca de Cabinda. Requerimento declaração que se 

arquiva, índice pessoal da letra Z a folhas 168, sob o n.° 2.

AP.6/2013-03-18 Averbamento

Averbamento n.° 1-Averbo à matrícula supra, n.° 4450, a 

declaração de que este comerciante exerce também as acti

vidades de serviços de saúde não especificado, indústria 

panificadora, construção civil e obras públicas, venda de 

equipamento de telecomunicação e seus acessórios e sanea

mento básico.

Por ser verdade se passa a presente certidão, . 
consertada assino. "s

d» Rd8““ dt

CMnda «« 18 de M“° ~

c„„„ml6rU a»> d’ C“™r'’ “• C,k“‘>

CERTIDÃO

Estevão Barros de Jesus

a) Que a'cópia apensa a esta certidão está 
o original;

Worniç

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0001.140509
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer.

ciante em nome individual «Firma E.B.J»,como 
NIF 2101029626, registada sob o n.° 2009.5685;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
«Firma E.B.J»;
Identificação Fiscal: 2101029626.
AP. 1/2009-08-24 Matrícula
Estevão Barros de Jesus, de 33 anos de idade, solteiro, 

residente no Bairro Cabassango, Município e Província de 
Cabinda, exerce o comércio geral, importação e exportação, 
usa, firma o seu nome próprio, iniciou as suas actividades 
no ano de 2009, e tem o seu estabelecimento principal no 
Bairro Cabassango, Município e Província de Cabinda, com 

a denominação de «Firma E.B.J».
AP.2/2009-08-31 Averbamento
Averbo a matrícula supra n.° 5685, a declaração de 

que este comerciapte exerce também comércio a retalho, a 
grosso, misto, prestação de serviços, indústria, hotelaria e 
turismo, pesca, agricultura, exploração florestal e mineral, 
construção civil e obras públicas e serviços de saúde não 

especificado declaração que se arquiva.

■ 12012-02-06 AverbamentoecfP ° 3 matrícu,a supra n.° 5685 a declaração de que’

omerciante exerce também a actividade de escola de

A ConsXXm^Esp6 arqUÍVa' 
Anot^o.2013:09Xrança Bernardo

^^tractado dn r
Comerciai Re ■ IVf° a folhas 75, do Reg|St0 
índice pessoal jU^r'ment0 e a declaração que se arquiva- 

AP.I/2014Z E> a f0|has 45 sob 0 n.» 104. .

Averbo a 09 Averbamentociante exerce "1atncula suPra n.° 5685, de que este comer- 
cavidades de venda de viaturas, acessório5.

est&ção de •Porserver^erecau^utagem.Avista e cnn ° Se ^assa a presente certidão, que dep°l 

de -íunho de 2014 °$ Reêlstos da Comarca de Cabinda, ao 
Zanga. ’ 0 Ajudante Principal, Alberto

(15-103
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Conservatória dos Registos da Comarca do Coneo 
s no Uíge —Posto do SIAC

CERTIDÃO

Buena Dicha & Filhos, Limitada

Raúl Alfredo, Conservador de 3.a Classe da Conservatória 
. do Registo Comercial, Posto do SIAC no Uíge.'

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 1 do livro-diário de 4 de Maio de 2015, a 
qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, a sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada denominada «Buena Dicha & Filhos? Limitada», 
com a sede no Bairro Sonangol, casa s/n.°, Município e 
Província do Uíge, registada sob o n.° 188, folhas 146 à 146 
verso, do livro C-l/2015, com escrita a folhas 102 a 102 
verso do livro E-l, sob n.° 18812015.

Certifico que, a sobredita sociedade tem o capital social 
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente reali
zado em dinheiro, dividido e representado por três quotas, 
com objecto social o comércio geral a grosso e a retalho, 
prestação de serviços, hotelaria e turismo, assistência téc
nica, consultoria, contabilidade e auditoria e outras áreas 
afins, venda de bens móveis e imóveis, construção civil 
e obras. públicas, instalações eléctricas e comunicações, 
instalações de sistemas de seguranças de incêndio, video- 
vigilância e instrução, fiscalização de obras, camionagem, 
transportes públicos e urbanos, agente despachante e tran
sitários, rent-a-car compra e venda de viaturas novas e de 
ocasião e seus acessórios, aluguer de viaturas com ou sem 
condutor, escola dé condução, agência de viagens, pesca arte
sanal, agro-pecuária, agricultura, indústria transformadora, 
informática, telecomunicações, publicidade, comercializa
ção de combustíveis e lubrificantes, exploração de bombas 
de combustíveis e estação de serviços, venda de produtos 
farmacêuticos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, pro
dutos químicos, centro médico, clínica geral, perfumaria, 
venda de material de escritório e escolar, decorações, salão 
de beleza e cabeleireiro, boutique, pastelaria, geladaria, 
panificação, venda de gás butano, realizações de activida 
des culturais e desportivas, saneamento básico, segurança de 
bens florestal, importação exportação. Podendo ainda dedi 
car-sé a qualquer outro ramo de comércio ou indústria 
Çue os sócios acordem e sejam permitidos por lei.

São seus sócios João Kialunda Sungo Sebastião, u 
quota no valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta- mil 

kwanzas), Gracieth Domingas Alberto Guido, com uma 
quota no valor nominal^; 30.000,00 (trinta mH kwan- 

* ’«), Jocieth Micaela bastião, com uma quo a no
or nominal de Kz: dez mil kwanzas) cada um,

pectivai
A ge 

pelos 
fica 
p

da sociedade* será exercida 
que dispensados de caução, 

bastando sua assinatura 

le.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois . 
de revista e concertada assino.

Conservatória do Registo Comercial, Posto SIAC, no 
Uíge, aos 4 de Maio de 2015. — O conservador, ilegível.

(15-10563-L07)

Conservatória dos Registos do Uíge

, CERTIDÃO

A.M.S.

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0004.150525;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual A.M.S. — Antó
nio Martins de Sousa, com o NIF 2301018164, 
registada sob o n.° 2015.347;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 0004.150525 foi registado, aos 25 de 
Maio de 2015, a sociedade comercial denominada «A.M.S.
— António Martins de Sousa», com a Identificação 
Fiscal 2301018164. Sendo a sua sede no Município e 
Província do Uíge.

AP.4/2015-05-i25 Matrícula
António Martins de Sousa, casado, de 62 anos de idade, 

natural de Malanje, Província de Malanje, residente no 
Bairro Cassenda Rua F, Casa n.° 70, Zona 6, Província de 
Luanda, portador do B.L n.° 000026710ME017, emitido 
pelo Arquivo de Identificação Civil e Criminal de Luanda, 
aos 25 de Fevereiro de 2008, de nacionalidade angolana, usa 
a firma «A.M.S», exerce as actividades de comércio geral 
a grosso é a retalho e importação, com o início de activida
des em 26 de Julho de 2002, Contribuinte n.° 2301018164, 
tem escritório e estabelecimento denominados «A.M.S.
— António Martins de Sousa», sitos na Rua Dr. António 
Agostinho Neto, Centro da Cidade, Município e Província 
do Uíge.

Por ser verdade se. passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória dos Registo do Uíge, aos 25 de Maio 
de 2015. — O conservador, ilegível. (15-10591 tL 12)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Belas

CERTIDÃO

Sabino Garcia Eduardo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0009.140808;
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer;
ciante em nome individual Sabino Garcia 

Eduardo, com o NIF 2454016753, registada sob 

o n.° 2014.1962;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o seio branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Sabino Garcia Eduardo
Identificação Fiscal: 2454016753 
AP.9/2014-08-08 Matrícula.
Sabino Garcia Eduardo, solteiro, maior, residente em 

. Luanda, Bairro Camama, casa sem número, Município de 
Belas, que usa a firma 0 seu nome, exerce as actividades 

de fabricação de obras de carpintaria para a construção; tem 
escritório e estabelecimento denominados «Sabino Garcia 
Eduardo — Comercial», situados no local do domicílio, 

nesta cidade.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE Belas, aos 12 d& Agosto de 2014. —A Conservador, 
Francisca Fernandes Marta de Carvalho.

(15-10355-L01)

Registo Comercial Balcão Único do Empreendedor 
do Município da Restinga

CERTIDÃO

A-C — Prestação de Serviços

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 0001.150429;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual «A-C — Prestação 

de Serviços», com o NIF 2011044790, registada 

sob o n.° 2015.2973;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

«A-C — Prestação de Serviços»;

Identificação Fiscal: 2011044790; '

AP. 1/2015-04-29 —Matrícula

Afonsino Chagas Mateus da Silva, solteiro maior, resi

dente na. Catumbela, Bairro do Vimbalambi, usa como 

firma «A-C — Prestação de Serviços» de Afonsino Chagas 

Mateus da Silva, exerce o comércio a retalho e construção 

de civil e pescaria, tem o principal estabelecimento comer

cial e escritório nó Município da Catumbela, Bairro do 

Vimbalambi, tendo iniciado as suas operações comerciais 

em 13 de Marços de 2015.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que<. I 
ctae consertada assino. Mde Te’ isto Comercial Balcão Unico do Empree I

m micípio da Restinga, aos 29 de Abril de 201$. M d0 M dnnte do Conservador, Mafalda Melo. ' 1 
2? Ajudante do (15-102%.L1 J

rnnservatória do Registo Comercial de Luanda Conserva de Viana Sede

Nlerciana Luís Pereira da Gama Bonito

a) Que a cópia apensa a esta certidão está cw
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150220-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Merciana Luís Pereira 
' dà Gama Bonito, com 0 NIF 2462030310,regis

tada sob o n.° 2015/04170100223;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pór mim, leva(m)
0 selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Merciana Luís Pereira da Gama Bonito

‘ Identificação Fiscal: 2462030310;
AP.041701/150220 Matrícula
Merciana Luís Pereira da Gama Bonito, Casado(a), sob 

regime de separação de bens, maior, residente em Luanda, 
Município de Viana, Bairro Zango II, Casa s/n.°, que usa 

.a firma 0 seu nome, exerce a actividade relacionada cow 

Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«Merciana Luís Pereira- da Gama Bonito — Confeitaria)), 

situado en Luanda, Município de Luanda, Bairro INgonibota,A.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

BUE de Viana (Sede), aos 25 de Fevereiro de 2015. 

Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

ervatória do Registo Comercial de Luanda — 

de Viana Sede

Maria da Conceição Francisco
<2) Que a cópia apensa a esta certidão está conf

° Origina,; )/15o220;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 04170

c) Que foi extraída do registo .respeitante ao
ciante em nome individual Maria da C°n^a 
Francisco, com o NIF'2462040676, reg1 

sob on.° 2015/04170100224; JeVa(ni)
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por m*1’1’

p seio branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Maria da Conceição Francisco
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Identificação Fiscal: 2462040676;
Ap 041701/150220 Matrícula
Maria da Conceição Francisco, solteiro, maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Nelito Soares Rua 
C 5 n ° 16 Direito Zona 11, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Quitandeira-venda 
de bens alimentares, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCISCO__
Venda de bens alimentares», situado en Luanda, Município 
de Luanda, Bairro Rangel, 1. ’ ■

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda__
BUE de Viana Sede, aos 20 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

João Capitão

• a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041'701/150220;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual João Capitão, com o NIF 
2462021906, registada sob o n.°2015/04170100226;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

João Capitão
Identificação Fiscal: 2462021906;
AP.041701/150220 Matrícula
João Capitão, Soiteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Luanda, Bairro Patrice Lumumba, 3. Andar 
Apt° 7, Zona 7, que usa a firma o Seu nome, exerce a acti 
vidade relacionada com Serralheiro, tem o. escritório e 
estabelecimento denominado «João Capitão Serralharia», 
situado en Luanda, Município de Viana, Bairro Bita Sapú, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luan 

BUE de Viana Sede, aos 25 de Fevereiro de 2015. 

Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
de Viana Sede

Encarnação Nunes do Amaral Ro

o Acta certidão está conforme
a) Que a cópia apensa a esta

o original;. 041701/150220;
b) Que foi requerida sob Apresen Ç

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Encarnação Nunes 
do Amaral Rocha, com o NIF 2462040692, 
registada sob o n.° 2015/04170100228;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Encarnação Nunes do Amaral Rocha 
Identificação Fiscal: 2462040692;
AP.041701/150220 Matrícula
Encarnação Nunes do Amaral Rocha, Solteiro(a), 

maior, residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro 
Bairro Rocha Pinto, Casa n.° 29, Zona 6, que usa a firma o 
seu nome, exerce a actividade relacionada com Motorista 
de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «ENCARNAÇÃO NUNES DO AMARAL ROCHA 
— Serviços de Condução Ligeira», situado en Luanda, 
Município de Luanda, Bairro Rangel, A.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda -r- 
BUE de Viana (Sede), aos 25 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Elias Dombaxe Mussulo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150220;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Elias Dombaxe Mus
sulo, com o NIF 2462040714, registada sob o n.° 
2015/04170100230;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Elias Dombaxe Mussulo
Identificação Fiscal: 2462040714;
AP.041701/150220 Matrícula
Elias Dombaxe Mussulo, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 12, Casa n.° 72, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «ELIAS DOMBAXE MUSSULO — Confeitaria», 
situado en Luanda, Município de Viana, Bairro KM-12, D 
Cometa.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana Sede, aos 25 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.
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Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 

de Viana Sede

Odete Carla dos Santos Luís

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701 / I50220;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Odete Carla dos San
tos Luís, com o NIF 2462040730, registada sob 

. on.° 2015/04170100232; . .
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

. «mÍ**»10AQT TmG°S 7*4núnado q>> situado en Luanda, Município de \ 
bens M
Bairro VilaMoV ’ & presente certidão i

P0rS nsertada assino. \
de revista e co Registo Comercial de Uanda V

Conservatona & Fevereiro de 2015.-.3

Conservadora, u

Conservatória do Registo Comercial de Luanda-^ 
de Viana Sede

Joana Adão

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Odete Carla dos Santos Luís
Identificação Fiscal: 2462040730;
AP.041701/150220 Matrícula
Odete Carla dos Santos Luís, Solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 9, Casa 
n.° 35, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «ODETE CARLA DOS 
SANTOS LUIS — Serviços de condução ligeira», situado 
en Luanda, Município de Luena, Bairro Luena, M.

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
ooriginal;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150225-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Joana Adão, com o NIF 
2462040099, registada sob o n.°2015/04170100236;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Joana Adão
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 25 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Augusto Joaquim Domingos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701 /l 50220;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Augusto Joaquim 

Domingos, com o. NIF 2462024220, registada 

sob o n.° 2015/04170100233;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Augusto Joaquim Domingos
Identificação Fiscal: 2462024220;
AP.041701/150220 Matrícula
Augusto Joaquim Domingos, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Belas, Bairro Gamek, Av° 
12 de Janeiro, Casa n.° 35, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com Quitandeira-venda de 
bens alimentares, tem o escritório e estabelecimento deno-

Identificação Fiscal: 2462040099;

AP.041701/150225 Matrícula
Joana Adão, Solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Estalagem Km 12, Casas/n.’, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 

denominado «JOANA ADÃO — Serviços de Condução 
Ligeira», situado en Luanda, Município de Viana, Bairro 
Km 9, 23. '

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do ••Registo Comercial de Luanda - 

BUE de Viana (Sede), aos 25 de Fevereiro de 2015. 

Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

de Viana Sede

Pafríc*o António Raimundo
o _ • . Pla aPens3 a esta certidão está confon”e 

0 Or'ginal;c) Que f'reqUendasobApresentaçãono04l70l/lí0^<>' 
ciant GXtraida do registo respeitante ao comeí 
mu h em n°me 'ndiv‘dual Patrício António W 
n ° on?’ C°m ° NIF 2462040889, registada sob0 

0 2015/04170100234;o se?0?3 fo/has rubricada(s) por mim, <eV^ 

°Se,° ^nco desta Conservatória.
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Matrícula — Averbamentos — Anotações
patrício António Raimundo
Identificação Fiscal: 2462040889;
AP.041701/150220 Matrícula . 7
Patrício António Raimundo, solteiro(a), maior resi 

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Rangel 
Rua de Ambaca, Casa s/n.», Zona 1, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Fotocopista, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «PATRÍCIO 
ANTÓNIO RAIMUNDO — Serviços de cópias», situado 
en Luanda, Município de Cazengo, Bairro Cazengo, B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana Sede, aos 25 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

" X

Júlia Marques Couceiro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original; . • < •

29 Que foi requeridasobApresentaçãon.°041701/150225;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Júlia Marques Cou-
• ceiro, com o NIF 2462027700, registada sob o 

ni° 2015/04170100237;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Júlia Marques Couceiro
Identificação Fiscal: 2462027700;
AP.041701/150225 Matrícula
Júlia Marques Couceiro, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Kapalanga, Casa s/n., 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escri
tório e estabelecimento denominado «JÚLIA MARQUES 
COUCEIRO — Venda de bens alimentares», situado en 
Luanda, Município de Luanda, Bairro Capalanca, capanda.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana Sede, aos 25 de Fevereiro de 2015. A 

Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
de Viana Sede

Sabino Afonso

. a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

____________ _______________ _______ 12407

c) Que foi extraída do registo respeitante ao
comerciante em nome individual Sabino 
Afonso, com o NIF 2462040277, registada 
sob o n.° 2015/04170100241;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória. /.

Matrícula—’ Averbamentos—Anotações
Sabino Afonso
Identificação Fiscal: 2462040277;
AP.041701/150225 Matrícula
Sabino Afonso, Solteiro(a), maior, residente èm Luanda, 

Município de Viana, Bairro Grafanil, s/n.°, que usa a firma o 
seu nome, exerce a actividade relacionada com Quitandeira- 
venda de bens alimentares, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «SABINO AFONSO — Venda de bens ali
mentares», situado en Luanda, Município de Viana, Bairro 
Grafanil, 23.

Por ser verdade se "passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana Sede) aos 25 de Fevereiro de 2015. — A 

..Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Moisés da Costa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150225;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual Moisés da Costa, com o NIF 
2462026258, registada sob o n.°2015/04170100242;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Moisés da Costa
Ident.ificação Fiscal: 2462026258;
AP.041701/150225 Matricula
Moisés da Costa, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Caop, Casa n.° 21, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«MOISÉS DA COSTA — Confeitaria», situado en Luanda, 
Município de Viana, Bairro CAOP, 21.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana Sede, aos 25 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.
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— BUEConservatória do Registo Comercial de Luanda 

de Viana Sede

Diogo Manuel Francisco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

ooriginal;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150225,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Diogo Manuel Fran- 

„ cisco, com o NIF 2462021540, registada sob o 

n.° 2015/04170100245;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória. ..
Matrícula — Averbamentos —Anotações
Diogo Manuel Francisco
Identificação Fiscal: 2462021540;
AP.041701/150225 Matrícula
Diogo Manuel Francisco, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Viana II, Casan.°65, 
■ que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «DIOGO MANUEL FRANCISCO — Serviços 
de Condução Ligeira», situado en Luanda, Município de 
Luanda, Bairro Kilamba Kiaxi, cn,.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comerciai de Luanda — 
BUE de Viana Sede, aos 25 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Vicente João Kambongo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está n , 

o original; c

ò) Que foi requeri da sob Apresentação n.° 041701/1502^
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer 

ciante em nome individual Vicente João Kam 
bongo, com o NIF 24'62039660, registada sob o 
n.° 2015/04170100251;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim Jevafm) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Vicente João Kambongo
Identificação Fiscal: 2462039660;

■ AP.041701/150225 Matrícula
Vicente João Kambongo, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Luanda-Sul, Rua 

Io de Maio, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exercea 
_______________________________________ _ _ actividade relacionada com Pedreiro, tem o escritório eesta- 

’ . . belecimento denominado «VICENTE JOÃO KAMBONGO
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE -— Construção », situado en Luanda, Município de Viana,

de Viana Sede Bairro Luanda-Sul, Rua Io de Maio, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial .de Tuan a 
BUE de Viana Sede, aos 25 de Fevereiro de 2015. 

Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Mateus Avelino Cassoma

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
ooriginal; ' J

b) Que foi requerida sob Apresentação n 5 041701 /150225; (

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Mateus Avelino Cas- ( 

soma, com o NIF 2462029796, registada sob o 
n.° 2015/04170100250';

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Mateus Avelino Cassoma
Identificação Fiscal: 2462029796;
AP.041701/150225 Matrícula
Mateus Avelino Cassoma, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Viana 2, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Electricista, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «MATEUS AVELINO CASSOMA — Electricidade», 
situado en Luanda, Município de Huambo, Bairro Viana, 
Casa n.° 478, zn.

Por ser verdade se passa a presente cenidà 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de 
BUE de Viana (Sede), aos 25 de Fevereiro de 2^ x 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto. 15,

Conservatória do Registo Comercial de Luand 
de Viana Sede

i
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

de Viana Sede

Arnaldo José Paulo Ganga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está c

ooriginal; ° 1/15q2#
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041 ^er.

c) Que foi extraída do registo respeitaníe^\ pa^°

ciante em nome individual Arnaldo s0bo 
Ganga, com o NIF 2462021310, regis a

n.° 2015/04170100243;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) P°r 111

o selo branco desta Conservatória- 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Arnaldo José Paulo Ganga
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Identificação Fiscal: 2462021310;
AP.041701/150225 Matrícula
Arnaldo José Paulo Ganga, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro CAOP, casas/n.», 

qUe usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Lavador Auto, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «ARNALDO JOSÉ PAULO GANGA — Prestação 

de serviços auto limpeza», situado en Luanda, Município de 

Amboim (ex. Gabela), Bairro Calulo, sn.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana Sede, aos 25 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jadinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Ramos Kinanga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

Que foi requérida sob Apresentação n.° 041701/150225;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual Ramos Kinanga, com o NIF 
2462021302, registada sob o n.° 2015/04170100246;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Ramos Kinanga
Identificação Fiscal: 2462021302; .
AP.041701/150225 Matrícula
Ramos Kinanga, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Rocha Pinto, casa s/n., 
Zona 5, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «RAMOS KINANGA-Confeitaria», situado 

en Luanda, Município de Damba, Bairro Damba, F.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

BUE de Viana Sede, aos 25 de Fevereiro de 2015. — A 

Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
de Viana Sede

Natividade Eva Paulo Augusto Ribeiro

- a) Que 3 cópia apensa a esta certidão está conform

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Natividade Eva Paulo 
Augusto Ribeiro, com oNIF 2462039830, regis
tada sob o n.° 2015/04170100248;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
.Natividade Eva PaulefAugusto Ribeiro
Identificação Fiscal: 2462039830;
AP.0417017150225 Matrícula

Natividade Eva Paulo Augusto Ribeiro, Casada, sob 
regime de bens adquiridos, maior, residente em Lunda 
Norte, Município de Chitato, Bairro Dundo, casa s/n.°, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Pasteleiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«NATIVIDADE EVA PAULO AUGUSTO RIBEIRO — 
Pastelaria», situado en Lunda Norte, Município de Viana, 
Bairro Km 40, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois • 
de revista e consertada assino. .

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana Sede, aos 25 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Paulo António Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150225;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer--

ciante em nome individual Paulo António 
Manuel, com o NIF 2462040285, registada sob 
on.° 2015/04170100239;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —- Anotações
Paulo António Manuel
Identificação Fiscal: 2462040285;
AP.041701/150225 Matrícula
Paulo António Manuel, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cazenga, Bairro Cazenga, Casa n.° TI 
A Zona 18, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «PAULO 
ANTÓNIO MANUEL — Venda de Bens Alimentares», 
situado en Luanda, Município de Viana, Bairro Vila Sede, A.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana Sede, aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.
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Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Viana Sede

João Felizardo Miguel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150225;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual João Felizardo 
Miguel, com o NIF 2462040293, registada sob 

o n.° 2015/04170100240;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
João Felizardo Miguel
Identificação Fiscal: 2462040293;

’ AP.041701/150225 Matrícula.
João Felizardo Miguel, Solteifo(a), maior, residente em . 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 12, Casa n.° 31, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «JOÃO FELIZARDO 
MIGUEL — Venda de Bens Alimentares», situado en 
Luanda, Município de Luanda, Bairro Zango 1, Mercado 
Mae África.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana Sede, aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Francisco Afonso Muanza

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
ooriginal;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150225;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Afonso 

Muanza, com o NIF 2462035362, registada sob 
on.° 2015/04170100247;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

M atrícu la — Averbamentos — Anotações
Francisco Afonso Muanza .
Identificação Fiscal: 2462035362;
AP.041701/150225 Matrícula
Francisco Afonso Muanza, Solteiro, maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Sapú, casa s/n.°, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «FRANCISCO AFONSO MUANZA 
— Serviços de Condução Ligeira», sjtuado en Luanda, 
Município de Puri, Bairro Puri, F.

. DlÁRIO

Por ser verdade se passa a presente certidão,
' etae consertada assino. ,

der6V «vatória do Registo Comercial de
C°" Viana Sede, aos 26 de Fevereiro de 2015. 

BUE.deV Agostinho Jacinto.
Conservadora, 8

Coriservatória do Registo Comercial de Luanda
* de Viana Sede

Adelina Engrácia Francisco David

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confo
ooriginal; ' . ' 0116 .

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150226
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer’

ciante em nome individual Adelina Engrácia 
Francisco David, com o NIF 2462023364,regis- 
tada sob o n.° 2015/04170100253;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

« o selo branco desta Conservatória. •
Matrícula — Averbamentos — Anotações <

Adelina Engrácia Francisco David

Identificação Fiscal: 2462023364;

AP.041701/150226 Matrícula

Adelina Engrácia Francisco David, Solteiro(a), maior, 
residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Viana II, 
Casa n.° 31, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade | 
relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, I 
tem ó escritório e estabelecimento denominado «ADELINA 

ENGRÁCIA FRANCISCO DAVID — Venda de Bens 
Alimentares», situado en Luanda, Município de Viana, 
Bairro Viana II, Casa n.° 31.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depoi 
de revista e consertada assino.

• Conservatória, do Registo Comercial de Luanda 
BUE de Viana (Sede), aos 26 de Fevereiro de 2015-- 

Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

de Viana Sede

Josefina Chandaa) Que a z * * • 'o orí C°Pla apensa a esta certidão está confon^

h)Q ° glnal>c) Que foi ^Ue^daso^APresentaçãon.°041701/l^2^
em n trai'<^a d° registo respeitante ao comerei^ 
246?n^e ’nc^‘v^ual Josefina Chanda, com o NI

d) Que nr 56°’re^istad^sobon.o2015/04l7pl00^

0 sei í?°íílas rubricada(s) por mim, 
Matrícula_ a Fanco désta Conservatória.
J°sefina Chanda^^^05 —Anotações
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Identificação Fiscal: 2462034560;
AP.041701 /I50226 Matrícula
Josefina Chanda, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Prenda, Rua da Lama 
Casa s/n.°, Zona 6, que usa a firma o seu nome exerce à 
actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «JOSEFINA CHANDA — 
Confeitaria», situado en Luanda, Município de Cambulo 
Bairro Cambulo, D. • ’

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana Sede, aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE
* * de Viana Sede

Félix Luciano Domingos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150226;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Félix Luciano 
Domingos,, com o NIF 2462039759, registada 
sobon.0 2015/04170100255;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Félix Luciano Domingos
Identificação Fiscal: 2462039759;
AP.041701/150226 Matrícula
Félix Luciano Domingos, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Sapú, Casa n. 5 
Zona 20, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «FÉLIX LUCIANO 
DOMINGOS — Serviços de Condução Ligeira», situado 
en Luanda, Município de Malanje, Bairro BAIRRO SAPÚ, 

Casa n.° 5, Zona 20. ‘ .
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino. ' *
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

BUE de Viana Sede, aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 

Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
de Viana Sede

Ana Maria de Assunção Nogueira

a) Que a cópia apensa a esta certidão esta conforme

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer- •
ciante em nome individual Ana Maria De Assun
ção Nogueira, com o NIF 2462040870, registada 
sobon.0 2015/04170100256;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
.Ana Maria de Assunção Nogueira
Identificação Fiscal: 2462040870;
AP.041701/150226 Matrícula ■
Ana Maria de Assunção Nogueira, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Nelito 
Soares, Casa n.° 224, Zona 11, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Posticeiro (Cabeleiro 
de Postiços), tem o escritório e estabelecimento denominado 
«ANA MARIA DE ASSUNÇÃO NOGUEIRA — Serviços 
de Cabeleireiro», situado en Luanda, Município de Ambriz, 
Bairro. Icolo, L.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana Sede, aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda -— BUE 
de Viana Sede

Helena Pedro Neto Sanda

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.°041701/150226; 
ç) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Helena Pedro Neto 
Sanda, com o NIF 2462027734, registada sob o 
n.° 2015704170100257;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Helena Pedro Neto Sanda
Identificação Fiscal: 2462027734;
AP.041701/150226 Matrícula
Helena Pedro Neto Sanda, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Luanda, Bairro Palanca, Rua G 
Casa n.° 3, Zona 12, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali
mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«HELENA PEDRO NETO SANDA — Venda de Bens 
Alimentares», situado en Luanda, Município de Luanda, 
Bairro Cazenga, z.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana Sede, aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.
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Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Viana Sede

Aurélio David

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

Por ser verdade se passa a presente certidã
■ de revista e consertada assino. a°> QUe

Conservatória do Registo Comercial de
BUE de Viana Sede, aos 26 de Fevereiro de x 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto. *' 2°15- a

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150226; Conservatória do Registo Comercial de Luan !
--innte * de Viana Sedec) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual Aurélio David, com o NIF 
2462034048, registada sob o n.°2015/04170100258;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Aurélio David
Identificação Fiscal: 2462034048;
AP.041701/150226 Matrícula
Aurélio David, Solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Zango-4, casa s/n.°, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Motorista de Ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «AURÉLIO DAVID — Serviços de Condução 
Ligeira», situado en Luanda, Município de Viana, Bairro 
Zango 3, m.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino. • 1

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — ( 
BUE de Viana (Sede), aos 26 de Fevereiro de 2015. — A/O ( 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto^

de Viana Sede

João Luís Monteiro

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

a) Que a cópia apensa a esta certidão está ca r
o original; .

b) Que foi requeridasob Apresentação n.°041701/1502?
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerei® 

em nome individual João Luís Monteiro, com oNlF 
2462021337, registada sob o n.° 2015/04170100260-

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
João Luís Monteiro
Identificação Fiscal: 2462021337;
AP.041701/150226 Matrícula
João Luís Monteiro, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, Casa n.° 376, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «JOÃO LUÍS MONTEIRO- 
Venda de Bens Alimentares», situado en Luanda, Município 

de Viana, Bairro Viana, Casa n.° 376.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana Sede, aos 26 de Fevereiro de 2015. —

> . Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto-.
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme .

o original;

Estima Elias Capemba

oonginai, , • . . a —
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150226’ Conservatória do Registo Comercial de Luan a

de Viana Sedec) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Estima Elias - 
Capemba, com o NIF 2462021426, registada 

sobon.0 2015/04170100259;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos — Anotações
Estima Elias Capemba
Identificação Fiscal: 2462021426;
AP.041701/150226 Matrícula
Estima Elias Capemba, Casado(a), sob regime de bens 

adquiridos, maior, residente em Luanda, Município de 
Viana, Bairro Caop-A, Casa s/n.°, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Motorista de 
ligeiros, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«ESTIMA ELIAS CAPEMBA — Serviços de Condução 
Ligeira», situado en Luanda, Município de Uíge, Bairro 
Viana Caop, 23.

Alcide Valdemar Salicuto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está co

ooriginal; 17Oj/Í50226;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 04
c) Que foi extraída do registo respeitante a^enlar 

ciante em nome individual Alcide . sOb 

Salicuto, com o NIF 2462039789, re£

on.° 2015/04170100262; leVa(m)
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) p°r lTlirn’ 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Alcide Valdemar Salicuto
Identificação Fiscal: 2462039789;
AP.041701/150226 Matrícula . f reSid^
Alcide Valdemar Salicuto, Solteiro(a), nia^’caSa s/n* ’ 

em Luanda, Município de Viana, Bairro
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que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Vendedor Ambulante, tem o escritório e estabeleci 
mento denominado «ALCIDE VALDEMAR SAL1CUTO 
- Venda Ambulante», situado en Luanda, Município de 
Viana, Bairro Grafanil, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Isaías Correia Amaral de Oliveira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 04170 l/l 50226; ,
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Isaías Correia Amaral 
de Oliveira, com o NIF 2462039805, registada 
sob o n.° 2015/04170100263;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Isaías Correia Amaral de Oliveira
Identificação Fiscal: 2462039805;
AP.041701/150226 Matrícula
Isaías Correia Amaral de Oliveira, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Kassequel, 
Rua 51, Casa n.° 30, Zona 9, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Electricista, tem o escri
tório e estabelecimento denominado «ISAÍAS CORREIA 
AMARAL DE OLIVEIRA — Electricidade», situado en 
Luanda, Município de Viana, Bairro Zango 1,23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 

Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 
de Viana Sede

Orlando Álves dos Santos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

b) Que foi requerida sob Apresentação n “041701/150226,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-
ciante em nome individual Orlando Alves dos 
Santos, com o NIF 2462039813, registada sob o 

n.° 2015/04170100264; uvarmV
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por m.m, leva(m)

o selo branco desta Conservai na.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
' Orlando Álves dos Santos

Identificação Fiscal: 2462039813;
AP.041701/150226 Matrícula
Orlando Álves dos Santos, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Zango 111, Casa 
n.° 298-HE, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Pedreiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «ORLANDO ÁLVES DOS SANTOS 
— Construção», situado en Luanda, Município de Viana, 
Bairro ZANGO 3, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda -— 
BUE de Viana Sede,-aos 26 de .Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Bento António Bravo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme ‘
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150226;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Bento António 
Bravo, com o NIF 2462015710, registada sob o 
n.° 2015/04170100265;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Bento António Bravo
Identificação Fiscal: 2462015710;
AP.041701/150226 Matricula
Bento António Bravo, Soltéiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Caop, Casa n.° 25, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «BENTO ANTÓNIO BRAVO — Serviços 
de Condução Ligeira», situado en Luanda, Município de 
Golungo Alto, Bairro Golungo Alto, sn.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana Sede, aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Didce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Jerónimo Francisco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150226;
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Jerónimo Fran 
cisco, com o NIF 2462017437, registada sob 

o n.° 2015/04170100266;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória. •

Matrícula — Averbamentos —; Anotações

Jerónimo Francisco
Identificação Fiscal: 2462017437;
AP.041701/150226> Matrícula
Jerónimo Francisco, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, Casa n.° 228, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «JERÓNIMO FRANCISCO — Serviços de 
Condução Ligeira», situado en Luanda, Município de Viana, 

Bairro Viana, Casa n.° 228.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Vi^na Sede, aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Morais Mateus Quilobo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701 / I50226;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Moráis Mateus Qui- 

iobo, com o NIF 2462040064, registada sob o 

n.° 2015/04170100267;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)’

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Morais Mateus Quilobo

Identificação Fiscal: 2462040064;

AP.041701/150226 Matrícula '

Morais Mateus Quilobo, Solteiro(a)? maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Vila Noval, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 

denominado «MORAIS MATEUS QUILOBO — Serviços 

de condução ligeira», situado en Luanda, Município de 

Kiculungo, Bairro Kicul, Z.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 

Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial d^ i 
de Viana Sede

Anabela Augusta Máqujna 
l I

a) Que a cópia apensa a esta certidão
ooriginal; 'aConíonne I

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 04 ] 70
c) Que foi extraída do registo respeitante ao'50226'

ciante em nome individual Anabela a " 
Máquina, com o NÍF 2462040609 reaiw I 
o n.° 2015/04170100268; ’

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim | ■

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos — Anotações
Anabela Augusta Máquina - |

Identificação Fiscal: 2462040609;
AP.041701/150226 Matrícula . '

Anabela Augusta Máquina, Solteiro(a), maior, residente 
em Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, Comdominio 
G° Casa n.° 482, que usa a firma 0 seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com Cabeleireiro e similares, têm 0 
escritório e estabelecimento denominado «ANABELA 
AUGUSTA MÁQUINA ■—. Cabeleireiro e Similares», 

situado en Luanda, Município de Viana, Bairro Vila-Sede,23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória .do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 

Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda B^E 

de Viana Sede

Victória Tavares Miguel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conf

o original; ^6;
b) Que foi requeri da sob Apresentação n.° 04170

c) Que foi extraída do registo respeitante ao^^
ciante em nome individual Victória 
Miguel, com o NIF 2462033718, regis 

on.° 2015/04170100270; . leva(ni)
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, 

o selo branco desta Conservatória. -

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Victória Tavares Miguel 

Identificação Fiscal: 2462033718; 
AP.041701/150226 Matrícula , reSjdente
Victória Tavares Miguel, Solteiro(a),. maio , 

em Luanda, Município de Cazenga, Bairro Caz^ng^ 

Casa n.° 18, Zona 18, que usa a firma o seu n esCfjtóH° 
a actividade relacionada com Confeiteiro, tem 0
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e estabelecimento denominado «VICTÓRIA TAVARFS 
MIGUEL - Confeitaria», situado en Luanda, Município de 
Viana, Bairro Km 9, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 
Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Josefa Alfredo Gomes

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701 /150226;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Josefa Alfredo 
Gomes, com o NIF 2462034889, registada sob 
on.° 2015/04170100271;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Josefa Alfredo Gomes
Identificação Fiscal: 2462034889;

. AP.041701/150226 Matrícula
Josefa Alfredo Gomes, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro KM-12, Casa n.° 215, 
que Usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «JOSEFA ALFREDO GOMES — Serviços de 
Condução Ligeira», situado en Luanda, Município de Icolo 

Bengo, Bairro Muxima, 23.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 26 de Fevereiro de 2015. — A 

Conservadora, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Viana Sede

Francisca Fernando

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

b) Que foi 'requerida sob Apresentação n.° 041701/150304; 

' c) Que foi extraída do registo respertante ao comer
ciante em nome individual Francisca F

. nando.com o NIF 2462040854, registada sob 

o n.° 2015/04170100272; . .
d) Que ocupa as folhas rubncada(s) por mim, ev 

0 selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Francisca Femando
Identificação Fiscal: 2462040854;
AP.041701/150304 Matrícula
Francisca Femando, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Patrice Lumumba, 
Largo do Kinaxixi, n.° 40, Zona 7, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Posticeiro 
(Cabeleiro de Postiços), tem o escritório e estabelecimento 
denominado «FRANCISCA FERNANDO — Serviços de 
Cabeleireiro», situado en Luanda' Município de Luanda, 
Bairro Luanda, A.
- Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana Sede, aos 4 de Março de 2015. —A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Vieira Lumbo Lupédia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150304;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Vieira Lumbo 
Lupédia, com o NIF 246240102, registada sob 
o n.° 2015/04170100273;

. d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo brancovdesta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Vieira Lumbo Lupédia
Identificação Fiscal: 246240102;
AP.041701/150304 Matrícula
Vieira Lumbo Lupédia, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 14, casa s/n.°, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «VIEIRA LUMBO LUPÉDIA -r- Serviços de 
Condução Ligeira», situado en Luanda, Município de Viana, 
Bairro KM 14, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda— BUE 
de Viana (Sede), aos 4 de Março de 2015. — A Conservadora, 
Dulce. Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Maria Fernanda Pinheiro Jacob

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 04 (701/150304;

nando.com
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Maria Fernanda 
Pinheiro Jacob, com o NIF 2462018255, regis

tada sob o n.° 2015/04170100274;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria Fernanda Pinheiro Jacob
Identificação Fiscal: 2462018255;
AP.041701/150304 Matrícula
Maria Fernanda Pinheiro Jacob,- solteiro(a), major, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Nelito 
Soares, Rua das Beiras n.° 106, Zona II, que usa a firma o 
seu nome, exerce a actividade relacionada com Pasteleiro, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «MARIA 
FERNANDA PINHEIRO JACOB — Pastelaria», situado 

en Luanda, Município de Luanda, Bairro Cazenga, D.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana Sede, aos 4 de Março de 2015. —A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

André Gonçalo Kindai

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme •
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150304;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual André Gonçalo 
Kindai, com o NIF 2462022813, registada sob 
o n.° 2015/04170100275;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
André Gonçalo Kindai
Identificação Fiscal: 2462022813;
AP.041701/150304 Matrícula
André Gonçalo Kindai, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Caop B, Casa 
n.° 24, Quarteirão 15, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Montadores de Aparelhos 
Electrónicos, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «ANDRÉ GONÇALO KINDAI — Serviços de 

Electrónica», situado en Luanda, Município de Viana 
Bairro Caop B, C. \

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 4 de Março de 2015. —A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de I..
de Viana Sede

Esperança Victorina da Fonseca Fr 
r ai)cisCo

a) Que a cópia apensa a esta certidão
ooriginal; ac°níbnnç

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 04 Doí/
c) Que foi extraída do registo respeitante 15°3^

ciante em nome individual Esperança^^ 
da Fonseca Francisco, com o NIF 246?nCt0rÍna 
registada sob o n.° 2015/04170100276- 3945?’

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim |
o selo branco desta Conservatória. ’

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Esperança Victorina da Fonseca Francisco
Identificação Fiscal: 2462039457;
AP.041701/150304 Matrícula

Esperança Victorina da Fonseca Francisco, solteiro(a) 
maior, residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro 
Miramar, Rua Ndumduma n.° 126, Zona 7, que usa a 
firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quintandeira-venda de vestuário, tem ô escritório e estabe
lecimento denominado «ESPERANÇA VICTORINA DA 
FONSECA FRANCISCO — Venda de Vestuário», situado 
en Luanda, Município de Viana, Bairro Zango 1, da policia.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 
de Viana Sede, aos 4 de Março de 2015. — A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE

de Viana Sede

José João Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conform 

o original;
ò)Quefoi requeridasobApresentaçãon.°041701/15^

c) Que foi extraída do registo respeitante^^

comerciante em nome individual. J°se 
Manuel, com o NIF 2462040684, regi 

sob o n? 2015/04170100279;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

José João Manuel

•in C

Identificação Fiscal: 2462040684;
AP.041701/150304 Matrícula .^eflte en1
José João Manuel, Solteiro(a), maior, reSI

Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, casa ^a c°in 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade re^aC^scrjtórí° ’ 

Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o 
estabelecimento denominado «JOSÉ JOÃO M ^unjCípí° 
Venda de Bens Alimentares», situado en Luanda, 

de Luanda, Bairro Rangel, D.
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Por ser verdade sè passa a 
de revista e consertada assino.

presente certidão, que depois

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 4 de Março de 2015.—A Conservadora 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Jenuino Francisco Roque

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150511;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Jenuino Francisco 
Roque, com o NIF 2464007269, registada sob o 
n.° 2015/04170100330;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória. •

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Jenuino Francisco Roque
Identificação Fiscal: 2464007269; . 4
AP.041701/150511 Matrícula
Jenuino Francisco Roque, Casado(a), sob regime de 

separação de bens, maior, residente em Luanda, Município 
de Viana, Bairro Caop-B, Rua do Comércio n.° 9, que usa 

s a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Confeccionador de Carimbos, tem o escritório e estabele
cimento denominado «JENUINO FRANCISCO ROQUE 
— Confecção de carimbos», situado en Luanda, Município 

de Viana, Bairro Caop, B. .
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Viana Sede, aos 11 de Maio de 2015. -.A Conservadora, 

Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 
de Viana Sede

Joaquina Jamba

’ a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

O
b) Que
c) Que

er

P) Que ocupa as folhas rubricada(s) Por.nlin1’ eva m 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula —Averbamentos-Anotaçoes

Joaquina Jamba

foiexrtd. do

Identificação Fiscal: 2464006726;
AP.041701/150511 Matrícula
Joaquina Jamba, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 12, casa s/n.°, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «JOAQUINA JAMBA — 
Venda de Bens Alimentares», situado en Luanda, Município 
de Bailundo, Bairro Km-12, N.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.—A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Miquilina Sebastião Magalhães

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150511;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

' ciante em nome individual Miquilina Sebastião 
Magalhães, com o NIF 2464007412, registada 
sobon.0 2015/04170100332;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —'Averbamentos — Anotações
Miquilina Sebastião Magalhães
Identificação Fiscal: 2464007412;
AP.0417.01/150511 Matrícula
Miquilina Sebastião Magalhães, Solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Morro Bento,
Casa n.° 154, Zona 3, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Quintandeira-venda de ves
tuário, tem. o escritório e estabelecimento denominado 
«MIQUILINA SEBASTIÃO MAGALHÃES —Venda de 

Vestuário», situado en Luanda, Município de Viana, Bairro 
Zango 2, d Paderia.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.—A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto. .

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Imaculada António João Muanha

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 041701/150511;
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c) Que fòi extmM. do oegls» «.pelún»» comedia* ■ d. Registo de Lu
em nome individual IMACULADA ANTÓNIO d.V.anaS.de

JOÃO MUANHA, com o NIF 2464007323, regis

tada sob o n.° 2015/04170100333;
d) . Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Imaculada António João Muanha 
Identificação Fiscal: 2464007323;
AP.041701/150511 Matrícula
Imaculada António João Muanha, Solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Caop, Casa n.° 119, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e esta
belecimento denominado «IMACULADA ANTÓNIO JOÃO 

MUANHA —Venda de bens alimentares», situado en Luanda, 

Município de Viana, Bairro CAOP B, Z.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do-Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015. —A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Maria Fernanda António Agostinho

Juliana Muginga

a) Que a cópia apensa a esta certidão ? r 
ooriginal; • S a

' b) Que foi requeridasobApresentaçãon.o04i70]
, c) Que foi extraída do registo respeitante ao 505,11 

em nome individual Juliana Muginga 
2464007668, registada sob o n.»2015/04^° NlF 

</> Que ocupa as folhas rubricada(s) por rnirn . °34C;

o selo branco desta Conservatória. ’
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Juliana Muginga
Identificação Fiscal: 2464007668;
AP.041701/150511 Matrícula
Juliana Muginga, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Zango 3, Casa n° 63 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Motorista de- ligeiros, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «JULIANA MUGINGA — Serviços de 
condução ligeira», situado en Luanda, Município de Viana, 
Bairro Zango, m.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015. —A Conservadora, 

Dulce Agostinho Jacinto.

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
ooriginal;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701 /150511;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria Fernanda 

António Agostinho, com o NIF 2464007188, 
registada sob o n.° 2015/04170100338;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria Fernanda António Agostinho
Identificação Fiscal: 2464007188;
AP.041701/150511 Matrícula
Maria Fernanda António Agostinho, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Luanda- 
Sul, Casa n.° 17, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali
mentares, tem o. escritório e estabelecimento denomihado 
«MARIA FERNANDAANTÓNIO AGOSTINHO —Venda 

de Bens Alimentares», situado en Luanda, Município de 
Viana, Bairro Sambiza, m.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de- Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 

de Viana Sede

Jimolipe Simão

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conform

ooriginal;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150

c) Que foi extraída do registo respeitante

comerciante em nome individual ,nl 

Simão, com o NIF 2464007595, re- 

sob o n.° 2015/04170100342; j
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos -— Anotações

Jimolipe Simão
Identificação Fiscal: 2464007595; 

AP.041701/150511 Matrícula 
Jimolipe Simão, Solteiro(a), maior, residente em /ona

. Município de Viana, Bairro Boavista, Casa n.° 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

com Motorista de ligeiros, tem o escritório e & 

mento denominado «JIMOLIPE SIMÃO — 
Condução Ligeira», situado en Luanda, Municíp 

Bairro Km 40 A, s/n.°

d.V.anaS.de
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino. H pois

. Conservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 
de Viana Sede aos II de Maio de 2015. —A conservadora 
Dulce Agostinho .Jacinto. ’

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Armando Mateus Tchipundo Pereira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
' o original;

b) Que foi requerida:sob Apresentação n.° 041701/150511; 
cj Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual Armando Mateus Tchipundo 
Pereira, com o NIF 2464008281, registada sob o 
n.° 2015/04170100343;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações '
Armando Mateus Tchipundo Pereira
Identificação Fiscal: 2464008281;
AP.041701 /150511 Matrícula
Armando Mateus Tchipundo Pereira, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 9, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «ARMANDO MATEUS TCHIPUNDO 
PEREI RA — Confeitaria», situado en Luanda, Município de 
Viana, Bairro Mulenvos dé cima, B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de tevista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.—A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 
de Viana Sede

António Gaspar João

' a) Que a cópia apensà a esta certidão está conforme 

ooriginal;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701 /I50o 1 ;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante-em nome individual Antómo Gaspar 
' João, com o NIF 2464007005, registada sob o 

n.° 2015/04170100346; .
• d) Que ocupa as foíhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotaçoes

António Gaspar João
Identificação Fiscal: 2464007005;

usa.a firma o seu nome, exerce a a

Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«ANTÓNÍO GASPAR JOÃO — Confeitaria», situado en 
Luanda, Município de Viana, Bairro BitaVacaria, B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois, 
de revista e consertadà assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015. —A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Rosa Ilunga Tavares

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 04170 l/l 50511;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Rosa Ilunga Tava
res, com o NIF 2464008290, registada sob o 
n.° 2015/04170100348;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Rosa Ilunga Tavares
Identificação Fiscal: 2464008290; .
AP.04170 l/l 50511 Matrícula
Rosa Ilunga Tavares, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 14, casa s/n.° que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «ROSA ILUNGA TAVARES — Serviços de 
condução ligeira», situado en Luanda, Município de Viana, 
Bairro Km 14 A, parque.

. Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015. —A Conservadora, 
Didce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Adélia Domingos Daimone

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150511;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Adélia Domingos 
Daimone, com o NIF 2464006980, registada sob 
o n.° 2015/04170100349;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante
em nome individual IMACULADA ANTÓNIO 

JOÃO MUANHA, com o NIF 2464007323, regis- 

tada sob o n.° 2015/04170100333;
d) , Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o seio branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Imaculada António João Muanha
Identificação Fiscal: 2464007323;
AP.041701/150511 Matrícula .
Imaculada António João Muanha, Solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Caop, Casa n.° 119, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e esta
belecimento denominado «IMACULADA ANTÓNIO JOÃO 

MUANHA —Venda de bens alimentares», situado en Luanda, 

Município de Viana, Bairro CAOP B, Z.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do-Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.—A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Maria Fernanda António Agostinho

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701 /150511;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Maria Fernanda 
António Agostinho, com o NIF 2464007188, 
registada sob o n.° 2015/04170100338;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria Fernanda António Agostinho 
Identificação Fiscal: 2464007188;
AP.041701/150511 Matrícula
Maria Fernanda António Agostinho, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Luanda- 
Sul, Casa n.° 17, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali
mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«MARIA FERNANDA ANTÓNIO AGOSTINHO — Venda 

de Bens Alimentares», situado en Luanda, Município de 
Viana, Bairro Sambiza, m.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.__ A/O
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

—— 11

, Conservatória do Registo Comercial de L
de Viana Sede

Juliana Muginga

a) Que a cópia apensa a esta certidão i
ooriginal; ■ aCoil%

' • b) Que foi requeridasob Apresentação n.°04| 701
x c) Que foi extraída do registo respeitante ao /l5°5,l; 

em nome individual Juliana Muginga 
2464007668, registada sob on.° 2015/04 °^F

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim 1 
o selo branco desta Conservatória. ’ 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Juliana Muginga ■ ' .
Identificação Fiscal: 2464007668; 
AP.041701/150511 Matrícula
Juliana Muginga, Solteiro(a), maior, residente eni 

Luanda, Município de Viana, Bairro Zango 3, Casa n° 63 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «JULIANA MUGINGA — Serviços de 
condução ligeira», situado en Luanda, Município de Viana, 
Bairro Zango, m.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 
de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015. —A Conservadora, 

Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 

de Viana Sede

Jimolipe Simão

'a) Que a cópia apensa a esta certidão está conform6 

ooriginal;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150

c) Que foi extraída do registo respeiUnl^

comerciante em nome individual Jm* 

Simão, com o NIF 2464007595, re§ 

sob o n.° 2015/04170100342; (
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mini,

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos -— Anotações

Jimolipe Simão
Identificação Fiscal: 2464007595;

AP.041701/150511 Matrícula Luanda’
Jimolipe Simão, Solteiro(a), maior, residente em

. Município de Viana, Bairro Boavista, Casa n. |aCjOn^? 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade r^^e|eci' 

com Motorista de ligeiros, tem o escritório e ^jçOs 
mento denominado «JIMOLIPE SIMÃO — , ° de Vi^’ 

Condução Ligeira», situado en Luanda, Municíp1 

Bairro Km 40 A, s/n.0 '
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino. M p01s

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - rijf 
de Viana Sede aos 11 de Maio de 2015. ^.A conservadora 
Qulce Agostinho Jacinto. ’

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Armando Mateus Tchipundo Pereira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
* o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150511;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual Armando Mateus Tchipundo 
Pereira, com o NIF 2464008281, registada sob o 
n.° 2015/04170100343;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações '
Armando Mateus Tchipundo Pereira
Identificação Fiscal: 2464008281; 
AP.041701/150511 Matrícula
Armando Mateus Tchipundo Pereira, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 9, 
casa' s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «ARMANDO MATEUS TCHIPUNDO 
PEREIRA — Confeitaria», situado en Luanda, Município de 
Viana, Bairro Mulenvos de; cima, B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de fevista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.—A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 
de Viana Sede

António Gaspar João

’ a) Que a cópia apensà a esta certidão está conforme 

ooriginal; ™i/i«v;ii6JQuefoirequeridasobApresentaçãon.°04l701/l503i I,
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante-em nome individual Antomo Gaspar 
' João, com o NIF 2464007005, registada sob o 

n.° 2015/04170100346;
• d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos Anotações

António Gaspar João
Identificação Fiscal: 2464007005,
AP.041701/1.50511 Matrícula m
António Gaspar João, Solteiro(a), ^^^^a s/n .<>, qUe 

Luanda, Município de Viana, Bairro o ,, ionadacom
usa a firma o seu nome, exerce a actividade

Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«ANTÓNIO GASPAR JOÃO — Confeitaria», situado en 
Luanda, Município de Viana, Bairro BitaVacaria, B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois, 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.—A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede1

Rosa llunga Tavares

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150511;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Rosa llunga Tava
res, com o NIF 2464008290, registada sob o 
n.° 2015/04170100348;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Rosa llunga Tavares
Identificação Fiscal: 2464008290; ■ . -
AP.041701/150511 Matrícula
Rosa llunga Tavares, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 14, casa s/n.° que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «ROSA ILUNGA TAVARES — Serviços de 
condução ligeira», situado en Luanda, Município de Viana, 
Bairro Km 14 A, parque.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.—A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Adélia Domingos Daimone

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150511;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Adélia Domingos 
Daimone, com o NIF 2464006980, registada sob 
on.° 2015/04170100349;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.
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Matrícula — Averbamentos —Anotações
Adélia Domingos Daimone
Identificação Fiscal: 2464006980;
AP.041701/1505II Matrícula
Adélia Domingos Daimone, Solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Capalanca, 
Casa n.° 129, que usa a firma o seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com Posticeiro (Cabeleiro de Postiços), 
tem o escritório e estabelecimento denominado «ADÉLIA 
DOMINGOS DAIMONE — Serviços de Cabeleireiro», 
situado en Luanda, Município de Viana, Bairro Vila sede, 

Dpolfcia.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino. ‘
Conservatória do Registo Comercial de Luanda —- BUE 

de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.—A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto. • ' «

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Jandira Débora Gonga de Matos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150511;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Jandira Débora 
Gonga de Matos, com o NIF 2404007072, regis
tada sob o n.° 2015/04170100353;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—, Averbamentos—Anotações
Jandira Débora Gonga de Matos 
Identificação Fiscal: 2404007072;
AP.041701/150511 Matrícula
Jandira Débora Gonga de Matos, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Nova 
Vida, Rua 51 APT° 6, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Posticeiro (Cabeleiro de 
Postiços), tem o escritório e estabelecimento denominado 
«JANDIRA DÉBORA GONGA DE MATOS — Serviços 
de Cabeleireiro», situado en Luanda, Município de Viana 

. Bairro vila Nova, m.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana Sede, aos II de Maio de 2015.—A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda__ BUE
de Viana Sede

Lizete António Paulo Diogo Agostinho

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150511-

c) Que foi extraída do registo respeita 

ciante em nome individual Lizete a 6 X. 

Diogo Agostinho, com 0 N1F 
registada sob o n.° 2015/0417o j OO355 4°°76'JJ 

, d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por • ’ 
0 selo branco desta Conservatória 'X) 

Matrícula — Averbamentos — Anotaç5es I

Lizete António Paulo Diogo Agostinho 

Identificação Fiscal: 2464007692; , .

AP.041701/150511 Matrícula

. Lizete António Paulo Diogo Agostinho,. Casado(a) 
regime de separação de bens, maior; residente em Luà T 

Município de Viana, Bairro Sapú 2, Casa n.° 428 

a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

Posticeiro (Cabeleiro de Postiços), tem o escritório
v esia- 

bélecimento denominado «LIZETE ANTÓNIO PAULO 

DIOGO AGOSTINHO — Serviços de Cabeleireiro», 

situado en Luanda, Município de Viana, Bairro Sapu2 c.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 

de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.—A Conservadora, 

Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 
de Viana Sede

Helder Bernardo Marcos Calunga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/15051L

• c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer 
ciante em nome individual Helder Bernardo M 

cos Calunga, com o NIF 2464008460, regist 

sob o n.° 2015/04170100357;^ ' .
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, le

o selo branço desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Helder Bernardo Marcos Calunga 

Identificação Fiscal: 2464008460;

AP.041701/150511 Matrícula maior»
Helder Bernardo Marcos Calunga, Solteiro(a)^^ 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro 

Kiaxi, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, jj, 
actividade relacionada com Quitandeira-venda dé 

mentares, tem o escritório e estabelecimento e 

«HELDER BERNARDO MARCOS CALUNgA ^,pio 
de Bens Alimentares», situado en Luanda, Mu 

Viana, Bairro Km 9 A, M.
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino. 1

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 
de Viana Sede, aos 11 de Maio de 2015. - A Conservadora 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

• z

Guilherme Cabenguela Muya

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n?041701/150511;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Guilherme Caben- 
. guela Muya, com o NIF 2464007277, registada 

sobon? 2015/041701003 52;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Guilherme Cabenguela Muya
Identificação Fiscal: 2464007277; 
AP.041701/150511 Matrícula
Guilherme Cabenguela Muya, Solteiro(a), maior, resL 

dente em Lilanda, Município de Viana, Bairro BAIRRO 
Sapú 2, Rua da Larangeira, Casa n.° 157, que usa a firma o 
seu nome, exerce a actividade relacionada com Quitandeira- 
venda de bens alimentares, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «GUILHERME CABENGUELA MUYA — 
Venda de Bens Alimentares», situado en Luanda, Município 

de Viana, Bairro Sapu 2, B.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.—A Conservadora, 

Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Viana Sede

Catarina Domingos Sonhe

a) Que a cópia apensa a esta certidão está con

6JQuefoirequeridasobApresenUçãon’W170l/l50Sn- 
c> Que foi extraída do regisio respeiiante “

ciante em nome ladl.ld.al C.OT. »»
Sonhe, com oMF 246400720»,
n.° 2015/04170100359;Que ocupa as folhas rubricadafs) por m-mJevaím) 

o selo branco desta Conservatór
Matrícula — Averbamentos Anotaçoes
Catarina Domingos Sonhe

Identificação Fiscal: 2464007200;
AP.041701/150511 Matrícula
Catarina Domingos Sonhe, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Golf, Casa n.° 3, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Posticeiro (Cabeleiro de Postiços), tem o escritório e 
estabelecimento denominado «CATARINA DOMINGOS 
SONHE — Serviços de Cabeleireiro», situado en Luanda, 
Município de Viana, Baírro Sapu 2, d Escola.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino. ,

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.—A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Lucrécia Marcelina Correia Nhanga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701 /150511;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

■ ciante em nome individual Lucrécia Marcelina 
Correia Nhanga, com o NIF 2464007587, regis
tada sob o n? 2015/04170100361;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Lucrécia Marcelina Correia Nhanga
Identificação Fiscal: 2464007587;
AP.041701/150511 Matrícula
Lucrécia Marcelina Correia Nhanga, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro GOLF II, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «LUCRÉCIA MARCELINA CORREIA 
NHANGA — Confeitaria», situado en Luanda, Município 
de Viana, Bairro Viana, b.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda— BUE 
de Viana Sede, aos 11 de Maio de 2015. —A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
dê Viana Sede

Ana Paula Lucanda Muachambi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n? 041701 /150511;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Ana Paula Lucanda 
Muachambi, com o NIF 2464008427, registada 
sobon? 2015/04170100363;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.
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Matrícula — Averbamentos — Anotações
Ana Paula Lucanda Muachambi
Identificação Fiscal: 2464008427;
AP.041701/150511 Matrícula ’
Ana Paula Lucanda Muachambi, Solteiro(a), maior, resi

dente em Lunda Norte, Município de Chitato, Bairro Bairro 

Camaquenzo 2, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali
mentares, tem o esc\ritório e estabelecimento denominado 
«ANA PAULA LUCANDA MUACHAMBI — Venda de 
Bens Alimentares», situado en Lunda Norte, Município de 

Viana, Bairro Boa Esperança, m....
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda.— BUE 

de Viana Sede, aos 11 de Maio de 2015. —A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comerciai de Luanda — BUE 
de Viana Sede

António Augusto Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150511;
c) Que. foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Augusto 
Manuel, com o NIF 2464007145, registada sob 
on.° 2015/04170100362;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações
António Augusto Manuel
Identificação Fiscal: 2464007145;
AP.041701/150511 Matrícula
António Augusto Manuel, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 9-A, Casa 
n.° 479, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Quitandeira-venda de Bens Alimentares, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «ANTÓNIO 
AUGUSTO MANUEL — Venda de bens alimentares», 
situado en Luanda, Município de Viana, Bairro KM 9 A, C.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015.—A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto. .

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Rita Márcia Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150511;

———
c) Que foi extraída do registo

comerciante em nome individJaTír'13”'6 

Manuel, com o NIF 246400790o % 

sob o n.° 2015/04170100366; ’
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por '

o selo branco desta Conservatória

Matrícula — Avérbamentos — Anotações

Rita Márcia Manuel
Identificação Fiscal: 2464007900;

AP.041701/150511 Matrícula

Rita Márcia Manuel, Solteiro(a), maior, resident 
Luanda, Município de Viana, Bairro Kalemba 2 casas/® 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relac ' 
nada com Quitandeira-venda de bens alimentares tem 

escritório e estabelecimento denominado «RITA MÁRCIA 

MANUEL — Venda de Bens Alimentares», situado en 

Luanda, Município de Viana, Bairro Kalemba 2, casa s/n0

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

. de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 

de Viana Sede, aos 11 de Maio de 2015. —A Conservadora, 

Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 
de Viana Sede

João José Leopoldo Neto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150511,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante.em nome individual João José Leopoldo 

Neto, com o NIF 2464006947, registada sob» 

n.° 2015/04170100328;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim; leva1 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
João José Leopoldo Neto
Identificação Fiscal: 2464006947;
AP.041701/150511 Matrícula , reSp
João José Leopoldo Neto, Solteiro(a), rna'°r’rença, 

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro 
Rua s/n.°, casa s/n.°, que usa a firma o seu norne’.^rj0'e 
a actividade relacionada com Pedreiro, tem o esC Q^pO 
estabelecimento denominado «JOÃO JOSÉ UEO 

NETO — Construção», situado en Luanda, Mun 

Viana, Bairro Regedoria, Digreja. Q dep°ís
Por ser verdade se passa a presente certidão, A 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luan a ^ofa, 

de Viana (Sede), aos 11 de Maio de 2015. ■ A 

Dulce Agostinho Jacinto.
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Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Júlio Simão da Cruz

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

/j)Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150507"
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Júlio Simão da 
Cruz, com o NIF 2464006858, registada sob o 
n.° 2015/04170100283;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Júlio Simão da Cruz
Identificação Fiscal: 2464006858;
AP.041701/150507 Matrícula
Júlio Simão da Cruz, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Projecto Nova Vida, 
Rua 48, Bloco E 51, APT° 10 2a, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «JÚLIO SIMÃO’ 
DA CRUZ — Confeitaria», situado en Luanda, Município 
de Viana, Bairro Zango 1 , C.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comerciai de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 7 de Maio de 2015. — A/O 
Conservadora, Dulce Àgostinha Jacinto.

__________ _______________________ 12423
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.denominado «ISAAC ERNESTO CAPOEIRA —’ Venda de 
bens alimentares», situado en Luanda, Município de Viana, 
Bairro Sango, RSN.° CSN.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 7 de Maio de 2015. —A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Vicente Jorge

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150507;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Vicente 
Jorge, com o NIF 2464007722, registada sob 

. o n.° 2015/04170100289;.
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Vicente Jorge

„ Identificação Fiscal: 2464007722;
AP.041701/150507 Matrícula
Vicente. Jorge, Solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

• Município de Viana, Bairro Viana, Rua Dos Fiéis, n.° 72, que . 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Posticeiro (Cabeleiro de Postiços), tem o escritório e esta
belecimento denominado «VICENTE JORGE — Serviços 
de Cabeleireiro», situado en Luanda, Município de Viana, 
Bairro 4 de Abril, A. .

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede, aos 7 de Maio de 2015. — A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Agostinho Muaquesse

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150507;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Agostinho Mua
quesse, com o NIF 2464007170, registada sob o 
n.° 2015/04170100298;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Isaac Ernesto Capoeira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150507;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual -Isaac Ernesto 
Capoeira, com o NIF 2464006076, registada sob 

on.0 2015/04170100287;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
• Matrícula — Averbamentos — Anotações

Isaac Ernesto Capoeira
Identificação Fiscal: 2464006076,
AP.041701/150507 Matrícula
ls.se Emeslo C.poelr., C.s.doW, “b* * “P‘e 

«(«o de bens, n»ta. eesid.n.e e« U.nds, e e 

Viana, Bairro Sango, RSN.° CSN., que usa a deira_ 
nome, exerce a actividade ^'^‘^^Xabelecimento 

venda de bens alimentares, tem o es
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. Matrícula — Averbamentos — Anotações
Agostinho Muaquesse
Identificação Fiscal: 2464007170;
AP.041701/150507 Matrícula
Agostinho Muaquesse, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Esperança, casa s/n. , 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «AGOSTINHO MUAQUESSE — Serviços de 
Condução Ligeira», situado en Luanda, Município de Viana, 

Bairro Boa Esperança, c.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana Sede, aos 7 de Maio de 2015. — A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

José Dumbo Francisco Samussuco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150507;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Dumbo Fran
cisco Samussuco, com o NIF 2462039198, 
registada sob o n.° 2015/04170100306;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pór mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
José Dumbo Francisco Samussuco
Identificação Fiscal: 2462039198;
AP.041701/150507 Matrícula
José Dumbo Francisco Samussuco, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Bairro 
Azul, Rua Dak Doy, casa s/n.°, Zona 2, qué usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Pasteleiro, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «JOSÉ DUMBO 
FRANCISCO SAMUSSUCO — Pastelaria», situado en 
Luanda, Município de Luanda, Bairro .Vila-nova, Rua Dak 
Doy, casa s/n.°, Zona 2.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 7 de Maio de 2015. — A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

—-

c) Que foi extraída do registo respeitan(
ciante em nome individual ináV X. 

Lumbo, com o NIF 2464000035 
o n.° 2015/04170100309; ’ regls'ada

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por •

• o selo branco desta Conservatória 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Inácio Wadiana Lumbo

Identificação Fiscal: 2464000035;

AP.041701/150507 Matrícula

Inácio Wadiana Lumbo, Solteiro(a), maior residem 

Luanda, Município de Viana, Bairro CAOP Casa n°n 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionad 
Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «INÁCIO WADIANA LUMBO 1 Serviços 

de Condução Ligeira», situado en Luanda, Município de 

Massango, Bairro Massango, d.

Por. ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 

de Viana (Séde), aos 7 de Maio de 2015. — A Conservadora, 

Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 
de Viana Sede

Fernando Calunga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150507,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante
em nome individual Femando Calunga, com o NIF 

2464007684, registada sob o n.° 2015/04170100-9-,
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva^

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Femando Calunga

Identificação Fiscal: 2464007684;

AP.041701/150507 Matrícula .
Fernando Calunga, Solteiro(a), maior, residente^ 

Luanda, Município de Viana, Bairro Estalagem, C353^^ 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

nada com Quintandeira-venda de vestuário, tem o e 

e estabelecimento denominado «FERNANDO Je 
Venda de Vestuário», situado en Luanda, Mun

Viana, Bairro viana, 23. e jep0’-
Por ser verdade se passa a presente certidão, 4 

de revista e consertada assino. ,
Conservatória do Registo Comercial de Luan 

de Viana (Sede), aos 7 de Maio de 2015. Á 

Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —- BUE 
de Viana Sede

Inácio Wadiana Lumbo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o originai;

b) Que foi req uerida sob Apresentação n.°041701/150507;
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Conservatória do Registo Comercial dc Luanda — BUE 
de Viana Sede

Maurício Chissanda Calunjinji

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701 /150507 ■
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maurício Chissanda 
Calunjinji, com o NIF 2464007862, registada 
sob o n.° 2015/04170100280;

d) Que ocupa às folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo, branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maurício Chissanda Calunjinji
Identificação Fiscal: 2464007862;
AP.041701/150507 Matrícula
Maurício Chissanda Calunjinji, Solteiro(a), maior, resi

dente em Huíla, Município de Lubango, Bairro 14 de Abril, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Electromêcanico, tem o escritório e esta
belecimento denominado «MAURÍCIO CHISSANDA 
CALUNJINJI — Electromecânica», situado na Huíla, 
Município de Matala, Bairro 11 de Novembro, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória dò Registo Comercial de Luanda— BUE . 
de Viana (Sede), aos 7 de Maio de 2015. —A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede, aos 7 de Maio de 2015. — A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Joaquim Domingos Bacelar

а) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
ooriginal;

б) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150507;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Joaquim Domingos 
Bacelar, com o NIF 2464007994, registada sob 
o n.° 2015/04170100281;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Joaquim Domingos Bacelar
Identificação Fiscal: 2464007994;
AP.041701/150507 Matrícula
Joaquim Domingos Bacelar, Casado(a), sob regime de 

separação de bens, maior, residente em Luanda, Município 
de Luanda, Bairro Ingombota, Rua Moisés Cardoso n.° 10 
5.° DTO, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Montadores de Aparelhos Electrónicos, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «JOAQUIM 
DOMINGOS BACELAR — Venda de Bens Alimentares», 
situado en Luanda, Município de Viana, Bairro Luanda Sul, 
23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 7 de Maio de 2015. — A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

José Paulino Cassange

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150507;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Paulino Cas
sange, com o NIF 2404008125, registada sob o 
n.° 2015/04170100301;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Baltazar Manuel Pedro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701 /150507,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome, individual Baltazar Manuel 
Pedro, com o NIF 2464008133, registada sob o 

n.° 2015/04170100295;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Baltazar Manuel Pedro
Identificação Fiscal: 2464008133, 
AP.041701/150507 Matrícula .
Baltazar Manuel Pedro, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Luanda, Bairro Ma.anga, Cabral 

Moncada, n? 183, Zona 5, que usa a firma o seu nome, ex^e 
a actividade relacionada com Congro, - = 

e estabelecimento denominado « ■ { • de
PEDRO - Confeitaria», situado en Luanda, Muntc.pto de 

Viana, Bairro Calemba 2, 23.
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Matrícula — Averbamentos — Anotações

José Paulino Cassange
Identificação Fiscal: 2404008125; 4 
AP.041701/150507 Matrícula
José Paulino Cassange, Soltéiro(a), maior, residente em 

Lunda Norte, Município de Xá-Muteba, Bairro Quituxi, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Professor e trabalhadores similares, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «JOSÉ PAULINO 
CASSANGE — Serviços de Explicação», situado en Lunda 

Norte, Município de Viana, Bairro km 30, 23.
- Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede), aos 7 de Maio de 2015. —A Conservadora, 

Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Balbina Casimiro

‘ a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.°04Í 701/150507;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual BALBINA CASI- 
MIRO, com o NIF 2464007749, registada sob o 
n.° 2015/04170100304;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações
Balbina Casimiro
Identificação Fiscal: 2464007749;
AP.041701/150507 Matrícula
Balbina Casimiro, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Municipio.de Viana, Bairro Caop C, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «BALBINA CASIMIRO — Serviços de 
Condução Ligeira», situado en Luanda, Município de Viana, 
Bairro Caop-C, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede, aos 7 de Maio de 2015. — A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

c) Que foi extraída do registo respeitant
ciante em nome individual T/0 % 

VATONGA, com o NIF 2404008 

sob o n.° 2015/04170100302; ’

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mi 

o selo branco desta Conservatória

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Bonifácio Vatonga

Identificação Fiscal: 2404008168;

AP.04170l/l50507 Matrícula

Bonifácio Vatonga, Solteiro(a), maior, residente 

Luanda, Município de Viana, Bairro Capalanga, Casa 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relac ’ 

nada com Quitandeira-venda de bens alimentares tem 

escritório e estabelecimento denominado «BONIFÁCIO 

VATONGA — Venda de Bens Alimentares», situado em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Capanga, 16.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda— BUE 

de Viana (Sede), aos 7 de Maio de 2015. — A Conservadora, 
Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 
de Viana Sede

Elsa Mateus João

a) Que a.cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
b) Que fói requerida sob Apresentação n.° 041701/150507,

c) ' Que foi extraída do registo respeitante ao 
comerciante em nome individual Elsa Mateus 
João, com o NIF 2464006041, registada so 

o n.° 2015/04170100321;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Elsa Mateus João
Identificação Fiscal: 2464006041;
AP.041701/150507 Matrícula eIfl
Elsa Mateus João, Solteiro(a), maior, resi ei 

Luanda, Município de Viana, Bairro Vila Nova, Casa 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade re 
com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o e 
e estabelecimento denominado «ELSA MATEUS 

Venda de Bens Alimentares», situado en Luanda, 

de Viana, Bairro Vila - Nova, 23. ~ uedep°is
Por ser verdade se passa a presente certidão, Q 

de revista e consertada assino. ,
Conservatória do Registo Comercial de Luan a 

de Viana (Sede), aos 7 de Maio de 2015. —-^oí 

Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana Sede

Bonifácio Vatonga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150507;

Municipio.de
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Conservatória do Registo Comercial de Huambo - 
BUE de Huambo

Edimárcio Laurindo Sakachingui

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 100101/150518-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Edimárcio Laurindo 
Sakachingui, com o NIF 2464012556, registada 
sobon.0 2015/10010100165;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula ^Averbamentos —Anotações
Edimárcio Laurindo Sakachingui
Identificação Fiscal: 2464012556;
AP. 100101/150518 Matrícula
Edimárcio Laurindo Sakachingui, Solteiro(a), maior, 

residente em Huambo, Município de Huambo, Bairro Bairro 
de Fátima, Rio de Janeir,o Casa n.° 7, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Quitandeira- 
venda de bens alimentares, tem o esêritório e estabelecimento 
denominado «EDIMÁRCIO LAURINDO SAKACHINGUI 

— Venda de Bens Alimentares», situado en Huambo, 
Município de Huambo, Bairro Bairro de Fátima, Principal.

Por ser verdade se pássa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Huambo — BUE 
de Huambo, aos 18 de Maio de 2015. —A Conservadora, 

ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Huambo 
BUE de Huambo

Flora Rebeca Sambango

a) Que a cópia, apensa a esta certidão está conforme 

a actividade relacionada.com Quitandeira-venda de bens 
alimentares, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «FLORA REBECA SAMBANGO — Venda de Bens 
Alimentares», situado en Huambo, Município de Huambo, 
Bairro Capango, Zona B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Huambo — BUE 
de Huambo, aos 20 de Maio de 2015. — A Conservadora, 
ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Huambo — 
BUE de Huambo

Samuel Kamunda Sampaio

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
ooriginal;.

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100101 /150518;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Samuel Kamunda 
Sampaio, com o NIF 2464013200, registada sob 
o n.° 2015/10010100167;

<7/ Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Samuel Kamunda Sampaio
Identificação Fiscal: 2464013200;
AP. 100101/150518 Matricula
Samuel Kamunda Sampaio, solteiro, maior, residente em 

Huambo, Município de Huambo, Bairro São João, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «SAMUEL KAMUNDA 
SAMPAIO — Venda de Bens Alimentares», situado en 
Huambo, Município de Huambo, Bairro São João, Principal.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino. *

Conservatória do Registo Comercial de Huambo — BUE 
de Huambo, aos 20 de Maio de 2015. —A/O conservador/a, 
ilegível.

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100101 /150518;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Flora Rebecã Sam
bango, com o NIF 2464012467, registâda sob o 

n.° 2015/10010100175;
d) Qué ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Flora Rebecá Sambango
Identificação Fiscal: 2464012467,
AP. 100101/150518 Matrícula

' Flora Rebeca Sambango, Solteiro(a), ma.or, residente 

em Huambo, Município de Huambo, Bairro ,
Casa n.° 49, Zona B, que usa a firma o seu nome, exerce

Conservatória do Registo Comercial de Huambo — 
BUE de Huambo

Ângelo Gabriel Pascoal

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100101 /150518;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Ângelo Gabriel Pas

coal, com o NIF 2464011967, registada sob o 
n.° 2015/10010100177;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

relacionada.com
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Matrícula — Averbamentos — Anotações
Ângelo Gabriel Pascoal
Identificação Fiscal: 2464011967;
AP. 100101/150518 Matrícula
Ângelo Gabriel Pascoal, Solteiro(a), maior, residente 

Bairro Fátima, Largo 8 de Agosto, Casa n.° 3, que usa a 
firma o seu nome, exerce a acfividade relacionada com 
Fotocopista, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«ÂNGELO GABRIEL PASCOAL — Serviços de Cópias», 
situado en Huambo, Município de Huambo, Bairro Fátima, 

Largo 8 dé Agosto, Casa n.° 3. .
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Huambo — BUE 

de Huambo, aos 20 de Maio de 2015. -— A/O conservador/a, 

ilegível:

Conservatória do Registo Comercial de Huambo — 
BUE de Huambo >

Fernanda Adelaide Wandi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100101/150518; 
c/Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Fernanda Adelaide 
Wandi, com o NIF 2464012203, registada sob o 
n.°2015/10010I00168;

d) Que ocupa as folhas rubriCada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações
Fernanda Adelaide Wandi ' 
Identificação Fiscal: 2464012203;

' AP. 100101/150518.Matrícula
Fernanda Adelaide Wandi, Solteiro(a), maior, residente 

em Huambo, Município de Huambo, Bairro São Pedro, 
Zona B, Casa n.° 711, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali
mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«FERNANDA ADELAIDE WANDI — Venda de Bens 
Alimentares», situado en Huambo, Município de Huambo, 
Bairro São Pedro, Zona B, Casa n.° 711.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Huambo — BUE de 
Huambo, aos 20 de Maio de 2015. —A/O conservador/a, ilegível.

c) Que foi extraída do registo respeit 
ciante em nome individual Imacuhd % 
Aurélio, com o NIF 2464011827 
o n.° 2015/10010100173; ’

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por 
selo branco desta Conservatória. kvafo)

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Imaculada Bonifácio Aurélio |
Identificação Fiscal: 2464011827; !

AP. 100101/150518 Matrícula
Imaculada Bonifácio Aurélio, Solteiro(a) m ■ 

dente em Huambo, Município de Huambo, Bairro <2°^

■ Calute, que usa a firma o seu nome, exerce a actividad 
cionada com Quitandeira-venda de bens alimentares 7^ 

escritório e-estabelecimento denominado «IMACUl 
BONIFÁCIO AURÉLIO — Venda de Bens Alimentares» 
situado’ en Huambo, Município de Huambo Bain 
Comércio, Calute.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Huambo—BUE 
de Huambo, aos 20 de Maio de 2015. — A/O Conservador/a, 
ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Huambo — 
BUE de Huambo

Pedro Pinto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está.conforme 

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100101/150518,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Pedro Pinto, com o NiF 
2464012548, registada sob o n.°2015/10010100176;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Pedro Pinto
Identificação Fiscal: 2464012548;
AP. 100101/150518 Matrícula ~
Pedro Pinto, Casado(a), sob regime de comunhão^^ 

maior, residente em Huambo, Município de Huambo, 

Santo António, casa s/n.°, Zona 3, que usa a firma ose“ je 

exerce a actividade relacionada com Quitandeira 
bens alimentares, tem o escritório e estabelecimen 
Minado «PEDRO PINTO — Venda de Bens Ahnl(!apango, 

situado en Huambo, Município de Huambo, Bairro 

Zona 3. ue’deP°*S
Por ser verdade se passa a presente certidão, M 

de revista e consertada assino. . ^0^
Conservatória do Registo Comercial de HuaM 

de Huambo, aos 20 de Maio de 2015. —A/O Conse 

ilegível.
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Conservatória do Registo Comercial de Huambo-— 
BUE de Huambo

Imaculada Bonifácio Aurélio

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original; ,

b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 100101/150518;


