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Litrangol (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 14, do livro-diário de 21 de Agosto do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que Costa Inácio de Oliveira, casado com Maria 

de Lourdes Sebastião de Sousa de Oliveira, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural de Kilamba Kiaxi, 
Província de Luanda, residente habitualmente em Malanje, 
no Município de Malanje, Bairro Azul, Casa n.° 29, cons
tituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada 
«Litrangol (SU), Limitada», com sede em Luanda, no 
Município de Belas, Bairro Benfica — Kifica, Rua 16, Casa 
n.° 31, registada sob o n.° 4.507/15, que se vai reger pelo dis
posto no documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do 

Guiché Único da Empresa, em Luanda, 21 de Agosto de 2015. — 

O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
LITRANGOL (SU), LIMITADA 

ARTIGO l.°
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Litrangol 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas, Comuna do Benfica, Bairro Kifica, 
Rua 16, Casa n.° 31, 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 prestação de 
serviços, incluindo recolha de resíduos, tratamento de resí

duos, valorização energética de resíduos, armazenagem e 
acondicionamento de resíduos, gestão de aterros, gestão de 

resíduos hospitalares, industriais e comerciais, plantação e 
exploração de florestas, transformação e comercialização 

de produtos florestais, edificação e manutenção de espaços 
verdes, comércio geral a grosso e a retalho, importação e 
exportação, comercialização de combustíveis e lubrifican

tes, exploração de bomba de combustíveis, podendo ainda 

dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria 

em que o sócio decida e seja permitido por 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 (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), pertencente ao sócio-único Costa Inácio de 

Oliveira.
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, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

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.

2.0 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 impedimento 
do sócio-único, continuando a sua existência com os herdei
ros 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 io.°
(Balanços)

anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em I de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO H°
(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.

CruP0PBJ(SlJ)>Liwi>(i X

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, c ''
da Conservatória do Registo Comercial dei^M 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido V 
sentada sob o n.° 16 do livro-diário de 2|£N 
corrente ano, à qual fica Wivada nesta Cons^

Certifico que Joel Bernardo Pascoal,^') 
natural da Ingombota, Província de Luanda,^ 
habitualmente, no Município de Luanda, dÍs^S 
do Sambizanga, Bairro Comandante Valódia, P^J 
8 0 andar, Apartamento 12, constituiu uma socit^ 
soai por quotas denominada «Grupo PBJ (Sb),uJ 
com sede em Luanda, no Município de Luanda, 
Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Vila 
Retánia Casa n.° 13, registada sob o n.° 4.508115,^ 
reger pelo disposto no documento em anexo. )

Esta conf°r™e, R j t0 comercial de Luanda,1-*^ 

__ o ajudante, ilegível.

^JUTOS da sociedade I 
GRUPO PBJ (SU), LIMITADA

artigo l.° (Denominação esede) i 

(S S0c*e<^a^e adopta a denominação socialde«GmpoH-J

)> Limitada», com sede social na Província deLi^l 
Município de Luanda, Distrito do Rangel, Baino^-i 
Soares, Vila Alice, Rua do Betánia, Casan.°l3,^ 

transferi- la livremente para qualquer outro local do 
r’° nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agè^ui 

outras formas de representação dentro e fora do I
ARTIGO 2.°
(Duração)

fora d»

^tia durae^ 

iníci<> da sua act° ^°rternP° indetenninado,contan<^ri 
data da V,(^a^e> Para todos os efeitos legais,*f i

raçao da presente escritura. I

ARTIGO 1°
Prest - (Objecto) I

ernpreitada°ri^e Serv^os^ comércio geral a grosso?^ 

e fediam S e COnstruÇão civil e obras públicas, p^i. 

de segim Im°bdiária, venda de equipamentos dos> 

Privada Pr‘Vad^, prestação de serviços 

ção de i’nèH antár'0’ creches’ importaçío e laboratn ■ ■ lcamentos> produtos hospitalares. ^1

me‘ °na's fabrico .e as^ef ̂ U,Panientos e produtos hospitalares, v ri 

geral enc'a a equipamentos diversos, í?^Lí/c,p’7 

ducâ ’ eSC°/a dc línS^s, desporto e 

<*&£-*** .. ..............P » casino, indústria pesada e

(15-14110-L02)
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• dústria de panificação, camionagem, tran- 
„fo-pecU®ria’ 'nmU rent-a-car, compra e venda de viaturas 

sitórios. ^^porte de passageiros, transporte de mer- 

nOvasel,sadaS’ aul0 oficina de frio, fiscalização de obras 
cadorias, ofic‘nade m’aterial de escritório e escolar, venda 
públicas- ven » jndustrial, venda e assistência a 
e instalaç2° Jcia|izaçã0 de material de construção, comer- 
viaturas,com^brificantes, sa)ã0 de cabeleireiro, barbearia, 
ciaiização ®oi^ercja|ização de gás de cozinha, petróleo 

botequim, co sobressa|entes> perfumaria, artigos de tou- 
ilt"lli'ianhf'iene, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, 

Cad°r e centro médico, clínica geral, geladaria, exploração 
Arques de diversão, exploração mineira, exploração flo- 
d| exploração de bombas de combustíveis, estação de 

^rviço representações comerciais, serralharia, carpintaria, 

marcenaria, importação e exportação, podendo ainda dedi

car-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em 
que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), integral mente realizado em dinheiro, representado por 

uma(1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 

kwanzas), pertencente ao sócio único Joel Bernardo Pascoal.

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

Acessão 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 

S actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 

nle, incumbe ao sócio-único, bastando a sua assinatura
P ra obrigar validamente a sociedade.

e contrato a° ^erente obrigar a sociedade em actos 
como letraeStranh°S ne^c’os sociais ^a sociedade, tais 

dantes $ ^aVOr’ ^anÇa> abonações ou actos seme-

dade nara ún’co P0(^era nomear pessoa estranha à socie-
P"’«»ir«f„„çfcsdegerê„cií,

ARTIGO 7.°
Asde ' (Decisões)

çõesda Assemble^ SÓC’°’único de natureza igual às delibera- 
ele nadas e m U Geral deverão ser registadas em acta por 

mant>dasem livro de actas.

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

sobr°d°sócio-únic dlSS0,vera Por morte ou impedi- 
'V° e herdeiro°* COnt’nuanc^° a sua existência com o 

en9ualt0’ deVendo est°U re^resentantes do sócio falecido ou 
nt° a Muota sa eS nornear Um que a todos represente, 

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 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.

(15-14112-L02)

GODS GRACE — Gastao Lukangu (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 

da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 12 do livro-diário de 21 de Agosto do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Gastão Lukangu, casado com Judite Nkuni 

Lukangu, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural 

de Béu - Maquela do Zombo, Província do Uíge, residente 

habitualmente em Luanda, no Município de Luanda, 

Distrito Urbano da Samba, Bairro Zona Verde, casa sem 

número, Zona 3, constituiu uma sociedade unipessoal por 

quotas denominada «GODS GRACE — Gastao Lukangu 

(SU), Limitada», com sede em Luanda, no Município de 

Belas, Bairro Benfica, Estrada Direita do Patriota, casa sem 

número, registada sob o n.° 4.506/15, que se vai reger pelo 

disposto no documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, 21 de Agosto de 2015. 

— O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
GODS GRACE — GASTAO LUKANGU

(SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas uni

pessoal denominada «GODS GRACE — Gastao Lukangu 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas, Bairro Benfica, Estrada Direita do 

Patriota, casa sem número, podendo transferi-la livremente
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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.°

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 a construção civil, 
construção de obras públicas, aluguer de equipamentos de 
construção, venda de material de construção, venda de pro
dutos alimentares frescos e manufacturados, venda de insumo 
agrícola, venda de lubrificantes e acessórios de automóveis, 
fabrico de materiais para empacotamento de produtos alimen
tares, fabrico de materiais de construção, fabrico de produtos 
alimentares, formação de quadros nas áreas de construção, 
formação de quadros na área de processamento de bens alimen
tares, formação de quadros nas áreas de transportes, prestação 
de serviços de extensão e gestão de perímetros cultivados, 
gestão de empresa, serviços de promoção de negócios nas 
áreas dos transportes, prestação de serviços de mecanização, 
serviços de secagem e congelação, transformação de produtos 
alimentares, serviços de catering e restaurantes, serviços de 
táxi, transporte público, aluguer de transportes, lavagem de 
caros, mecânica, bate chapas e pintura, serviços de promoção 
de negócios nas áreas dos transportes, serviços de logística de 
bens alimentares, incluindo transporte, armazenamento, for
necimento de água para agricultura e piscicultura, importação 
e exportação, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio ou indústria em que o sócio tenha interesse e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, represen
tado por uma (I) quota, única, pertencente ao sócio-único 
Gastão Lukangu.

ARTIGO 5.°

A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízos e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem ao sócio único desde já nomeado 
gerente, com dispensa de caução, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

ARTIGO 6.°
A sociedade se dissolverá por morte ou 

socio-único, todavia, esta poderá continuar 
se herdeiros manifestar esta vontade

impedimento do 
a sua existência

artigo 7.° 
Dissolvida a sociedade só esta 

Çâodo pagamento do passivo. responderá pelas obriga-

artigo 8.»

. ci,is e °s bai”'»s
de Março imediato.

No omisso aplicar.Se.Aã7'G°9' > 
de II de Junho e Lei n o aSdiW

'S

NEARBY SOLUTION 

e I

Cemfico que, por escritura de 20 d 
lavrada com início a folhas 63 do r Aê°W 
luras diversas „,422, *Canório 
da Empresa, a cargo do Notário Lúcin M 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituí

PrZweZro; - Oquino Domingos Manui’? 
natural de Sambizanga, Província de Luató ? 
habitualmente, no Município de Viana, BainoZj 
casa sem número;

Segundo: — Milquesideque Augusto TiuSacwiá 
teiro, maior, natural de Cazenga, Província de Luan^tí 
reside habitualmente, no Município do Cazenga, 
Hoji-ya-Henda, Rua do Funchal, Zona 17;

Uma sociedade comercial por quotas que sereis 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresia 

Luanda, 21 de Agosto de 2015. - O ajudante,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE |.
NEARBY SOLUTION -TE2|DAl)E i 

DE INFORMAÇÃO EINTERACTMD ■ 
DIGITAL, LIMITADA

ARTIGO'." ialde^l

A sociedade adopta a den°7^,çâoelnte*li'? 
SOLUTION — Tecnologia de n proVÍnCia<leL i 
Digital, Limitada», com sedeS^' jeLua1103'8* 
Município de Luanda, Distrit° . 3«andar,AP^j 
Prenda, Rua dos Sertanejos, qualfl^00 :
podendo iransferi-laliviemenie^’.,^^ 
território nacional, bem conto abn^^eíta»1 j 

cias ou outras formas de tepre °

A sua duração é por temp oS efelto 
início da sua actividade, pa escritura- . 
da data da celebração

A sociedade tem

avicultura, aqu,cultUJe’transporteS tra'’5^ 
mobiliário, serviços cjamellt0 >
regulares, serviços e
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IIISÉ^

onsultoria financeira e jurídica, contabili- 
epresentaçã0’ c° (_o de empreendimentos, promotora de 

adeeauditona’garticjpações, produtos químicos e farma- 

inVesti"ient0S. de saúde, importação e comercialização 
Cêuucos. serVIÇ° pI-0dUtos hospitalares, equipamentos
de n*dicam®nver^os> fabrico e distribuição de medicamen- 

laboratorií"5 produtos hospitalares, comércio geral a
tos,equipa"1®”ho empreitadas de construção civil e obras 
grosso e a reM equjpamentos dos serviços de segurança 

pÚbl'CaS’ Estação de serviços de segurança privada, servi- 
priVada’ P-rios manutenção e assistência a equipamentos 
ços infantead"caçâ0) ensin0 geral, desporto e cultura, servi- 

d'V7°còndução, hotelaria e turismo, restauração, indústria 
Ç°S da e° ligeira.’ indústria de panificação, pastelaria, gela- 

^riaegelo, transitários, cabotagem, rent-a-car, compra 
Xda de viaturas novas e usadas, transportes marítimo, 

fluvial, aéreo e terrestre, transporte de passageiros, trans
porte de mercadorias, fiscalização de obras públicas, venda 
de material de escritório e escolar, decoração de interio- 
res e exteriores, venda e instalação de material industrial, 
assistência a viaturas, comercialização de material de cons
trução, comercialização de lubrificantes, comercialização 
de gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalen
tes, comercialização de perfumes, serviços de cabeleireiro 
e barbearia, artigos de toucador e higiene, agenciamento 
de viagens, exploração de parques de diversão, exploração 
florestal, exploração de bombas de combustíveis, estação 

de serviço, representações comerciais e industriais, ser
viços de serralharia, carpintaria, marcenaria, serviços de 
limpeza, saneamento básico, incineração de objectos sóli
dos, assistência técnica, venda de mobiliário, importação e 

exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
6 com^rc’° °u indústria em que os sócios acordem e seja 

Permitido por lei.

ARTIGO 4.°
apitai social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- 

rePresentaTa^0161116 rea^zac^° em dinheiro, dividido e 

de 50 00 P°r ^uas) 9uotas iguais no valor nominal 
lencentesaos0 00 (C*nqUenta kwanzas) cada uma, per- 

°Quino Dn S.S<^C’os’ Milquesideque Augusto Tita Sacuca e 
m,ngos Manuel, respectivamente.

A cessão de artigo 5.°
Sentimento da s ^U°taS a estrar,h°s fica dependente do con- 
de Preferêncja a qual é sempre reservado o direito 
^U’Ser fazer us0 ° a°S s°c’os se a sociedade dele não 

s Agerênciae • .ART,G06-°
S^S aCtos e contr rn*n’stra^ao sociedade, em todos os 
^aniente, incumb*08, jUIZ0 e ^ora ^e*e’ act’va e Pas_ 

ján ^CUca e Oqu,ern a°S s<^c’os’ Milquesideque Augusto 

gerente° ^Orn’n^os Manuel, que ficam desde 

s°eie i aSS’naíuras d S> d’sPensa de caução, bastando 2 
ode. Os gerentes para obrigar validamente a

1. Os gerentes poderão delegar numa das sócias ou 

mesmo em pessoa estranha à sociedade parte dos seus 
poderes de gerência, conferindo para o efeito o respectivo 
mandato.

2. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie
dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 
semelhantes.

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 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 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 oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a qucta 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 I3.°
Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 

ano, devendo estar aprovados até 31 de Março do ano ime

diato.
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.
(15-14114-L02)
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Organizações Matoro & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Agosto 2015, lavrada 
com início a folhas 61, do livro de notas para escrituras 
diversas n.° 422, do Cartório Notarial do Guiché Único da 

Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Matoro Matoto Henrique, solteiro, maior, 
natural de Buco-Zau, Província de Cabinda, residente habi
tualmente em Luanda, no Município de Viana, Bairro Zona 

Verde, casa sem número;
Segundo: — Teolinda de Fátima Matoco, solteira, maior, 

natural de Buco Zau, Província de Cabinda, residente habi
tualmente em Luanda, no Município de Viana, Bairro Vila 

de Viana, Casa n.° 70;
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, 21 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

tos, venda de material de escrit' • 
serigrafia, serviços de cabeleireir^e M < I 
gens relações públicas, expl ; 
panificação, representações comer^S? 
de gás de cozinha, desporto e recrea j 
realizações de actividades culturaisVf^^ 
tenção de espaços verdes, segurança de 
educação e ensino, importação e expon 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comq^'^ 
em que os sócios acordem e seja permitido'

ARTIGO 4.° I
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cemtmlk i 

integralmente realizado em dinheiro,divididoer^i 
por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no ,*3 
nal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), 
sócio Matoro Matoto Henrique e outra quotanoval«J 
nal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), penti^l 
sócia Teolinda de Fátima Matoco, respectivamente. I

ARTIGO 5.° j

A cessão de quotas a estranhos fica dependente taj 
sentimento da sociedade, à qual é sempreresemtafel 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade fc 
quiser fazer uso.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ORGANIZAÇÕES MATORO & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denom inação soc i al de «Organ izações 
Matoro & Filhos, Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Viana, Bairro Caop B, Rua Guarda 
Passagem, casa sem número, podendo transferi-la livremente 
para qualquer outro local do território nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de represen
tação 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 escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serviços de ser
ralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, 
indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviços de informá
tica, telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, consultoria, exploração florestal, comercia
lização de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, promoção 
e mediação imobiliária, cabotagem, rent-a-car, compra 
e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 
venda e reparação de veículos automóveis, concessionária 
de material e peças separadas de transporte, fabricação de 
blocos e vigotas, comercialização de medicamentos, mate
rial cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e 
farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação de documen

ARTIGO 6.° ,g ência e representação da sociedade, enitóJ 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activae J 

mente, incumbe ao sócio Matoro Matoto Henrique.?! 

fica desde já nomeado gerente, com dispensa de 
bastando a assinatura do gerente para obrigar valid^': 
a sociedade. i

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou 

cm pessoa estranha à sociedade parte dos seus 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivos^1 j

3. Fica vedado ao gerente obrigara sociedade^
e contratos estranhos aos negócios sociais da soci^J^ 

como letras de favor, fiança, abonações ou ac , 
lhantes. [

^1

As as artigo 7°Cartas re ’ T>^e'as Gerais serão convocadas por 
30 (trint V' /adas’ d'r'gidas aos sócios com pdo 1,11 J 

creva 'aS antecedência, isto quando a In
dos só ■ mal'dades especiais de comunicação. í 

Parecer °/ía Com temP° suficiente para q^P05' i

n ARTIGO 8 o
cent Ucros líquidos apurados, depois de d^11■ <

Ass Pa'a fundos ou destinos espeC‘alS 

cão w le'a ^era^’ serão divididos pelos SÓC'^S 
as suas quotas, e em igual proporção ser110 

aSperda° se as houver.

.is de
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III
ARTIGO 9.°

se dissolverá por morte ou impedimento 
Asociedade na° continuando a sua existência com o 

dequalquer d°S o’u representantes do sócio falecido ou 
sobrev'voeherndeo estes nomear um que a todos represente, 

in,e*’Xo‘asemantÍVerÍndÍVÍSa’ 

enquaní ARTIGO 10.°

a s0ciedade por acordo dos sócios e nos 
DÍSS°|V1 segais, todos os sócios serão liquidatários e a 

demais casos rt.lha’verificar_se-á como acordarem. Na falta 

IÍqUÍdaÇdo° ese algum deles o pretender será o activo social 
de aC°r Xdobo com obrigação do pagamento do passivo 

eadjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

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 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.

(15-14115-L02)

Fraslando, Limitada

'avradaco^ qUe’ P°r escritura de 20 de Agosto de 2015, 
turasdivpJH 'niC'° a fodlas 57, do livro de notas para escri- 

apresa ’ d° ^artori° Notarial do Guiché Único 
C°sta>Licen a Carg° d° Notário, Lúcio Alberto Pires da 

p^eir0- 1° em D’re’t0, foi constituída entre:
te’r°» maior n ^rac,ano Pedro Domingos Lando, sol- 

residente em l d° ^en^ue^a’ Província de Benguela, 
casa n a’ n° distrito Urbano da Samba, Bairro

W;ImFnúmero’Zona3;
aíUra> de Benpii .aUSto S’mão Satumbo, solteiro, maior, 

no MUnjC' a’ Provínc’a de Benguela, residente em 

asa n-° 22oo- P10 de V’ana> Bairro Zango I, Rua Quadra 

Uftjq . *

" res"á n“

^otanal d,, , , ■
’aos20deA Guiché Único da Empresa, em 

£ sto de 2015. — o ajudante, ilegível.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
FRASLANDO, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Fraslando, 

Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Viana, Bairro Km 14, Estalagem, Junto do 
PT, casa sem número, 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 escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas de 

construção civil e obras públicas, promoção e mediação 
imobiliária, venda de equipamentos dos serviços de segu

rança privada, prestação de serviços de segurança privada, 

infantário, creches, importação e comercialização de medi

camentos, produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais 

diversos, fabrico e distribuição de medicamentos, equipa

mentos e produtos hospitalares, manutenção e assistência a 

equipamentos diversos, educação, ensino geral, desporto e 

cultura, informática, telecomunicações, hotelaria e turismo, 

restauração, indústria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuária, 

indústria de panificação, camionagem, transitários, cabota

gem, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, 

transporte de passageiros, transporte de mercadorias, fisca

lização de obras públicas, venda de material de escritório 

e escolar, venda e instalação de material industrial, venda 

e assistência a viaturas, comercialização de material de 

construção, comercialização de lubrificantes, exploração de 

salão de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização 

de gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalen

tes, venda de artigos de toucador e higiene, exploração de 

ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, farmácia, cen

tro médico, geladaria, exploração de parques de diversão, 

exploração mineira, exploração florestal, exploração de 

bombas de combustíveis, estação de serviço, representações 

comerciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, 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: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nomtnal 

de Kz* 50 000 00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per- 
tencentes aos sócios Graciano Pedro Domingos Lando e 

Fausto Simão Satumbo, respectivamente.
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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 pas
sivamente, incumbe aos sócios Graciano Pedro Domingos 
Lando e Fausto Simão Satumbo, que ficam desde já nomea
dos gerentes, com dispensa de caução, bastando uma 
assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar entre si ou mesmo em 
pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerên
cia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. 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.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

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 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-á 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 igual
dade de condições.

ARTIGO l|.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ART\GO n.»Para todas as questões emergentes V 
QUer entre os sócios, seus herdeiros Ltre eles e a própna sociedade, 6» 

Comarca de Luanda, com expressa rer^ 
outro.

ARTIGO B.» 1Os anos sociais serão os civis e osbah^ 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo 
de Março imediato.

ARTIGO I
■No omisso regularão as deliberações sod®,^ 

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, 
q piedades Comerciais, e demais legislação^ b° (W

CATIBIA-,nvestimeiltll!ep<rti.W[íí^

Certifico que, por escritura de 20 de Ago^J 
lavrada com início a folhas 47, do livro de«J 

turas diversas n.° 422, do Cartório Notarial doGuíchéiJ 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto J 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Eduardo Agostinho Veloso de (k 

solteiro, maior, natural da Samba, Província de 
onde reside habitualmente, no Município de BetaBr- 
Talatona, Avenida de Talatona, Casa n.°22;

Segundo: — Ambrósio Pedro de Jesus, solteiro,^ 
natural da Samba, Província de Luanda, ondefôide^< 

mente, no Distrito Urbano da Samba, Casa n.
Uma sociedade comercial por quotas de q < 

nos termos constantes do documento em an ,

Está conforme. , . .
Cartório Notarial do Guiché Unl^° .^1^1 

Luanda, aos 20 de Agosto de 2015.

c. t^UTOS DA sociedade 
P PA BlA ~~ invESTIMENTOS ■A RT>CIPA ções, limitada /

Asoci^ , ARTIGO I." J

Investi 3 e ad°Pta a denominação social^J 

Social na pe'U0S e Participações, Limitada»’ 
Distrito li P°VínCÍa de Luanda> MunicípÍ0 ci 

Samba o rban° da Samba’ Bairr° Samba' ^alQuèr 3 n °32’ P°dend0 ‘ransferi-la li^! 

fíliajs °Utro local do território nacional,
dentrn ^Ursais> aêências ou outras formas d^f J / 

° e fora do País. /

A <■ ARTIGO2"'Oício rft/a duração é por tempo indetenninadoAjpl 

da da SUa actividade’ Para todos os efe" ' '

a a da celebração da escritura.
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ARTIGO 3.°
como objecto social a prestação de ser- 

AsOciedadele^a| a grosso e a retalho, empreitadas de 
Viços,^mérC,°1 dobras públicas, promoção e mediação 

construção c>v> equipamentos dos serviços de segu- 
imObiliár'a’ Ven estaçã0 de serviços de segurança privada, 
rança põvada’ importação e comercialização de medi- 
infantário, crec ’ hosp|talareS; equipamentos laboratoriais 
^mentos, pr° distribuição de medicamentos, equipa-

diversos, hospitalares, manutenção e assistência
n>entos e ^°os djVersos, educação, ensino geral, escola de 
a equipam® cultura, escola de condução, informática, 

''^untações, hotelaria e turismo, restauração, casino, 

“«na pesada eligeira, pescas, agro-pecuária, indústria de 
'anificação, camionagem, transitários, cabotagem, rent-a- 
Pa r compra e venda de viaturas novas e usadas, transporte 
^passageiros, transporte de mercadorias, oficina auto, ofi

cina de frio, fiscalização de obras públicas, venda de material 
de escritório e escolar, venda e instalação de material indus
trial, venda e assistência a viaturas, comercialização de 
material de construção, comercialização de lubrificantes, 
salão de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização 
de gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalen
tes, perfumaria, artigos de toucador higiene, ourivesaria, 
relojoaria, agência de viagens, farmácia, centro médico, 
clínica geral, geladaria, exploração de parques de diver
são, exploração mineira, exploração florestal, exploração de 
bombas de combustíveis, estação de serviço, representações 
comerciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, 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.° 
lnte^caP’ta’ s°cial é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

por 9 (,mente ^^do em dinheiro, dividido e representado 
(cinquentT) ÍSUaÍS 00 Val°r nominal de Kz: 50-000’00

Agostinho v? kwanzas), pertencente aos sócios Eduardo 

Pectivamente °S° Castro e Ambrósio Pedro de Jesus, res-

A cessão d ART,GO 5.°
Sentirnento da C ^U°taS a estrar,hos fica dependente do con- 
de Pteferênci S°C’edade’a 9ual é sempre reservado o direito 
teerfa>A a efer’d(

rW uso. 0 aos sócios se a sociedade dele não

'•A'■Agerênci ARTIGO6.«
Seus actos e COn(e adrn*n'stração da sociedade, em todos os 

aniente, incumb^08’ ju,zo e ^ora dele, activa e passi- 

^tr°> que *° sócio Eduardo Agostinho Veloso de 

Estando a nornead° gerente, com dispensa de 
^nie a sociedadeSS*natUra ^erente’ para °óogar va^“ 

§crcrj{g n d '
^erê^eSS°a estranha de^e^ar num dos sócios ou mesmo 

Cla’conferi^3 Soc*edade parte dos seus poderes de 
Para o efeito, o respectivo mandato.
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j. 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 

j0 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.

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 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-á 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 igual

dade de condições.

ARTIGO 11.0
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 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 
(15-14126-L0->
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Henda’s Brothers, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 49, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 422, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Venceslau Isaac António Henda, solteiro, 
maior, natural de Catete, Província do Bengo, onde reside 
habitualmente, no Município de Icolo e Bengo, Bairro Vila 

de Catete, casa sem número;
Segundo: — Alberto António Henda, solteiro, maior, 

natural de Catete, Província do Bengo, onde reside habi
tualmente, no Município do Icolo e Bengo, Bairro Vila de 

Catete, casa sem número;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

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

Luanda, aos 20 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
HENDA’S BROTHERS, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Henda’s 
Brothers, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Icolo e Bengo, Bairro da Vila de 
Catete, Rua Principal da Vila de Catete, casa sem número, 
próximo do Posto de Emissão do Bilhete de Identidade, 
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 escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, consultoria, contabilidade e auditoria, gestão de 
empreendimentos, armazenamento e distribuição, comércio 
geral a grosso e a retalho, empreitadas de construção civil 
e obras públicas, promoção e mediação imobiliária, venda 
de equipamentos dos serviços de segurança privada, presta
ção de serviços de segurança privada, serviços de infantário, 
importação e comercialização de medicamentos, produtos 
hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico 
e distribuição de medicamentos, equipamentos e produ
tos hospitalares, manutenção e assistência a equipamentos 
diversos, educação e ensino geral, desporto e cultura, infor
mática, telecomunicações, hotelaria e turismo, restauração, 
indústria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria de 
panificação, camionagem, transitários, cabotagem, transpor-

tes marítimo, fluvial) 
venda de viaturas novas P terres^rP 
trenspore de mercedod^ l-^J

de material industrial, asskr 
iização de material de conT'* a 

lubrificantes, serviço, dec,be 
comercialização de gís de 
peças sobressalentes, 
de toucador e higiene, agenc» , * 
tos químicos e farmacêuticos, S 

de panificação, pastelaria, g*dad,t 
parques de diversão, explora» 
bombas de combustíveis, estação de seivi 
comerciais, serviços de serralharia, carpi^N 
importação e exportação, podendo aindadefaS 
quer outro ramo do comércio ou indústria em qj 

acordem e seja permitido por lei.
ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cemmilVQ 
zas), integralmente realizado em dinheiro, 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor kc 

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas)cadaumu • 
tencentes aos sócios, Venceslau Isaac Antônio 
Alberto António Henda, respectivamente.

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente^ 

sentimento da sociedade, à qual é sempre tese^J 
de preferência deferido aos sócios se a soc.eda a 

quiser fazer uso. ARTIGO 6.’ J

1. A gerência e administração da st’ 
seus actos e contratos, em juízo e or 
mente, incumbem aos sócios Velice desde já 
e Alberto António Henda, que 
gerentes, com dispensa de ca^ nteasoc'el)íllie' <

2. Os gerentes podem . jrltd«s' í-'
em pessoa estranha àsocied d

gerência, conferindo para
3. Fica vedado aosge-e ^^d.^^

e contratos estranhos aos «

como letras de favor,
.f ' 

ihan.ee-

AS Assembleia»^'*

creva formalidades «»Pd> se* 
dos sócios estiver a 
deverá ser feita com 

parecer. S
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ARTIGO 8.»

s líquidos apurados, depois de deduzida a per-
Oslucros funjos ou destinos especiais criados em 

centagenl.PGera|, serão divididos pelos sócios na propor- 

Ass«nlble'a tas e em igual proporção serão suportadas 
c3o das suas qu 
sperdas se as houver.

aK ARTIGO 9.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
ualquerdos 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 verificar-se-á 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 
eadjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual

dade de condições.

ARTIGO Il.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO I2.°
QuerPaJ.‘°daS aSqUeStÔes emergentes do presente contrato, 

X ete?0"05’ °U reP“ntes, quer

de uXsociedade> fica estipuiad° ° For°da 
outro. d expressa renúncia a qualquer

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

ew31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 14.°No omisso regularão as deliberações sociais, as P $ 
s'Çòes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei as 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(l5-14l35-L02)

• c Consultoria BITGEST —Tecnologias,
e Serviços, Linutada

. on de Agosto de 20^; Certifico que, por escritura de aS para escn
invada com início a folhas 11, do Vivro e Guiché 

diversas n? 2K7-A, do Cartório Nota° ^eft0 pires Único da Empresa, a cargo do Notário, Lu entre*. 
Costa, Licenciado em Direito, foi consti so\teiro, 
Primeiro: - João Baptista de ^^^Suú onde 

natural da Gabela, Província do N Ambonn, 
habitualmente no Município do o 

lrT° Porto Amboim, casa sem número,

16593

Segundo: — Adérito Domingos Adriano de Sousa, sol
teiro, maior, natural da Gabela, Província do Kwanza-Sul, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Samba, Bairro Samba, Casa n.° 18;

• 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, 24 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
BITGEST —TECNOLOGIAS, CONSULTORIA 

E SERVIÇOS, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «BITGEST 

— Tecnologias, Consultoria e Serviços, Limitada», com 
sede social na Província de Luanda, Município de Belas, 
Urbanização Nova Vida, Rua 101, Casa n.° 3439, 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.°
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 a prestação de 

serviços, consultoria financeira e jurídica, contabilidade 
e auditoria, gestão de empreendimentos, comercializa
ção e gestão de imóveis, venda de mobiliário, serviços de 
transportes públicos e privados não regulares, serviços de 

agenciamento e transitário, serviços de representação, pro
motora de investimentos e participações, produtos químicos 
e farmacêuticos, serviços de saúde, importação e comerciali

zação de medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos 
laboratoriais diversos, fabrico e distribuição de medicamen
tos, equipamentos e produtos hospitalares, comércio gerai a 
grosso e a retalho, empreitadas de construção civil e obras 

públicas, venda de equipamentos dos serviços de segurança 
privada, prestação de serviços de segurança privada, servi

ços infantários, manutenção e assistência a equipamentos 
diversos, educação, ensino geral, escola de línguas, desporto 
e cultura, serviços de condução, tecnologias de informação e 
serviços, informática, telecomunicações, serviços de hotela
ria e turismo, restauração, casino, indústria pesada e ligeira, 
pescas, agro-pecuária, indústria de panificação, transitários, 

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas 

e usadas, transportes marítimo, fluvial, aéreo e terrestre, 
transporte de passageiros, transporte de mercadorias, oficina 

auto, oficina de frio, fiscalização de obras públicas, venda 

de material de escritório e escolar, decoração de interiores 
e exteriores, venda e instalação de material industrial, assis-
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tência a viaturas, comercialização de material de construção, 
comercialização de lubrificantes, comercialização de gás de 
cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalentes, comer
cialização de perfumes, serviços de cabeleireiro e barbearia, 
artigos de toucador e higiene, agenciamento de viagens, 
geladaria, exploração de parques de diversão, exploração 
florestal, exploração de bombas de combustíveis, estação de 
serviço, representações comerciais, serviços de serralharia, 
carpintaria, marcenaria, a criação de uma academia de fute
bol, 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: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas sendo 1 (uma) quota no valor nominal 
de Kz: 55.000,00 (cinquenta e cinco mil kwanzas), perten
cente ao sócio João Baptista de Sousa Diogo e a outra quota 
no valor nominal de Kz: 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Adérito Domingos Adriano 
de Sousa, 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, incumbem ao sócio João Baptista de Sousa Diogo, 
que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sociedade.

1. O gerente poderá delegar numa das sócias ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerencia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

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.

ARTIGO VA sociedade não se dissolverá por V
de qualquer dos sócios, continuando 
sobrevivo e herdeiros ou representantes dos^S 
interdito, devendo estes nomear um queat^H 
enquanto a quota se mantiver indivisa. N

ARTIGO tO.» I
Dissolvida a sociedade por acordo dos 

demais casos legais, todos os sócios serio \i^ 
. uidação e partilha realizar-se-á como acord®^ 7* cordo, e se algum deles o pretender, será o 

de a , ’ bioco com obrigação do pagm»,^
^u°dicado a0 sóc'°que me'bor pteçoofe'M 

dade de condições.
ARTIGO 11.° I

A sociedade reserva-se o direito de amortizan^J 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto,paíj 
providência cautelar.

ARTIGO 12.’

Para todas as questões emergentes do presenteei 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representante^ 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o ftc 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qé 

outro.
ARTIGO I3.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembroàs* 
ano, devendo estar aprovados até 31 de Marçodoaroisj

diato.
ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, 
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a le>u. 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável- ;

(15-141^

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 ern 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

HARRISSA& IRMÃOS —Comércio Gerai,

Certifico que, por escritura de 21 A&° ^4 

lavrada com início a folhas 24, do ^vr0<^en .^qG^Í 
turas diversas n.° 287-A, do Cartório No 

i'j • , r etário,
Umco da Empresa, a < 
da Costa, Licenciado em Direito,Primeiro: — Jorge Marcos, sol 

da Maianga, Província de Luanda, 
mente, no Distrito Urbano do Ran^’

fíii- 
Travessa II, Casa n.° 31; . cOín b)'r‘

Segundo: — Niane Ibrahima, c a(jquir^oS’° 

Binta, sob o regime de comunhão gui1’^'1 
Kindia, Guiné Conakry, de naci^o Qistr,t0 

dente habitualmente em ^uan^.(ja Hojrf^ 

Rangel, Bairro Terra Nova,

n.°109;

cargo do Notário, cm Direito, foi constituída^- I

' maior,^'1'
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iercial por quotas que se regerá nos
• Ande com1

UHa s°sCt'aentes do documento em anexo.

,el1iios c°n 
gstáconform • Guiché Unico da Empresa,
Cartório N°la^o de 2015. — O ajudante, ilegível.

Luanda,24 e

em

1. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerencia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie
dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 
semelhantes.

FSTATUTOS da sociedade 
haRRISSA& IRMÃOS-COMERCIO 
H GERAL, LIMITADA

ARTIGO 1.»
sociedade adopta a denominação de «HARRISSA & 

IRMÃOS-Comércio Geral, Limitada».

ARTIGO 2.°

Tem a sua sede em Luanda, Província de Luanda, no 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 

da Ingombota, Rua Rainha Ginga, Casa n.° 116, podendo, 

por simples deliberação dos sócios, deslocar para qualquer 
outro endereço e, também abrir filiais, agências ou represen

tações em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 3.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando o 

seu início a partir da data presente.

ARTIGO 4.°

Oseu objecto social circunscreve-se nas actividades de 
comércio geral a retalho e a grosso, indústria transforma
dora, agro-pecuária, pescas, transporte, marítimo, fluvial, 
aéreo e terrestre, rent-a-car, transporte de pessoas e de 
mercadorias, construção civil e obras públicas, serviços de 
mformática, segurança industrial e patrimonial, prestação 
e serviços, importação e exportação, podendo dedicar-se a 

9 alquer outra actividade em que os seus sócios irão concor- 
desde que estas sejam conforme à lei.

0 ARTIGO 5.°
2as) in^'ta' S°C*al Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- 

rePresenta^ra^,Tlente rea*’za<do em dinheiro, dividido e 

nal de Kz- 5QP°r 2 (dUaS) quotas iguais no valor nomi- 

Pertencentes (c’nquenta mil kwanzas) cada uma, 
pect,varnentea°S SdC*°S dorge Marcos e Niane Ibrahima, res-

Não serão e * - • ART,G06°
Os sócioseXlêíVeÍS prestaCões suplementares de capital, 

qUe ela irá neces^6^0 & soc’e^a(^e os suprimentos de 

C°nd’Çòes dpet £ltar’ ca^ern aos sócios de determinarem as 
este financiamento.

SeAgerênciae • ,ARTlG07-°
siyS aCt°s e contr m^n’stra^ao da sociedade, em todos os 

'ncumb*08, 601 dU,Z0 e ^ora ^e^e’ activa e pas- 

que fiCa eiTI aos sóci°s Jorge Marcos e Niane 
par 9 CauÇão i? ^sde já nomeados gerentes, com dis- 

°^Barvaiid astand° 1 (uma) assinatura dos gerentes 
arnente a sociedade.

ARTIGO 8.°
A cessão de quotas entre os sócios é livre, porém, quando 

feita a estranha, fica dependente do consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.°
Os balanços sociais serão encerrados em 31 de Dezembro 

de cada ano, os lucros por eles acusados serão divididos na 

proporção das suas quotas.

ARTIGO 10.°

As Assembleias Gerais, quando a lei não prescreva 
outras formalidades, serão convocadas por meio de cartas 
registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 8 dias de 
antecedência. No caso de alguém encontrar-se ausente da 
sede social, a convocação deverá ser feita com a dilatação 
suficiente para que o mesmo possa comparecer.

ARTIGO 11.°

A sociedade não se dissolverá por falecimento ou inter
dição dos sócios, continuando a sua existência com os vivos, 
os capazes e os herdeiros ou representantes do falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 12.°

Dissolvidas a sociedade por acordo dos sócios e, nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e a partilha procederão como então acordarem.

ARTIGO 13.°
Na falta de acordo e se alguém deles o pretender, será 

o activo social licitado em globo, com obrigação do paga
mento do passivo e adjudicando ao sócio que melhor preço 

oferecer em igualdade de condições.

ARTIGO 14.°
No omisso, regularão as disposições do Código Comer

cial vigente e demais legislações aplicáveis.
(15-14149-L02)

Hermic, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 74, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 422, do Cartório Notarial do Guiché Unico 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Hermelindo Wilson Eduardo, solteiro, 

maior, natural de Cabinda, Província de Cabinda, ^'den« 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do K.lamba 

Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua Moncorvo, casa sem 

número;
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Segundo: — José Próspero Tsimba Micula, solteiro, 
maior, natural de Buco Zau, Província de Cabinda, onde 
reside habituaimente, no Município Sede de Cabinda, Bairro 
Resistência, casa sem número,

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

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

Luanda, aos 21 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

6.°A gerência c • 
seus actos e mm-

juízo -

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
HERMIC, LIMITADA

I.°

- juiz.0 e. incumbe aos sócios 
José Próspero Tsimba Micula, que teste 
gerentes com dispensa de caução, bastante 
naturas dos gerentes para obrigar validw^

Os sócios-gerentes poderão delegar 
estranha à sociedade parte dos seus poter»^ 

nferindo para o efeito o respectivo mandato. \ C° Fica vedado aos gerentes obrigarem a 

contratos estranhos aos negócios 
dade tais como letras de favor, fiança, abr»fe
semelhantes.

A sociedade adopta a denominação de «Hermic, 
Limitada», com sede social em Luanda, no Município de 
Belas, na Centralidade do Kilamba, na Rua 1, do Qt Quedas 
de Kalandula, Prédio j-18, l.° andar, Apartamento n.° 11, 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cia ou outras formas de representação dentro e fora do País.

2.°
A sua sede 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.

3.°
A sociedade tem como objecto social a agência de nave

gação e transitários, fiscalização de obras públicas e privadas, 
imobiliária, serviços de hotelaria e turismo, catering, presta
ção de serviço, exploração de inertes, comercialização de 
petróleo e seus derivados, indústria extractiva e transforma
dora, educação, ensino geral, formação profissional, serviços 
de saúde, produtos químicos e farmacêuticos, agro-pecuária, 
pesca, indústria de panificação, pasteleira, transporte marí
timo, fluvial, aéreo e terrestre, rent-a-car, comércio geral a 
grosso e retalho, importação e exportação, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e que seja permitido por lei.

4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado, em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios 
Hermelindo Wilson Eduardo e José Próspero Tsimba Micula, 
respectivamente.

5.°
A cessão de quota 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.

7. °
As Assembleias Gerais serãn 

cartas registadas, dirigidas aos ■

estiver ausente da sede social, a comunicação tej 
eita com tempo suficiente para que possa compw |

8. ° í:

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzitó 
centagem para fundos ou destinos especiais criak 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na 
ção das quotas, e em igual proporção serão siipoit^, 

perdas se as houver.

9. ° t
A sociedade não se dissolverá por morte ou imp^ 

de qualquer dos sócios, continuando a sua exisré^, 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do soci$ 
interdito, devendo estes nomear um que a to 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

10. ° 'U'
dos s^105 I

Dissolvida a sociedade Por aC°r se^0 liqai^ 
demais casos legais, todos os sócios acOrdaref\

a liquidação e partilha verificar-se a teflder, 
falta de acordo, e se algum deles o p 
social licitado em globo com 0 ^^preÇ00^ 
passivo e adjudicado ao sócio que 
igualdade de condições. j

11. ° rtiX!

direito
A sociedade reserva-se o ^caja a(Tes 

qualquer sócio, quando sobre I

providência cautelar.
12. °9t/er en/r as <Iuestôes emergentes do Prese

c 05 sócios, seus herdeiros ou repr^1 ‘ í
l



_dE4 DE SETEMBRO DE 2015
N-° 'Zi—-—-— ----- -—’ 16597

lllS^.

■ rja sociedade, fica estipulado o Foro da 
en,re e|es 6 3 ^nda, com expressa a renúncia a qualquer 
Coni^ de LUan

n O
3.

• is serão os civis e os balanços serão dados
Os anos sociais devendo encerrar a 31

de Dezembro oc
ÍMarço imediato-

14.°

sso regularão as deliberações sociais, as disposi- 
Nocmiss ° de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades 

^Íciaife demais legislações aplicáveis.

ComerC,a ’ (15-14150-L02)

PEDRA AZUL— Materiais de Construção, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 20, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 287-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: — Artur da Fonseca Pereira, casado com 
Sónia Maria de Almeida Filipe, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural do Lamego, Portugal, de nacionali
dade portuguesa, residente habitualmente em Luanda, no 
Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua José 
Anchieta, Casa n.° 29;

Segundo: — Edgar Mawete Manuel José, solteiro, 
maior, natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, 
Bairro Nelito Soares, Rua BI, Casa n.° 42;

Terceiro: Joaquim José de Jai Ventura, solteiro, maior, 
^ural de Benguela, Província de Benguela, residente habi- 

Bairr^M6 ^uanda, no Distrito Urbano da Ingombota, 
n.02Q° i Oacu'usso’ ^ua António Saldanha da Gama, Prédio

& andar, Apartamento 1;

Lídiya Mo ~~ J°sé ^anue' Anacleto Conduto, casado com 

natural do ° reg’me comunhão de adquiridos, 
lualmente e Prov>ncia do Namibe, residente habi
to Mar cae? uan<^a’ no Distrito Urbano da Samba, Heróis 

Uma m nÚmero;
l^oscon Jdade cornerc’al por quotas que se regerá nos 

EstáXonrmed0dOCUment0emanexo

Euanda, 24 dp ?'ar'a' do Guiché Único da Empresa, em 
Sosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

PEDpTaUT0S DA soCIEDADE

DEcnLAZULT MATERIAISNSTrUÇÃO, limitada

Asociedad l-°
^ateriais de Const'3 & denoniina<?a° de «PEDRA AZUL 

toção, Limitada», com sede social em 

Luanda, no Distrito Urbano e Bairro da Maianga, Rua Padre 
Manuel Pombo, Casa n.° 28, Município de Luanda, podendo 
transferi-la livremente para outro território nacional, bem 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de 

representação dentro e fora do País.

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.

3. °

A sociedade tem como objecto social de importação e 

exportação, comércio geral a grosso e a retalho, de material 
de construção, prestação de serviços, empreitadas de cons
trução civil e obras públicas, venda e instalação de material 
industrial, promoção, exploração, mediação e comercializa
ção imobiliária, hotelaria e turismo, venda de equipamento 
de segurança, serviços de segurança, comercialização de 
bens alimentares, importação e comércio de medicamentos e 
produtos hospitalares, equipamentos e produtos laboratoriais 
diversos, representação, fabrico e distribuição de medica
mentos, equipamentos e produtos hospitalares, manutenção 
e assistência a equipamentos diversos.

Podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio, indústria ou serviços em que os sócios acordem e 
seja permitido por lei.

A sociedade poderá ainda associar-se com outras pes
soas jurídicas para formar novas sociedades, com diferentes 
objectos sociais, agrupamentos complementares de empre
sas, consórcios e associações em participação, bem como 
subscrever e participar no capital de outras sociedades cons

tituídas ou a constituir.

4. °

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 4 (quatro) quotas iguais, no valor nomi
nal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas) cada 
uma, pertencentes aos sócios Artur da Fonseca Pereira, 
Edgar Mawete Manuel José, José Manuel Anacleto 
Conduto e Joaquim José de Jai Ventura, prospectiva- 

mente.

5. °

A cessão de quotas a estranhos dependente do consen
timento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

6. °

A gerência e a administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo dele e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio Artur da Fonseca Pereira, que 
desde já ficam nomeados gerentes, com dispensa de caução.
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bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 

sociedade.
1 A sociedade obriga-se com a assinatura de dois sócios, 

tendo que uma das assinaturas ser obrigatoriamente do 
administrador.

2 Os sócios-gerentes poderão delegar mesmo em pes
soas estranhas à sociedade todos ou parte dos seus poderes 
de gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. 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.

7. °

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 dias de antecedência, 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.

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.

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.

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-á 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 adjudicação ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 
dade de condições.

aua^°CÍedade reSerVa‘Se ° direit° de amortizar a fiuota de 
pX^rsobreeiar“aiaTO^“h-“

12.°
“S“i,U'S’te:m"8en,eS “» « 

entre eles e a prón^1*8 h°U representantes. quer 
Comarca de Luanda To^ flC3 esllpulado 0 Foro da 
outro. ’ m expressa renúncia a qualquer

13 0 !
Os anos sociais serão n» • '

em 31 de Dezembro de cad^* ® °S Kc 
de Março imediato. a an°> <kve

OeV

I4.°
No om'sso regularão as delihA 

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fev?^ 
aplicável. ereir°, e demai.?*k

Certifico que, por escritura de 20 de a 
lavrada com início a folhas 87 do livro d 
turas diversas n.“ 286-A, do Cartório ' 
Unico da Empresa, a cargo do Notário LúcioAlí^ ‘ 
da Costa, Licenciado em Direito, foi cònstitaidíe^

Primeiro: — Jurema de Luísa Jorge Alberto Anfe 
casada com Francisco Agostinho Ambrósio, sobo^j 
comunhão de adquiridos, natural de Cambambe, 
do Kwanza-Norte, residente habitualmente em Luandu 
Distrito Urbano da Maianga, Bairro Calemba, Rua dala 
n.° 601;

Segundo: — Magda Luísa Nicolau Alberto,solteira.!® 
natural de Cambambe, Província do Kwanza-Norte, 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do 
Bairro Nelito Soares, Rua Alberto Correia, Casan."84;

Uma sociedade comercial por quotas de que sek 

nos termos constantes do documento em anexo.

Está conforme. ,
Cartório Notarial do Guiché Unico 

Luanda, 21 de Agosto de 2015. — O aju an . .

ESTATUTOS DA SOÇlED^pA 

M’BANJAENXEBRE,

CAPÍTULO'
Firma, Sede, DuraçaoeObJ

É constituída uma !oci'd'd‘“d"»»»»*''' 

sociedade por quotas qLie a 
«M’Banja Enxebre, Limita ■

aRT1G°x2- tf
(Sede) .Ja/ /

A sede da sociedade» adec**

de Viana, Bairro de tan ’ ferir011 e q de 
número, podendoabrl1’’ oUtra forl”‘ / 
sais, agências ou qua trangeir°-. aSedeS 
social, em Angola ou n gerênCia’|a.

2. Por simples 
ser transferida para ou
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IIISÉ^

ARTIGO 3.° 
(Duração)

durará por um período de tempo indetermi- 
A sociedade u jcio todos os efeitos legais, a 

«tí»ndo-se o 5CUX de celebração da escritura. 
padirda ARTIGO 4o

(Objecto)

edade tem por objecto social o exercício de 
'• Ades de prestação de serviços, comércio geral, repre- 

«ctivida Comerciais, marketing, publicidade e impressão, 

Sen,aÇ°Co e exportação, logística e transportes, fabricação 

^Codutos derivados do PVC, distribuição e comerciali- 
^-^de produtos de construção civil e obras públicas, 

consultoria de engenharia de obras civis, industriais, logísti- 
C° e de edificação, implementação de soluções tecnológicas 

simples e sistemas informáticos, estudos económico-finan

ceiros e de viabilidade industrial, gestão de sistemas de 

qualidade, segurança e ambiente.
2. A sociedade pode, ainda, mediante liberação da 

Assembleia Geral, adquirir, onerar e alienar participa
ções em quaisquer outras sociedades, seja qual for o tipo e 

objecto social, em sociedades reguladas por leis especiais e 
poderá participar em formas de cooperação entre empresas 
comerciais, designadamente associações em participação, 
consórcios ou agrupamentos complementares de empresas.

3. Por fim, a sociedade pode, mediante deliberação da 
Assembleia Geral, exercer qualquer outra actividade comer
cial, industrial ou de serviços que não seja proibida pela lei.

CAPÍTULO II

Capital Social

ARTIGO 5.° 
(Capital social)

. capital social é de Kz: 100.000,00 (cento mil kwan- 
Quotas ^ra*rnente real’zado em dinheiro, dividido por duas 

stribuídas e representadas da seguinte forma:

a ma quota no valor nominal de Kz: 33.000,00 

6 tr^S kwanzas), pertencente à sócia 
Luísa^’co*au Alberto;

(Sg qU°ta n° va,or nominal de Kz: 67.000,00 

j enta e sete kwanzas) pertencente à sócia

2. serão^3-^ ^ulSa J°rêe Alberto Ambrósio.
la'5 qualquer ^1Ve^S Presta^^es suplementares de capi- 

SuPritUentos de °S SÓCÍOS P°derá fornecer a sociedade os 
^ctiv^ qUotqUe eSta necessitar na proporção das suas 

l(JaPela Assemble^Q3 ^OnTla ^ue ^or unanimemente deci-

ARTIGO 6.°
ra kDentrodosli

°s int d°S sóc«os an-)teS a soc’e^ac^e’ Por delibe- 

n’VeisereSSes sociais 0rt*2ar Ou a^Auirir quotas, sempre que 

0 e*ijam e tenha para tal fundos dispo-

2. A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer 

socio quando ela tenha sido ordenada ou alienada sem o 
consentimento da sociedade, quando ela tenha sido alvo 
de arresto, penhora, consignação ou apreensão judicial ou 
mediante acordo com o respectivo titular, sendo em tais 

casos o valor da amortização, aquele que resultar do último 
balanço aprovado.

CAPÍTULO 111 
Órgãos Sociais

ARTIGO 7.°
(Órgãos sociais)

A sociedade tem os seguintes órgãos sociais: A Assem
bleia Geral e a Gerência.

ARTIGO 8.°
(Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os sócios 
da sociedade.

2. Compete à Assembleia Geral proceder à eleição da sua 
Mesa.

3. A Mesa é composta por um presidente e um secretário, 
que podem não ser sócios.

ARTIGO 9.°
(Convocação)

1. As Assembleias Gerais serão convocadas nos termos 
da lei.

2. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma 
vez por ano, para apreciação e votação do relatório e con
tas, demonstração de resultados e sua aplicação, bem como 
para apreciar a administração da sociedade e, extraordi
nariamente, sempre que o seu presidente a convoque, por 
iniciativa própria, ou o seu gerente ou os seus sócios, desde 
que o façam nos termos da lei.

3. Na convocatória de uma Assembleia Geral pode, 
desde logo, ser fixada uma segunda data de reunião, para o 
caso de ela não poder reunir na primeira data marcada, por 
falta de representação do capital social exigido por lei ou 
pelo pacto social, desde que entre as duas datas medeiem 

mais de quinze dias e menos de um mês.

ARTIGO 10.° 
(Representação dos sócios)

1. Qualquer sócio pode fazer-se representar nas reuniões 
da Assembleia Geral por outros sócios ou por estranhos, 
mediante carta dirigida ao Presidente da Mesa, em que iden
tifique o seu representante e indique a duração e o âmbito 

dos poderes que lhe são conferidos ou por procuração.
2. Os gerentes poderão estar presentes nas reuniões da 

Assembleia Geral e, mesmo que não disponham de direito 

de voto, poderão intervir nos trabalhos, apresentar propostas 

e participar nos seus debates.

ARTIGO ll.°
(Competência da .Assembleia Gerai)

I À Assembleia Geral compete deliberar sobre as maté
rias que a lei lhe atribuía, com excepção das atribuídas pele
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presente pacto social à Gerência, obrigando as suas delibe
rações, quando validamente aprovadas, todos os sócios e 

órgãos sociais.
2 A Assembleia Geral deliberará sobre as matérias que 

lhe estejam exclusivamente reservadas, por força da lei apli

cável ou dos presentes estatutos.
ARTIGO 12.°

(Quórum)

A Assembleia Geral só poderá reunir e validamente deli
berar, em primeira convocatória se estiverem presentes ou 
representados sócios que representem a maioria do capital 

social.
ARTIGO 13.°
(Gerência)

1. A administração da sociedade será exercida por um 
gerente eleito em Assembleia Geral de entre os sócios ou 
não sócios, sem remuneração.

2. O gerente, findo o mandato, mantém-se em funções 
até ser substituído.

3. O gerente está dispensado de prestar qualquer caução 
à sociedade.

ARTIGO 14.°
(Competência da gerência)

1. A gerência terá os poderes para executar o objecto 
social da sociedade.

2. Compete ao gerente representar e gerir a socie
dade nos mais amplos termos em direito permitidos, não 
podendo, todavia, vincular a sociedade em negócios estra
nhos à mesma, nomeadamente em abonações, fianças, letras 
a favor e outras responsabilidades semelhantes a favor de 
terceiros.

3.0 gerente que infringir a disposição anterior, caso seja 
sócio, será não só penalizado com amortização da sua quota, 
como perderá também, em benefício dos outros sócios, a sua 
parte nos lucros de exercício em que os prejuízos decorren
tes da infraeção se tenham feito sentir.

4. O gerente poderá constituir procuradores ou manda
tários da sociedade, fixando, com toda a precisão, os actos 
que estes podem praticar e a duração do mandato, ficando a 
sociedade obrigada pelas correspondentes assinaturas.

ARTIGO I5.°
(Formas dc obrigar)

A sociedade fica validamente obrigada pela:
a) Assinatura do gerente;
b) Assinatura de um procurador, dentro dos limites

conferidos na procuração;
c) Assinatura de um mandatário, dentro dos limites

dos poderes que lhe hajam sido conferidos por 
acta, lavrada e assinada por todos os sócios, nos 
termos do artigo 286? da Lei das Sociedades 
Comerciais.

i

»«XTULo,v
,'STI® Is.-

2. O ano fiscal nara pf • 6 COni °ann •.
I de Janeiro a 31 de DezemÍ 

o balanço e as contas de cada eXer° 
dos à apreciação dos sócios até 7° 
àquele a que dizem respeito. MarWo^

3. Os livros e registos contabi|[stic
t.dos em Luanda e colocados à disposil^ 
qu.ser consultar, nos termos da lei. ° %

ARTIGO 17.» 
(Falecimento dc um sóci0)

No caso de falecimento ou interdição de Qdn 
sócios, a sociedade continuará com osberdeiT*’ 

sentantes do sócio falecido ou interdito. Os 
representantes do sócio falecido ou interditofar-se^J. 
sentar perante a sociedade por um único deentreelesjj: 

mesmos escolherão para o efeito.
ARTIGO !8.°

(Dissolução c liquidação)

1. A sociedade dissolve-se nos casos previstosnakis: 
por acordo dos sócios e para sua liquidação todosossõK 
ficam desde já designados liquidatários, devendo a 1^. 
ção e respectiva partilha ser efectuada de acordo como? 

for deliberado em Assembleia Geral.
2. Na falta de acordo dos sócios, será o activoisoci J 

tado em bloco, com a obrigação de pagamento F 

adjudicando-se ao sócio que melhor preço o

artigo I9.° 
(Mandatos c reeleição) 

cã0 eleitos
1. Os membros dos órgãos socia 

período de três anos, sendo permiti a a

ou mais vezes. . ^nnsideram-^^N
2. Os membros dos órgãos social oajSqtier««''

sados logo que eleitos, sem depen 

formalidades. „aatos, oS ■
3. Findos os respectivos

órgãos sociais permanecerão e por qu

substituição, independentem 

sido designados.
artig° ji
(A,,‘orÍ'ZaÇ ntaro^ 

.•novinie"1
O gerente fica autorizado a 

entradas em dinheiro conSt'^ at0, co"1 ^^cin'11*1’'^ 
viamente ao registo deste <

despesas com a constituiça açõeSi b^^is 
os respectivos registos e P ^alhad0^ 

realização de despesas 

cedores. J
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ARTIGO 21.°
(Lei e foro aplicáveis)

te pacto social rege-se pela Lei Angolana.
1 •0 preSe" as questões emergentes deste pacto social,
2 para todas a°$ representantes, quer entre eles

qller en|rc 0S S^'ãde fica estipulado o Foro da Comarca de 

e3própria s0^,nc/ expressa a qualquer outro.

Luanda, c°m artigO22.°
(Casos omissos)

do ao não previsto neste pacto social aplicar-se-ão 
Quan ° legais aplicáveis e, em particular as disposi- 

js normas Comercial, da Lei das Sociedades
rões da Lm d0 5

(I5-I4IS3-L02)

Grupo M. G. L. S. — Prestação de Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 34, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 287-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 
Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre 
Fernando Emanuel Mendes Martins, solteiro, maior, natu
ral de Luanda, onde reside habitualmente, no Município de 
Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Mártires 
do Kifangondo, Rua 14, Casa n.° 12, que outorga neste acto 
como mandatário de Miguel Adão da Silva, solteiro, maior, 
natural de Luanda, onde reside habitualmente, no Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, 
Rua Comandante Gika, Casa n.° 7, e Yuri da Silva Lucas, sol- 
teiro, maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente, 
no Município de Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, 

airro Alvalade, Rua Comandante Gika, Casa n.° 9;
Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

ermos constantes do documento em anexo.
bsta conforme.

Luanda^otar‘a^ Guiché Único da Empresa, em 

e Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

CPn^TUT0S DA SOCIEDADE

M. G. L. S — PRESTAÇÃO 

DE serviços, LIMITADA

A 1 .°
^’G-L. s__ a^opta a denominação social de «Grupo

s°c’al em Luancjrestaçao Serviços, Limitada», com sede 

? ^a’anga n° ^un^c,plo de Luanda, Distrito Urbano 
n,° 123. 1X0 d° ^^rUres do Kifangondo, Rua 18,

o) pOr
transf eraÇão da gerência, poderá a sociedade 

dentro r/ & Sec^e Eara clua^cluer outro *ocaE 
n°s me 3 ^r°Vlnc’a de Luanda, podendo ainda, 

ni0s termos, criar ou extinguir filiais, 

sucursais, delegações, agências ou quaisquer 

outras formas locais de representação, no terri
tório nacional;

b) A criação fora do território angolano de sucursais 

ou quaisquer outras formas de representação 
depende do consentimento da Assembleia GeraL

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.

3. °

O objecto da sociedade consiste na prestação de ser

viço não especificado, comércio geral por grosso e a 

retalho, comercialização de produtos químicos para betão/ 

betuminosos, construção civil e obras públicas, represen

tações industriais, relações públicas, comercialização de 

material informático, comercialização de material de teleco

municações, salão de beleza, hotelaria, fiscalização de obras, 

arquitectura, consultoria, apoio à construção na vertente de 

projectos, medições, orçamentação, promoção, coordena

ção, exploração de empreendimentos imobiliários, formação 

técnica nas áreas anteriormente referidas, importação e 

exportação, comercialização de materiais de constru

ção e decoração, moda e confecções, transportes marítimos, 

comercialização de viaturas novas e usadas, serviços de 

táxis rodoviários e marítimos, comercialização de perfumes 

e produtos de estética, exploração de parques e bombas de 

combustíveis, exploração mineira e de minerais, comercia

lização de medicamentos e todo tipo de fármacos, protecção 

e segurança, agências de viagens, comercialização de mate

rial hospitalar e gastável, exploração de farmácias, centro 

médico, hospitais.
A sociedade poderá, por deliberação da Assembleia 

Geral, dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou 

indústria em que os sócios deliberem e desde que permitido 

por lei.

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:
a) Uma quota no valor nominal de Kz: 80.000,00

(oitenta mil kwanzas) correspondente a 80% 

(oitenta por cento) do capital social pertencente 

ao sócio, Miguel Adão da Silva.

b) Uma quota no valor nominal de Kz: 20.000,00

(vinte mil kwanzas) correspondente a 20% 

(vinte por cento) do capital social pertencente ao 

sócio, Yuri da Silva Lucas.
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5. °
As cessões de quotas a estranhos ficam dependentes do 

consentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o 
direito de preferência, deferido aos sócios se a sociedade 

dele não quiser fazer uso.

6. °
1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Miguel Adão da Silva, que desde 
já fica nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando 
somente a sua assinatura para obrigar validamente a socie

dade.
2. O sócio-gerente poderá delegar mesmo em pessoa 

estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerência, 
conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. 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.

—
n.° \para todas as questões emerge \

entre os sócios, seus herdeiros 
tre eies e a própria sociedade, ftcaeai^ 

Comarca de Luanda, com expressaria^ 
outro.

13.° \
Os anos sociais serão os civis e
-1 de Dezembro de cada ano, devendoem

de Março imediato.

14.°

No omisso regularão as deliberações 
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, 
aplicável.

sociais>a$^j 
eden»isl^j.

Lende, Limitada

7. °

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas aos sócios com pelo menos 8 dias de ante
cedência, isto quando a lei não prescreve formalidades 
especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios estiver 
ausente da sede social, a comunicação deverá ser feita com 
tempo suficiente para que possa comparecer.

8. °

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzir a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção serão suportadas as perdas se as houver.

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 dos sócio falecido 
ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto deíf 

lavrada com início a folha 38, do livro de notas paer 
turas diversas n.° 287-A, do Cartório Notarial doGsi 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Albeitofej 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: ;-

Primeiro: — António João Lende, casado com 
de Carvalho Joaquim Lende, sob o regime de conw>. 
adquiridos, natural do Sambizanga, Província de 1®^ 

onde reside habitualmente, no Município do 
Bairro Hoji-ya-Henda, Rua Km 12, Casan. 45, I

Segundo: — Ivanildo Lisandro de Carv^^L 

menor, natural da Ingombota, Província 
reside habitualmente, no Município do C . 

Hoji-ya-Henda, Rua Km 12, Casan. 45,
Uma sociedade comercial por quota q 

termos constantes do documento em an r

Está conforme. v o da Enlpí^J
Cartório Notarial do Guiché 

Luanda, aos 24 de Agosto de 2015

10.°
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 preten
der, 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.

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ESTATUTOS DA SOCIEDA^ í
LENDE, LIMITADA j

artigo i.° ~ soCialdcf!:

A sociedade adopta a denoininaçã0 

Limitada», com sede social na Município e Bairro do Cazenga, Eua joc^ú'J

transferi-la livremente para |

rio nacional, bem como abrir filnnS’ do | 

outras formas de representação den >
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ARTIGO 2.°
■ or tempo indeterminado, contando-se o 

Asua duraÇa° todos og efeitos legais> a partjr

i"ÍCÍ°d2cVeMÇão dà presente escritura.

da data0 ARTIGO 3.°
• de tem como objecto social a prestação de ser- 

As°cieda ° a grQSS0 e a retalho, empreitadas de 
viços, comer^ g obras públicas, venda de equipamentos 
Construça0 civi^ ^rança privada, prestação de serviços 

dos serviços^ servjços infantários, importação e
de seguia ° rnedicamentos, produtos hospitalares, 

coinerC,aentos laboratoriais diversos, fabrico e distribuição 
rZcamentos, equipamentos e produtos hospitalares, 

06 menção e assistência a equipamentos diversos, edu- 
ensino geral, escola de línguas, desporto e cultura, 

escola de condução, informática, telecomunicações, hotela
ria e turismo, restauração, casino, indústria pesada e ligeira, 

pescas, promoção e mediação imobiliária, agro-pecuária, 
indústria de panificação, camionagem, transitários, cabota- 
aem,re/7/-o-cor, compra e venda de viaturas novas e usadas, 
transporte de passageiros, transporte de mercadorias, oficina 
auto, oficina de frio, fiscalização de obras públicas, venda de 
material de escritório e escolar, venda e instalação de mate
rial industrial, venda e assistência a viaturas, comercialização 
de material de construção, comercialização de lubrificantes, 
salão de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização 
de gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalen
tes, perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, 
relojoaria, agência de viagens, farmácia, serviços de saúde, 
geladaria, exploração de parques de diversão, exploração 
florestal, exploração de bombas de combustíveis, estação de 
serviço, representações comerciais, serralharia, carpintaria, 

marcenaria, importação e exportação, podendo ainda dedi- 
ar se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em 
U60S sóc’os acordem e seja permitido por lei.

Q . ARTIGO 4.°
Zas) intP,ta* S0C’a* é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- 
^Presentad^1116016 rea^za^° em dinheiro, dividido e 

nominal de°i<POr ^uas) Muotas> sendo uma no valor 
tencente ao Z'. 90-000,00 (noventa mil kwanzas), per- 
n°minal de°Kz-Ci° ^ntí^n’0 J°ao Lende e outra no valor 
a° sócio iva 0-000,00 (dez mil kwanzas), pertencente 
Varnente. 01 ° ^’sandro de Carvalho Lende, respecti-

Acessãode ARTIG05-
Sení’^ento da ^U°tas a estranhos fica dependente do con- 

^erência ^Cle^a<^e’a ^ua^ é sempre reservado o direito 
^'ser fazer usq e^er^° aos sócios se a sociedade dele não

Se Aêerênciae . ARTIGO 6.°
v^Usactos e contr^01*11^^3^^0 soc*edade, em todos os 

^ente> '^rube108’ eín jU1Z0 e f°ra de^e> activa e passi- 

tari(1ejá nomeac|o a° sóc’° António João Lende, que fica 
° a SUa assinatu^ereníe’ com dispensa de caução, bas- 

ra Para obrigar validamente a sociedade

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

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.

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 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 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 oferecer, em igual

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 qualquer 

outro.
artigo 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 
ano, devendo estar aprovado até 31 de Março do ano ime- 

diato.
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.
(15-14156-L0-)
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Buetutelamo (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora Adjunta 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob o n.° 33 do livro-diário de 24 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Buetutelamo Wete, solteira, maior, natural 
do Uíge, Província do Uíge, residente em Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, 
Rua 12, Casa n.° 9, constituiu uma sociedade unipessoal por 
quotas denominada, «Buetutelamo (SU), Limitada», regis
tada sob o n.° 4.541/15, que se vai reger pelo disposto nos 
termos seguintes.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda2.a Secção 

do Guiché Único, 24 de Agosto de 2015. — O ajudante, ile

gível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
BUETUTELAMO (SU), LIMITADA

artigo 6.
(Gerência)

A gerência e administração d 
seus actos e contratos, em jUiZ0 e .
mente, incumbe à sócia única, bastand 
obrigar validamente a sociedade °asua^fí

1. Fica vedado à gerente obrigar a • 1
contratos estranhos aos negócios socia^M 
como letras de favor, fiança, abonações ou

2. A sócia-única poderá nomear pesso^M 
dade para assumir as funções de gerência

ARTIGO 7.° |
(Decisões) l

As decisões da sócia-única de naturezaigual®^ I 
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em vl 
ela assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8” |
(Dissolução) I

A sociedade não se dissolverá por morte ouimpifel 
da sócia-única, continuando a sua existência com «fel 
ros ou representantes da sócia falecida ou interdito,ted 
estes nomear um que a todos represente, enquantoU 
mantiver indivisa.

ARTIGO l.°
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Buetutelamo (SU), 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, Município 
de Viana, Bairro Zango III, Rua da Dira, Casa n.° H2-579, 
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 restauração, 
comércio geral a grosso e a retalho, prestações de serviços, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar- se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em que a sócia 
decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lí
ARTIGO 10.°

(Balanços)
Os anos sociais serão os civis e os balançosserào^ 

em 31 de Dezembro, de cada ano, devendo encerrar*- 

de Março imediato.
ARTIGO ll.°

(Omisso) ‘

No omisso regularão as deliberações 
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho eain 3 r 
da Lei das Sociedades Comerciais, 1/04, e

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 
(1) quota, no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente à sócia única Buetutelamo Wete.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

Cerffl D°minS0S María & Filhos’LiniMa / 
lavrada com jnUe’ P°r escritura de 21 de Agosto‘-"J 

turas diyerça ICl° a p°ihas 30, do livro de notas 
Único da p S n 287-A, do Cartório Notarial do 
da Costa / * PIesa> a cargo do Notário, Lúcio Alb^l 

Pf~imeiro CenC'a^° ern Direito, foi constituída 

Casado "7 Domingos André Buambuala Cot^unhão d Mana DominZ°s Ebo António, sob°^.J 

do Cuan add11'ridos, natural de Cainbambe, A J
^Unicín^0^ residente habitualmente em W j

10, e V‘ana, Bairro Caop, Casan.°fà J

°a ~~ Mar'a DominS°s Ebo Antonio-* 

c°rnunk- ndré Duambuala António, sob 0 
do q. a° adquiridos, natural de Cambantb^ ni 

^UniranZa ^Orte’ residente habitualmente crV 

lpi° de Viana, Bairro Caop, casa s/n.°
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,e comercial por quotas de que se regerá 

UmasoC [antes do documento em anexo.
[]0S terrJ10S C°n Q
" Está conf°rmaria| do Guiché Único da Empresa 

CartÓr'0dXaost° de 2015. — O ajudante, ilegível.

Luanda.24 e

PSTATUTOS da sociedade
DOMINGOS MARIA & FILHOS, LIMITADA 

ARTIGO 1.’
edade adopta a denominação social de «Domingos 

AS& Filhos Limitada», com sede social na Província de 
Ma°da Município de Viana, Bairro Caop, Rua Brasileira, 

podendo transferi-la livremente para qualquer 
tro local do território nacional, bem como abrir filiais, 

sucursais, agências ou outras formas de representação den- 

tro e fora do País.
ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo i ndeterm inado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, incluindo educação e ensino, comércio geral 
a grosso e a retalho, serviço de serralharia, caixilharia de 
alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hote
laria e turismo, serviço informático, telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
exploração florestal, comercialização de telefones e seus 

acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente despa
chante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda 

viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e repa- 
Ç o de veículos automóveis, concessionária de material e 

tas? co5^1^38 de transporte, fabricação de blocos e vigo- 
^táve?erC*a*iZaÇã° de medicamentos, material cirúrgico, 
serviços d J1°Sp’la^ar’ P^utos químicos e farmacêuticos, 

material de S3^^e’ P^^caÇão de documentos, venda de 
^deca^er™^0 ° eSColar’ decorações, serigrafia, ser- 

Mlicas ex^11^0’ k°ut‘que, agência de viagens, relações 

representações°raÇa0 Paste^ar’a e geladaria, panificação, 

Coz'nha, desportCOrnerC*a*S & lndustriais, venda de gás de 

act'vidades C recrea^ao’ me’os industriais, realizações 
Ços verdes, SeCU*ÍUra*s e desportivas, manutenção de espa- 
exP°rtaçào5p0^r^abens patrimoniais, importação e 

c°mérci0 ou n ° a’nda dedicar-se a qualquer outro ramo 
Nítido pOr |ej ndúsíria em que os sócios acordem e seja

0 capita s • artigo 4.°

r *nte§ralrne ^2: 100.000,00 (cem mil kwan- 
de ?entado pOr 2( realizad° em dinheiro, dividido e 
ten Z* SO.ooo^oo ( dUas) Adotas iguais no valor nominal 

eMante’a°s sócio^wanzas) cada uma per- 

Fla k°mingOs çl Orn’ngos Andre Buambuala António 
o António, respectivamente.

Pública^

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 representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe aos sócios Domingos André Buambuala 
António e Maria Domingos Ebo António, que ficam desde 
já nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando a 

assinatura de um dos gerentes para obrigar validamente a 
sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. 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.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 

30 (trinta), dias de antecedência, isto quando a lei não pres

creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.

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 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-á 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 igual- 

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.
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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.

(15-14159-L02)

, Asua duração é por ternRT,Go2“ 
início da sua actividade P° 'ndetermi

N
sócia]. 

earet*2?%r 
’> agro-J "K

%is,'

Porta Nova Nam Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 84, do livro de notas para escri
turas diversas n.°422, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Adilson Vitanho Muanza António, solteiro, maior, natu
ral do Uíge, Província do Uíge, residente habitual mente em 
Luanda, no Município de Viana, Bairro Km 12, Rua João 
Marçal, Casa n.° 370, que outorga neste acto por si indivi
dualmente e em nome e representação de Tran Van Nam, 
casado com Bui Thi Hong Minh, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural de Thai Nguyen, Vietname, de nacio
nalidade vietnamita, residente habitualmente em Luanda, 
Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Operário, Rua C, 
Casa n.° 56;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

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

Luanda, 24 de Agasto de 2015. - O ajudante, í/egíve/.

A sociedade tem como m.- 
serviços, comércio geral a bjecto 
xilharia de alumínios, avicult? 
P^a, hotelaria eturism^r’a8r^í^ 

publicidade, construção civil e 
exploração florestal, comercia-li^PJliCas.^ 
acessórios, transporte marítimo cal "S 
pachante e transitários, promoção!?^ 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda d 
ou usadas e seus acessórios, venda e re 
automóveis, concessionária de material 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, 
de medicamentos, material cirúrgico, gasiave|eu 
lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços^ 

plastificação de documentos, venda de material de 
rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões,^ 
de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, pefc. 
relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação,® 
sentações comerciais e industriais, venda de gásdecoá 
desporto e recreação, meios industriais, realizaçòesdefc 
vidades culturais e desportivas, manutenção de 
verdes, segurança de bens patrimoniais, educaçàoeaá 
importação e exportação, podendo ainda deW 
quer outro ramo do comércio ou indústria em que»>* 

acordem e seja permitido por lei.
ARTIGO 4?

Porta ,e|Jatutos DA SOCIEDADE
PORTA NOVA NAM COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO I 0 
N™AXtc,áMP'i‘a‘i“On’inaÇÍOS“iald'«P‘>«’N»v11 

- ™ P-ineia

Expresso, depois do Ca 'a"3’ Ba'rr° Klkuxi’ Rua Via 
livremente para qualoueT ’ S/n°’ podendo transferi-la
bem como abrir filiais su°Utr° l0Cal, d° território nacional, 
de rePresentação dentro eforTdo Ss f°rmaS

AKIluv-r. . r.O capital social é de Kz: IOO'OO®’^1 «ii»l 

zas), integralmente realizado em j J 
representado por 2 ^d“as) (oitenta 
no valor nominal de Kz. • e
zas), pertencente ao sócio « 
no valor nominal de Kz. 2 Mua0
pertencente ao sócio Adilso |

respecti-vamente. ;í,
ARTIGO5- ..pen^U

sentimento da socied.de, «'f 
de preferência deferido aos I

quiser fazeres».

1. A^nciae^^^j

seus actos e i0 Adllso" /
mente, incumbe ao so co
quefteadesdejàno-^^a^' f

bastando I (uma).>ss' Jes*"/’
damenle a socied. Ç ,egarnlin $ssíU

2. o gerente (f ff I 

em pessoa estran a efe1'0, 
gerência, conferindo



___ dE 4 DE SETEMBRO DE 2015

do ao gerente obrigar a sociedade em actos
3 Fica veda ° negócios sociais da sociedade, tais 

. contratos estran° fiatlça, abonações ou actos seme

io ’etraS ’ 

lliaíites- ARTIGO 7?
mbleias Gerais serão convocadas por simples 

AS ASS'stadas dirigidas aos sócios com pelo menos 

cartasreg de’ antecedência, isto quando a lei não pres- 

3°(tr'formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
creVa ° .«tiver ausente da sede social a comunicação 
jnÇ SÓCIOS esuvvi

. , feita com tempo suficiente para que possa com
overa ser leiw

parecer.
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 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-á 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 

judicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 
dade de condições.

A . ARTIGO 11.°
qualquer Feserva~se 0 direito de amortizar a quota de 
providência^0’ Sobre ela recaia arresto, penhora ou

°uiro.

Paratoda ARTIGO I2.° 
quer entre os .^UeSt^es emergentes do presente contrato, 
enlre eles e °C1°S’ seus herdeiros ou representantes, quer 

C^arca de ^r°^F'a sociedade, fica estipulado o Foro da 
Uar)da, com expressa renúncia a qualquer

anos soci • ART,G0 ,3-°
eni 31 de oe2e Serào os c’vis e os balanços serão dados
^arço irnediatc>r0> an°’ ^evenc^0 encerrar a 31

sj ^^isso re ART’GO 14.°
^ei n.°g/òarã° as del‘berações sociais, as dispo- 

^ades cOrnerc< 4; 13 de Fevereiro, que é a Lei das

la’s e demais legislação aplicável.

(15-14161-L02)
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Grupo Conozol, Limitada

Certifico que, por escritura 21 de Agosto de 2015 
lavrada com início a folhas 86 do livro de notas para escri

turas diversas n? 422, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Noel Correia Zola, solteiro, maior, natural do Uíge, 
Província do Uíge, residente habitualmente em Luanda, no 
Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Casa n.° 4, 
Zona 17, que outorga neste acto por si individualmente e 

em nome e representação de suas filhas menores, Gemima 
Correia Zola e Ketsia Joaquina Correia Zola, ambas de 11 anos 
de idade, naturais de Luanda e consigo conviventes;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

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

Luanda, 24 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GRUPO CONOZOL, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Grupo 

Conozol, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Belas, Comuna do Benfica, Bairro 
Zona Verde, Rua 18, Casa n.° 3, Zona 3, 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 escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, comércio geral a grosso e a retalho, venda de tintas de 
automóveis, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hote
laria e turismo, informática, telecomunicações, publicidade, 
construção civil e obras públicas, consultoria, exploração 
florestal, comercialização de telefones e seus acessórios, 
transporte marítimo, camionagem, agente despachante e 
transitários, promoção e mediação imobiliária, cabotagem, 
rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 
seus acessórios, venda e reparação de veículos automóveis, 

concessionária de material e peças separadas de transporte, 
fabricação de blocos e vigotas, comercialização de medica
mentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 
químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, plastificaçào 
de documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, impressões, serviços de cabeleireiro, 
boutique, agência de viagens, perfumaria, relações públicas.
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pastelaria, geladaria, panificação, representações comerciais 
e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, 
meios industriais, realizações de actividades culturais e des
portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
patrimoniais, educação e ensino, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio 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 3 (três) quotas, sendo uma quota no valor nominal 
de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Noel Correia Zola, e outras 2 (duas), quotas iguais no valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma, per
tencente às sócias Ketsia Joaquina Correia Zola e Gemima 
Correia Zola, 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 representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Noel Correia Zola, que fica desde 
já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando 
I (uma), assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. 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.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas dirigidas, aos sócios com pelo menos 

(trinta), dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 

everá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

—

ARTIGO lo.»Dissolvida a sociedade por acordo ' 
demais casos legais, todos os sócios set^y ‘Stl 
liquidação e partilha verificar-se-á como 
de acordo, e se algum deles o pretender setá^Ml 
licitado em globo com obrigação do paga^M 
e adjudicado ao sócio que melhor preço 
dade de condições.

ARTIGO n.” I
A sociedade reserva-se o direito de amorti^ \ 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, 
providência cautelar. t

ARTIGO 12.° 1
Para todas as questões emergentes do preWttJ 

entre os sócios, seus herdeiros ou represo»^ qUer les e a própria sociedade, fica estipulado o 
enWe 6 l uanda, com expressa renúncia a Comarca ae
outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serãodà 
em 3 1 de Dezembro de cada ano, devendo encenara? 
de Março imediato.

ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sociais,as 

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, queéaLáfe 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-14I66-L&

Ju Long Investimentos, Limitada >

; escritura de 21 de Agosto de
i folhas 32, do livro de notas pan^!

•° 287-A, do Cartório Notarial doG^j 

do Notário, Lúcio Alberto^’ 
da Costa> Licenciado em Direito, foi constituídae* J 

Alexandre FloríaM o**j 

~ -guela, resid*!

■,i„ de 
neste acto

ís Filipe

.bizanga,^

Certifico que, por 
lavrada com início a i 

turas diversas n. 
Único da Empresa, a cargo ao

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.

Primeiro: — Luís Carlos 
natural de Lobito, Província de Bengi 
tualmente em Luanda, no Município 

Luanda-Sul, Casa n.° 48, que outorga l 
sentaçao do seu filho menor Luís. ’* 

de 12 anos de idade, natural do Sam 
Luanda, e consigo convivente; . ta> 5#]

Segundo: — Domingos ^rculsn°J^^I 

maior, natural do Lobito, Província 
reside habitualmente no Município do J 

Vista, casa s/n.°; qi* ;

■^cial P°r quo^nex,
do documento e

de 20 IS à

Uma sociedade comen 
nos termos constantes L 4

Está conforme.
Cartório Notarial do ' 

Luanda, aos 24 de Agosto
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rcTATUTOS DA SOCIEDADE 
JSinvestimentos, limitada

ARTIGO 1.°
adopta a denominação social de «Ju Long

A sociedade a da>>> com sede social na Província de 
|nVestiment0S’ L.o de Viana, Bairro Luanda Sul, Rua 11 de 
Luanda- |v,unlC'Ps/|1podendo transferi-la livremente para 
Novembro. cas^a| dQ terrjtório nacional, bem como abrir 
qualquer outr° ^_ancjas ou outras formas de representação 
filiais, sucursais, agenc 
dentro e ft>ra do PalS’ 
den ARTIGO 2.’

duração é por tempo indeterminado contando-se o
ASjUacna actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

início da í>Ud 
da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social prestação de ser

viços, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas de 

construção civil e obras públicas, venda de equipamentos 
dos serviços de segurança privada, prestação de serviços 
de segurança privada, infantário, creches, importação e 
comercialização de medicamentos, produtos hospitalares, 
equipamentos laboratoriais diversos, fabrico e distribuição 
de medicamentos, equipamentos e produtos hospitalares, 
manutenção e assistência a equipamentos diversos, educa
ção, ensino geral, desporto e cultura, instrução auto, serviço 
informático, telecomunicações, hotelaria e turismo, restaura
ção, casino, indústria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuária, 
indústria de panificação, camionagem, transitários, cabota

gem, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, 
transporte de passageiros, transporte de mercadorias, fisca
lização de obras públicas, venda de material de escritório e 
escolar, venda e instalação de material industrial, venda e 
triJS,S^nC’a a v’aturas» comercialização de material de cons-

COrnerc*a^za^ao de lubrificantes, exploração de salão 
gás dee,e^re'r°’ ^ar^ear’a’ botequim, comercialização de 

venda de021^3’ petr<^eo iluminante, peças sobressalentes, 
joaria a ^j^08 toucador e higiene, ourivesaria, relo- 

geral} geladaf V’a^ens’ Parrr|ácia, centro médico, clínica 
ração minei^13, eXp^ora^ao de parques de diversão, explo- 
decombustí1veiseXP10raÇã0 ^Oresta*’ exPl°raÇã° de bombas 

c>ais, serralhar8, GStaÇa° serviÇ°, representações comer- 
exP°rtaçã0 pod’3, Carp’ntar’a> marcenaria, importação e 
d° c°mércio ou^ a'n^a dedicar-se a qualquer outro ramo 
permitido pOr ie.,ndústria em que os sócios acordem e seja 

, 0 capita| So • . artigo 4.°
^alrnente r ^z: 100-000,00 (cem mil kwanzas) 

ea,1zadc

^'«LuísfÍ1^ 
”0R1,nal de k "peTeixeii 
>ent

o em dinheiro, dividido e represen- 

i -u uma quota no valor nominal de 
Muenta e um mil kwanzas), pertencente 

ira Floriano e outra quota no valor 

'ivaitl7,,,eao sócin n“’v0 (q^renta e nove mil kwanzas), 
°mingos Herculano Baptista, respec-

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 ao sócio Domingos Herculano Baptista, 
que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura do gerente, para obrigar validamente 
a sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

j. 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 
30 dias de antecedência, 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 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 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-á 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 igual- 

dade de condições.

ARTIGO II.’
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
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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 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.

(15-14167-L02)

Umba Emanuel, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 75 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 422, do Cartório Notaria! do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Cláudia Raquel dos Santos, solteira, maior, 
natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro 
Operário, Rua B, Casa n.° 74, Zona 10;

Segundo: — Bernardo Eduardo Francisco dos Santos, 
solteiro, maior, natural do Rangel, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga, 
Bairro Operário, Rua 8, Casa n.° 54, Zona 10;

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 24 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
UMBA EMANUEL, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Umba 

Emanuel, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro 
Operário, Rua B, Casa n.° 74, Zona 10, 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.

vadosnãoregulares 
serviços de representação ®

auditoria, 
motora de investimentos 
químicos e farmacêuticos, 
comercialização de medicanie^S de ^e, 
equipamentos laboratoriais div2 
de medicamentos, equipamento^’ 
comercio geral a grosso e a ret2 
trução civil e obras públicas, vendf?^ 

serviços de segurança privada, 
segurança privada, serviços infantários m ' HÍ 
tencia a eqmpamentos diversos, 
desporto e cultura, serviços de condução ’ 
tico, telecomunicações, hotelaria e turism'*'”^ 
indústria pesada e ligeira, pescas, agro-l'^ 

tria de panificação, transitários, cabotagem 
compra e venda de viaturas novas e usadas, ib3 
passageiros, transporte de mercadorias, fiscaliaç^ 

públicas, venda de material de escritório e escolar,^ 
e instalação de material industrial, assistência a 
comercialização e material de construção, comercife 
de lubrificantes, comercialização de gás de cozinha,^- 
leo iluminante, peças sobressalentes, comercializa .̂ 
perfumes, serviços de cabeleireiro e barbearia, aitfeti ■ 
toucador e higiene, agenciamento de viagens, expkd 
de parques de diversão, exploração florestal, expWf 
bombas de combustíveis, estação de serviço,represen-^ 
comerciais, serviços de serralharia, carpintaria, 

importação e exportação, podendo ain a 
quer outro ramo do comércio ou industn 
acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
o capital social é de Kz: l00We J 

integralmente realizado em „)J

tado por 2 (duas) quotas, mil h*® 
nominal de Kz:60.000,00 ^ntoSea<J 

cente à sócia, Cláudia R^/00(qUarenta"’l|k"^S)J’: 
va.ornomina.deKz.0  ̂

tencente ao socio, B i-
respectivamente.

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, prestação de ser

viços, serviços de limpeza, saneamento básico, incineração 
de objectos sólidos, serviços de transportes públicos e pri-

ARTIGO5.0 ^^1

A cessão de quotas a estranhos 
sentimento da sociedade, à qual é seiri^resoCje(j^^ | 

de preferência deferido aos sócios se a i 

quiser fazer uso. J

ARTIGO 6° 
socieda

A gerência e administraça seus actos e contratos, em juíz° e^uel 
sivamente, incumbem à sócia, Cdj$p&s^ 

que fica desde já nomeada gerent 

bastando a assinatura da gerente P 

sociedade.
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,lfe poderá delega, nu... — —— ™
;er ha à sociedade parte dos seus poderes de 

;trannd0 para o efeito, o respectivo mandato. 
f®T a Lrente obrigar a sociedade em actos e 

negócios sociais da sociedade, tais 
fiança, abonações ou actos seme-

ARTIGO 7.°
será convocada por simples cartas 
sócios com pelo menos 30 (trinta)

,erá delegar num dos sócios ou mesmo
| A gerente P° , socjedade parte dos seus poderes de 

e)n Pess°a eSrra"-^ nara o efeito, o respectivo mandato.

D q Fica ve<
Los estranhos aos 

contraío c âe favor, 
como.'etras de 

lhantes-

A Assembleia Geral 

das dirigidas aos 
'e5’Sd antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
rdes especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
lldaver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 

rom 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 em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.
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Sucesso do Bom Trabalho (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 
a Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.» Secção 

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.» 37 do livro-diário de 24 de Agosto do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.
Certifico que, Leonardo António Patrício Joaquim, sol

teiro, maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, 
residente em Luanda, Município de Luanda, Distrito 
Urbano do Sambizanga, Bairro Comandante Valódia 214,
4. , Apto 4, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas 
denominada, «Sucesso do Bom Trabalho (SU), Limitada», 
registada sob o n.° 4.543/15, que se vai reger pelo disposto 

nos termos seguintes.
Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 

do Guiché Único da Empresa em Luanda, 24 de Agasto de 2015. 

— O ajudante, ilegível.

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 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 

acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
ead^T^ ^°C0 COm do pagamento do passivo
dadJU. 1Cad° ao sdc‘° que melhor preço oferecer, em igual- 
dade de condições.

A ARTIGO 11.°
Malquer sóc^ reServa~se 0 direito de amortizar a quota de 

Ptovidênr; C,°’ quand° sobre ela recaia arresto, penhora ou 
encia cautelar.

Para todas ARTIGO 12.°
^er entre os .^UeSt^es emergentes do presente contrato, 
entre eles e a C'°S- SCUS ^er^e’ros ou representantes, quer 

^Oniarca de Sociedade, fica estipulado o Foro da
°utr0. Luanda>

C0rn expressa renúncia a qualquer

ba|anç ~ artigo 13.°
,n°’ devend0 esta ^a<^os ern 31 de Dezembro de cada 
•uto. r aprovados até 31 de Março do ano ime- 

si Othisso re _ ARTIGO 14.»
La ^e* ncd/L° aS ^'berações sociais, as dispo- 

'sc»^.id'13 de Pevereit». que é a Lei das 

ais e demais legislação aplicável.

(15-14169-L02)

ESTATUTO DA SOCIEDADE
SUCESSO DO BOM TRABALHO, (SU), LIMITADA

ARTIGO I.» 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Sucesso do Bom 
Trabalho (SU), Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Belas, Bairro Benfica, Avenida 21 
de Janeiro, casa s/n.° 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, restauração, 
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, promoção e mediação 
imobiliária, informática, telecomunicações, electricidade, 
agro-pecuária, pescas, hotelaria, turismo, agência de via
gens, transportes aéreo, marítimo e terrestres, transporte de 
passageiros ou de mercadorias, camionagem, transitários. 
despachante, oficina auto, venda de material de escritó

rio e escolar, salão de cabeleireiro, modas e confecçòes, 

botequim, centro médico, farmácia, material e equipamen

tos hospitalar, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agencia 
de viagens, pastelaria, panificação, geladaria, exploração
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de parques de diversões, realização de eventos culturais, 
recreativos e desportivos, exploração mineira e flores
tal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de 
serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre
sentações comerciais, ensino geral, infantário, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que o sócio-único decida e seja 

permitido por lei.
ARTIGO 4.°

(Capitai)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único Leonardo António 

Patrício Joaquim.
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, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente à 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.

2.0 sócio-único poderá nomear pessoa estranha a 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.

------------------

ARTOO W \
(Omisso) \w omisso reguJarão as deViteaç^^ \ 

pôes da Lei n.° de \ \ de Junho
Lei das Sociedades Comerciais, o? \IO4,deLtetS

C.nti„hodaMarEariai(sij)^

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa Con 
da Conservatória do Registo Comercial dei %
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em 
sentada sob o n.° 35 do livro-diário de 24 í?*' 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Consel*4

Certifico que Margarida António, solteira,^ , 
da Gabela, Província do Kwanza-Sul, residente em t» 
Município de Luanda, Bairro Comandante Valódialiu- 
n.° 48, constituiu uma sociedade unipessoal porqu^ 
minada, «Cantinho da Margarida (SU), Limitada»,^ 
sob o n.° 4.542/15, que se vai reger pelo dispostonosfc 
seguintes.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda,!^ 

do Guiché Único da Empresa em Luanda, 24deAgosmiE 
— O ajudantede, ilegível.

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 LSC.

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.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE [ 
CANTINHO DA MARGARIDA (SU), LIMITADA

ARTIGO I." 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Can^ 

Margarida (SU), Limitada», com sede social na P^l 

de Luanda, Município de Belas, ^rro ^ca’^ní(^ 

de Janeiro, casa s/n.°, podendo transferi-la livren 
r • hemc0110 '

qualquer outro local do território nacionai, 
filiais, sucursais, agências ou outras fonnas e j 

dentro e fora do País. j

ARTIGO 2.° 
(DUraÇà0) inado,^a*í

A sua duração é por tempo i,n^eíern^eI-íoS leê3'Sf^ 

início da sua actividade, para todos os 

do respectivo registo.
ARTIGO 3.’ ,
(ObjCCt0) ■ i nres^J 

nhiecto soc^’pr
A sociedade tem como ooj $rosSo $ 

viços, restauração, comércio ger & aluí11'111 
serviços de serralharia, caixil 
tura, agro-pecuária, indústria* njCaÇôeS’ ^pl^ 
serviços de informática e teCC coi^0^  ̂

■ construção civil e obras pu^ e se 

florestal, comercialização de
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• camionagem, agente despachante e 
i^P°rte '"ímÕção e mediação imobiliária, cabotagem, 

tiansiiárioS’ p ra e venda de viaturas, novas ou usadas e 
COrnPJenda e reparação de veículos automóveis, 

seusacessórl0S’de materia, e peças separadas de transporte, 
concessionanab|ocos £ vigotas, comercialização de medica- 
fabricação de cjrúrgic0) gastável e hospitalar, produtos 
mentos, mat^acêuticos, serviços de saúde, plastificação 

químicos e de material de escritório e escolar,
je <focumen'°dgrafia, impressões, serviços de cabeleireiro, 

decoraçoes^^^^ vjagenSj perfumaria, relações públicas, 
fadaria, panificação, representações comerciais 

Estriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, 

e'n industriais, realizações de actividades culturais e des- 

Trtivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
itrimoniais, educação e ensino, importação e exportação 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que o sócio decida e seja permitido por 

lei.
ARTIGO 4.'

(Capital)

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 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 Margarida António.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

Acessão 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 

v cios e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 

naw 1?’ ’ncum^ern a sócia-única, bastando a sua assinatura 
P^bngar validamente a sociedade.

econtrat ao §erente obrigar a sociedade em actos 
COni0 letras8^0!103 a°S ne^c’os soc*a*s da sociedade, tais 

dantes ^avor’ ^an9a, abonações ou actos seme-

dade Dara ún*C0 P°derá nomear pessoa estranha à socie-

ARTIGO 7.°
Asdecisões (Decisõ«)

^esda Assemblej S°C'a’an’C0 natureza igual às delibera- 
eass'iadas e m 3 ^era' deverao ser registadas em acta por 

Atidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
sb Sociedade nãQ (Disso,u*>°)

rosoC'a'única, cont'Se ^'SS0'ver^ Por morte ou impedimento 

estesU ^^^ntante1^and° a SUa ex^st^nc’a com os herdei- 

n)antiv°rnear Urn que 3 SÓC*a fa'ec’da ou interdita, devenda 
Gr ’ndivisa 3 tQd°s rePresente, enquanto a quota se

GRANDE ESCOLHA—Distribuição, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 42, do livro de notas para escri

turas diversas n.° 287-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: — João Manuel Loureiro Carvalho, casado 
com Ana Mafalda Vicente da Silva Carvalho, sob o regime 
de comunhão de adquiridos, natural de Cadaval, Portugal, 
de nacionalidade portuguesa, residente habitualmente 

em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Ingombota, rua do Cazuno, Prédio n.° 7,4.° andar, direito;

Segundo: — Eduardo Ferreira Avides Moreira, casado, 
natural do Porto, Portugal, de nacionalidade portuguesa, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano 
da Samba, Bairro Gamek, Condomínio Umbi Umbi, Rua e 
casa s/n.°, que outorga neste em representação da sociedade, 
«CPC ÁFRICA, S.A.», com sede em Luanda, no Município 
de Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Gamek, 

Condomínio Umbi Umbi, rua e casa s/n.°
Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

nos termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa em 

Luanda, 24 de Agosto de 2015. —O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
GRANDE ESCOLHA - DISTRIBUIÇÃO, LIMITADA

CAPÍTULO I
Denominação, Forma, Sede, Duração e Objecto

artigo l°
(Forma c denominação)

A sociedade adopta a forma de sociedade por quotas e 
a denominação de «GRANDE ESCOLHA - Distribuição. 

Limitada».
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ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.

artigo io.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

em j 1 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO li.°
(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, 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-14171-L02)
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ARTIGO 2.° 
(Sede)

] A sede da sociedade é em Luanda, Município de 
Viana na Estrada do Zango, Pólo Industrial de Viana, Rua 
Projectada s/n.°, Viana Park.

2. Por deliberação da Assembleia Geral, a sede da socie
dade poderá, a todo o tempo, ser transferida para qualquer 
outra localidade dentro de Angola.

3. Por deliberação da Assembleia Geral poderão ser 
criadas e extintas, em quaisquer localidades do território 
nacional ou no estrangeiro, filiais, sucursais, delegações, 
escritórios de representação, agências ou outras formas de 
representação social.

ARTIGO 3.°
(Duração)

A sociedade durará por tempo indeterminado.
ARTIGO 4.° 
(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto o comércio em geral, 
a grosso e a retalho, representação e distribuição de bebi
das, bens alimentares, artigos acessórios e outros produtos. 
Importação e exportação de produtos e mercadorias rela
cionados com o exercício da actividade e demais trabalhos/ 
serviços acessórios e conexos necessários ao desenvol
vimento da actividade da sociedade e outras actividades 
permitidas por lei.

2. Por deliberação da Assembleia Geral, a sociedade 
poderá adquirir participações, maioritárias ou minoritárias, 
no capital de outras sociedades nacionais ou estrangeiras, 
independentemente do respectivo ramo de actividade, ou 
dedicar-se a qualquer outra actividade industrial, comercial 
ou de prestação de serviços não proibida por lei.

CAPÍTULO II
Capital Social

ARTIGO (,.«
(Cessão de quotaq \ 

\ É livre a cessão de quotas entre os I.
2. A cessão, total ou parcial, de quotas I

como a cessão de quotas a cônjuges, 
cendentes, só poderá efectuar-se com 
escrito da sociedade e dos sóctos a deliberar

■ devidamente convocada para o efeito.°er q Em caso de cessão, total ou parcial.de w J 

os sócios terão direito de preferência.

. 1. A Assembleia Geral 
da sociedade.

ARTIGO 7?
(Assembleia Geral)

2. A Assembleia Geral reúne-se ordinanam^J 

menos uma vez em cada ano, nos primeiros fàd 
depois de findo o exercício anterior, sem prejuia^l 

zação de reuniões extraordinárias sempre quetahU 

necessário. As reuniões deverão ter lugar na sedetó 

dade em Luanda, salvo quando todos os sócios acote 

escolha de outro local.
3. As reuniões deverão ser convocadas pela p 

cia ou, se esta não o fizer, por qualquer sócio, por rói 
carta registada com aviso de recepção, com a ans
eia mínima de 15 (quinze) dias ou, encontrando-seró* 
sócios presentes, por simples deliberação por unanim^ 

Da convocatória deverão constar os assuntos atratarn—

ARTIGO 5.°
(Montante do capital)

1. O capital social da sociedade, integralmente realizado 
em dinheiro, é de Kz: 1.200.000,00 (um milhão e duzentos 
mil kwanzas), representado por 2 (duas) quotas assim dis
tribuídas:

a)

b)

1 (uma) quota no montante de Kz: 800.000,00 
(oitocentos mil kwanzas), pertencente ao sócio, 
João Manuel Loureiro Carvalho;

1 (uma) quota no montante de Kz. 400.000,00 
(quatrocentos mil Kwanzas), pertencente à 
sócia, «CPC ÁFRICA, S. A.».

2. De acordo com as necessidades da actividade da socie- 
dade, e na sequência de deliberação da Assembleia Geral 
adoptada para o efeito, o capital social poderá ser reduzido 
ou aumentado uma ou mais vezes, através de novas entradas 
em dinheiro ou em espécie, ou através de incorporação de 
reservas.

nião. A Assembleia Geral poderá reunir-se semneces^ 

de formalidades prévias, desde que todos os sócios 
presentes ou representados e acordem, porunanimM'J; 

só quanto à dispensa de formalidades para a 

reunião, como também sobre os assuntos a
5. A Assembleia Geral só delibera validamente^ j 

rem presentes ou representados sócios que ^ . ^t 

menos, três quartos do capital social.
esteja impedido de comparecer numa reun^°^oílí]J 

-se representar por outro sócio ou for 
de procuração, se necessário com poderes^ 
efeito. Se o sócio for uma pessoa c0^Ct‘V^sef^l 

ção nas reuniões da Assembleia Geral de 
pelos respectivos representantes legais 0de^J 

pessoa nomeada para 0 efeito me^ant^sSe^'3 J 

ção endereçada ao Presidente da ^esa

6. Haverá dispensa de reunião d^ 

todos os sócios mani festarem p°re
a) O seu consentimento em q

delibere por escrito; e °

b) A sua concordância qtiat

ração em causa.

parcial.de
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artigos.’ 
(Gerência)

será remunerada ou não, conforme fordeli- 
|.Agerênciamb|eja Geral, e, será exercida por um ou 

bei-ado em ASSoes quajs serão eleitos em Assembleia Geral. 
maisgerenteSj°0S gerentes o uso da denominação social 

2- ve j0°urnentos estranhos à sociedade, tais como 

em aCt0S e fi!>nras abonações, vales e outros semelhan- 
letras de favor, fianças,

tes. ência poderá constituir mandatários da socie- 
1 A ^Jrmos do artigo 281.° n.° 5 da Lei das Sociedades 

dade, nos 
Comerciais.

ARTIGO 9.°

(Poderes dos gerentes)

I Aos gerentes são atribuídos os mais amplos poderes 

admitidos por lei, com excepção dos atribuídos nestes esta- 

lutos ou na Lei das Sociedades Comerciais à Assembleia 

Geral de sócios, competindo-lhes representar a sociedade 
em juízo e fora dele, activa e/ou passivamente.

2. É inteiramente vedado aos gerentes fazer, por conta da 

sociedade, operações alheias ao seu fim ou objecto, ou, por 
qualquer forma, obrigar a sociedade por essas operações, 

sob pena de imediata destituição e sem prejuízo da respon
sabilidade pessoal e solidária que por esses actos contraiam 
para com a sociedade ou para com terceiros.

ARTIGO 10.°

(Forma dc obrigar a sociedade)

A sociedade obriga-se, nos termos que melhor forem 
deliberados em Assembleia Geral:

a) Pela assinatura individual de I (um) gerente, em 

caso de gerência singular;
Em caso de gerência plural a sociedade vincula-se 

com duas assinatura(s), podendo ser de um dos 

gerentes nomeados ou de um procurador;
Pela assinatura de 1 procurador nomeado dentro 

dos limites dos poderes das respectivas procura- 

Çòes ou mandatos, individualmente, ou, conjun- 

tarnente com outro gerente.

CAPÍTULO III

artigo ll,°
l. A (Condições da amortização)

Sóc’° Auando P°derá arnort'zar a quota de qualquer 
Se nà° for |Og ’Jlesrna tenha sido penhorada ou arrestada, 

^ialmente esonerada, ou se tiver sido vendida, quer 
di'ai*VatTlente a0 c F V’°*açao do disposto no artigo 6.° 

6'to preferô Onsent’tnento expresso da sociedade e ao 

ced-.Asocie<ladeDÒaddOS reStantes sócios-

a Sem o ConQ era a’nda amortizar a quota, se esta for 

ba|an Val°r real da Contrario> o preço da amortização 
aProva(j0 ^llota apurado de acordo com o último

da rÍnertmOrtÍZaÇã° COnsiderar-se-á efectuada pela outorga 
da respectiva escritura. 6

5. Caso a sociedade não tenha fundos suficientes para 
hquidar o preço da amortização poderão estes ser-lhe submi- 

mstrados por um ou mais dos restantes sócios

ARTIGO 12.°

(Dissolução)
A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou 

por deliberação dos sócios, por maioria que represente, pelo 

menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, em 
Assembleia Geral convocada para o efeito.

ARTIGO 13.°

(Liquidação)

1. A liquidação será extra-judicial, conforme deliberado 
pelos sócios em Assembleia Geral convocada para o efeito, 

por maioria que represente, pelo menos, 75% (setenta e 
cinco por cento) do capital social.

2. A remuneração dos liquidatários é fixada por delibe
ração dos sócios, em Assembleia Geral convocada para o 
efeito, e constitui encargo da liquidação.

3. Qualquer novo sócio que venha a suceder, no todo ou 

em parte, a qualquer sócio fundador nas respectivas quotas, 
deverá, no prazo de 8 (oito) dias a contar da outorga da res
pectiva escritura de cessão de quotas notificar a sociedade e 
os demais sócios do seu endereço.

ARTIGO 14°

(Resolução de litígios)

1. Qualquer litígio que venha a emergir entre os sócios, 
ou entre qualquer destes e a sociedade, em conexão com 
estes Estatutos, ou com o cumprimento por qualquer dos 
sócios de alguma disposição destes Estatutos, incluindo, 
nomeadamente qualquer alegada violação dos mesmos, será 
decidido por acordo entre as partes em litígio.

2. Caso as partes em litígio não consigam alcançar um 
acordo no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data em 
que se deu a primeira troca de correspondência entre elas a 
declarar a existência do litígio e a encetar negociações ten
dentes à sua resolução por acordo, esse litígio poderá ser 

submetido ao Tribunal Provincial de Luanda.

ARTIGO 15°

(Lei supletiva)

Em tudo o que sej omisso nos presentes estatutos vigora 
a Lei das Sociedades Comerciais (Lei n.° 1/04, de 13 de

Fevereiro).
(15-14172-L02)

Organizações Mbeto Ribeiro (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreire Gamboa Conservadora de 
3? Classe da Conservatória do Registo Comercial de 

Luanda 2.° Secção do Guiché Único da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em penção apre

sentada sob o n.° 50 do livro-diário de 24 de Agosto do 

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatona.
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Certifico que Mbeto Sebastião Lourenço Ribeiro, 
solteiro, maior, de nacionalidade angolana, natural da 
Maianga, Província de Luanda, residente em Luanda no 
Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassequel, Zona 9, 
Casa n.° 20, constituiu uma sociedade unipessoal por 
quotas denominada, «Organizações Mbeto Ribeiro (SU), 
Limitada», registada sob o n.° 4.548/15, que se vai reger 
pelo disposto nos documentos em anexos.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa Luanda, 24 de agosto de 2015. — 
O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ORGANIZAÇÕES MBETO RIBEIRO (SU), LIMITADA 

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de «Organi
zações Mbeto Ribeiro (SU), Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, Municcípio de Luanda, Distrito da 
Maianga, Bairro Cassequel, Zona 9, Casa n.° 20, 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)

ARTIGO 4. \
(Capi(a|)

O capital social é de Kz- ioo Oft 
zas), integralmente realizado em d'Kh 
uma (1) quota no valor nominal de k 
mil Kwanzas), pertencente ao sócio.,v 'Xte? 
Lourenço Ribeiro.

artigo s.° |
(Cessão dc quotas) I

A cessão da quota implica a salda do sóci 
transformação da mesma em sociedade piu^M

artigo 6.’ 1
(Gerência) I

A gerência e representação da sociedade, einM 1 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, actiWe3 
mente, incumbem ao sócio-único, bastando asta^i 
para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade«J 
e contratos estranhos aos negócios sociais da soci^d 
como, letras de favor, fiança, abonações ou actos

2 O sócio-único poderá nomear pessoaesfataisj. 
dade'para assumir as funções de gerência. I

ARTIGO 7.°
(Decisões)

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

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou 
mento do sócio-único, continuando a sua existência®1! 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio faleci^'! 
interdito, devendo estes nomear um que a todos rep^ 

enquanto a quota se mantiver indivisa. /i

A sociedade tem como objecto social comércio prestação 
de serviços, marketing, publicidade e comunicação, acessó
ria, consultoria empresarial, gestão e produção de eventos, 
consultoria, auditoria, agenciamento de viagens, geral a 
grosso e a retalho, restauração, serviços de transportes aéreo, 
marítimo e terrestre, de passageiros ou de mercadorias, 
camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, oficina 
auto, boutique, venda de material de escritório e escolar, 
modas e confeções, botequim, serviços médico-hospitalares, 
comércio de medicamentos e de material e equipamentos 
hospitalar, serviços de ourivesaria, indústria pasteleira e 
panificadora, 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, ensino gerai, infan
tário, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 

qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que o 
socio-único decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 9.°(Liquidação) f

^Quidação da sociedade far-se- á nos termos da
ARTIGO 10° |

(Balanços) 
em an°S soc’a,s ser*ão os civis e os balanços31 de Dezembro de cada ano, devendo en^

de Março imediato.
ARTIGO li-0

(Omisso)
No omisso regularão as deliberaç°eS s0Pr , 

ções da Lei, n.° 19/12, de 11 de Junll0’^(je 13^: 

da Lei das Sociedades Comerciais, I ’

. -e SS^Í

Fátima Pontes e de M>°s° rj4 
Certifico que, por escritura ^er^0 deO°íílS^(i^ 

lavrada com início a folhas 44, do i 
turas diversas n.° 286-A, do Car I
Único da Empresa, a cargo do cOflStituí11 ‘ 

da Costa, Licenciado em Di^d°f



- ' Ha de Fátima Pedro Morais Pontes, 

iatural do Golungo-Alto, Província do 

em Luanda, no Município do

.U'1 4 “ S™WOO^ 

primeiro: Maria -

solteira, maior, nt...
gwanza-Norte, residente
Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Casa n.° lo, Zona 17- 

Segundo: — Wilson Rufino Alberto, solteiro 
natural do Sambizanga, Província de Luanda ’ 
em Luanda, no Distrito Urbano do SambizanJZ  ̂

Sambizanga, Rua Santa Clara, Casa n.° 84- 8 ’ tíairro

Uma sociedade comercial por quotas que se termos constantes dos artigos seguintes- nos

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único d Luanda, 24 de Agosto de 2015 n , 3 ^mPresa

• OaJudante,//eg/ve/

em

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
fátima pontes & filhos, limitada 

ARTIGO L°

A sociedade adopta a denominação social, de «Fátima 

Pontes e Filhos, Limitada», com sede social na Província 

de Luanda, Município de Viana, Bairro Km-9, Rua da 

Juventude, casa s/n.°, 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 escritura.

ARTIGO 3.°
A soc’edade tem como objecto social, prestação de 

xj|^°S’ C°m^rC’° £eral a êrosso e a retalho, serralharia, cai- 
P^ca,1^^ a^Urnin,os’ av’cultura, agro-pecuária, indústria, 

Public dV 303 6 tur’srno’ ’nformática, telecomunicações, 

exp|ora à C°nStruçao c’v^ e obras públicas, consultoria, 
acessório^ fl°reSta1, comercialização de telefones e seus 

Pachante e trans^orte rnarítimo, camionagem, agente des- 
Ca^otageni trans’tár’os’ promoção e mediação imobiliária, 

Ou Usadas e ent~a'Car> compra e venda de viaturas, novas 

aut°nióveis S acessórios’ venda e reparação de veículos 
transPorte, fab nCeS~'OnárÍa de material e peças separadas de 
de ^^icairiento^^0 ^*OCOS e v^§otas, comercialização 
ar,produtos q °S\rnaterial cirúrgico, gastável e hospita- 
plast’ficaçâ0 ^,?*C0S e farmacêuticos, serviços de saúde,

e escolar, dec°CUrnent0S’ venda de material de escritó- 
re| C^eleireiro b°rações’ serigrafia, impressões, serviços 
senÇÕeS Plicas °Ut^Ue’ aêência de viagens, perfumaria, 
(ieslações comerei PaSte*ar*a’ geladaria, panificação, repre- 

viçj^0 e recreaçg1S 6 ’n^ustr’a’s, venda de gás de cozinha, 

VerqGS Cu^Urais °’ íne’os mdustriais, realizações de acti- 
de ÍlS„P”i.V’S- manutenção de espaços 

ens Patrimoniais, educação e ensino,
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importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual

quer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios 
acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 142.000,00 (cento e quarenta 

e dois mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, 
dividido e representado por 2 (duas) quotas, sendo I (uma), 

quota no valor nominal de Kz: 85.200,00 (oitenta e cinco 
mil e duzentos kwanzas), pertencente à sócia Maria de 
Fátima Pedro Morais Pontes, e outra quota no valor nomi
nal de Kz: 56.800,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos 
kwanzas), pertencente ao sócio Wilson Rufino Alberto, 

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 representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe aos sócios Wilson Rufino Alberto e Maria 
de Fátima Pedro Morais Pontes, que ficam desde já nomea
dos gerentes, com dispensa de caução, bastando 1 (uma) das 
assinaturas de um dos gerentes para obrigar validamente a 
sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie

dade, tais como, letras de favor, fiança, abonações ou actos 

semelhantes.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei nào pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 

deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.
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.
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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-á 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 igual

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 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.

(15-14174-L02)

Ventsis, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 48, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 287-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: — Nunes Calisto Simbunga, solteiro, maior, 

natural de Buengas, Província do Uíge, residente habitual
mente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Maculusso, Rua José Anchieta, Casa n.° 5;

Segundo: — Mateus Domingos João Afonso, solteiro, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, 
Bairro Patrice Lumumba, Rua Marchai Tito, Casa n.° 56-D,
1.°  andar;

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa. 

Lunda.
Cartório Notarial do Guiché Único da

Lunda, 24 de Agosto de 2015.

., em

Empresa, em 
O ajudante, ilegível.

EstatutoDa

A sociedade adopta aAHr,G01’ 
Umitada», com sed ^açfc 
Município de Belas p • S°C’a^ na Pr SOcia,de(í 
Éden, Rua das BegônC°r '

tem Zoab*2“°ut,“ ZfcT'"'1*’

início da sua activfdadeTaf 
da data da celebração dà es^^°SefeitOs^

A • □ . artigo 3.» 
sociedade tem como objecto social

v-ços, comércio geral a grosso e 
construção civil e obras públicas nr °’e**í 
imoMi«a vcnda de 
rança privada, prestação de serviços de se2 ! 
infantário, creches, importação e comercializaçàot 

camentos, produtos hospitalares, equipamentoslafe 
diversos, fabrico e distribuição de medicamente^ 
mentos e produtos hospitalares, manutenção e asm 
a equipamentos diversos, educação, ensino geral,escobí 
línguas, desporto e cultura, escola de condução,infontóh 
telecomunicações, hotelaria e turismo restauração,cá; 
indústria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuária, inte 
panificação, camionagem, transitários, cabotagem,/^! 
-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, 
de passageiros, transporte de mercadorias, oficina 
cina de frio, fiscalização de obras públicas, vendadenp 
de escritório e escolar, venda e instalação de matenai | 

trial, venda e assistência a viaturas, 
material de construção, comercialização 
salão de cabeleireiro, barbearia, botequim, c° 
de gás de cozinha, petróleo ^um‘nante’.^eÇne ouriv^í 
tes, perfumaria, artigos de toucador eu© 

relojoaria, agência de viagens, arqyes 
clínica geral, geladaria, exploração . 
são, exploração mineira, exploraça jç0) rep^’
bombas de combustíveis, estação e celiaria,llll,x 
comerciais, serralharia, carP'nt^rijjcar.se a e exportação, podendo ainda ded. s ócioS> 

ramo do comércio ou indústria em que 

seja permitido por lei. |(J

O capital social e de Kz, en1 din^’^ 
zas), integralmente realiza jS) n X
representado por 2 (^as) 
nal de Kz: 50.000,0» («'"XX tX-"1* 
pertencentem aos socios ^vam^’ 
Nunes Calisto Simbunga, P tf

AR-no°5' fica deP</ 

A cessão de quotas a estraiésenipreres 

sentimento da sociedade,

rijjcar.se
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de Prí 
quiser

do aos sócios se a sociedade dele não 
•eferência de e

WeTUS°' ARTIGO 6.»

Administração da sociedade, em todos os 
j AGerência em juíz0 e fora dele, activa e passiva- 

seusac10560^^ sócio Mateus Domingos João Afonso, 

mente, ínCUde iá nomeado gerente, com dispensa de caução, 
queficadeSasSjnatura do gerente, para obrigar validamente 

asociedade. delegar num dos sócios ou mesmo
n n gerente poaei d u ,
2 estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
PeSS°conferindo para o efeito, o respectivo mandato. 

gere,nC^’a Vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

? tos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

^mo letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva fonnalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.

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 

sobrUa^Uer d°S S^C’OS’ continuando a sua existência com o 

interdlto° 6 ^er<^e*r°S °U rePresentantes do sócio falecido ou 
enmio devend° estes nomear um que a todos represente, 

quant0 a quota se mantiver indivisa.

SM — Flor & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 5, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 423, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Samuel Glória Masseca, casado com 
Flori nda Caxito Teixeira Masseca, sob o regime de comunhão 
de adquiridos, natural do Luena, Província do Moxico, resi
dente em Luanda, no Município de Belas, Bairro Camama, 
Condomínio Bom Sossego, Casa n.° 206, que outorga neste 
acto por si individualmente e em nome e representação dos 
seus filhos menores, Eli Enzo Teixeira Masseca, de 5 anos 
de idade, e Carlos Alberto Teixeira Masseca, de 2 anos de 
idade, ambos naturais de Luanda e consigo conviventes;

Segundo: — Florinda Caxito Teixeira Masseca, casada 
com Samuel Glória Masseca, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural da Maianga, Província de Luanda, resi
dente em Luanda, no Município de Belas, Bairro Camama, 
Condomínio Bom Sossego, Casa n.° 206;

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, 24 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SM — FLOR & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO I.®
A sociedade adopta a denominação social de «SM — Flor

& Filhos, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas, Bairro Camama, no Condomínio Bom 
Sossego Casa n.° 206, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abnr 
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 etenos legais, a parar 

da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a prestaçao de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serra> hanx 
caixilharia de alumínio, avicultura, agro-pecuarra, hotelana

DiSS0|vj(J artigo io.°
demais casos I & S°C'edade Por acordo dos sócios e nos 
^u’daÇãoeS e^a^S’ tOd°S °S SÓCios serao liquidatários e a 
de acordo e $art’^a verificar-se-á como acordarem. Na falta 

^citado em glob ^e^es 0 Pretender será o activo social 
Adjudicado ao ° C0IT1 °Lri§aÇão do pagamento do passivo 

de condições*rne^or Pre9° oferecer, em igual-

A sociedade A^TIGOH.°
?3^Uer sócio n SerVa~se 0 direito de amortizar a quota de 

°v’dêticia cautela^0 S°^re e^a recaia arresto, penhora ou

tQdas que . ART,G0 12.° 
ehtreentre Os sócios - ernerSentes do presente contrato, 

e*es e a prónr’ Seus herdeiros ou representantes, quer 

°utro Luanda S°C’ec^a<de’ ^ca estipulado o Foro da 

com expressa renúncia a qualquer

ARTIGO 13.®
em dn0Sn0CÍaí °S CÍVÍS e °S balanços serão dad°s 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 14®
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo- 

s-çoes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-14175-L02)
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e turismo, indústria, pesca, hotelaria e turismo, informática, 
telecomunicações, publicidade, construção civil e obras 
públicas, consultoria, exploração florestal, comercializa
ção 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, venda e reparação de veículos automóveis, 
concessionária de material e peças separadas de transporte, 
fabricação de blocos e vigotas, comercialização de medica
mentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 
químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação 
de documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, serviços de cabeleireiro, boutique, 
agência de viagens, perfumaria, relações públicas, explo
ração de pastelaria e geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, meios industriais, realizações de actividades 
culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 
segurança de bens patrimoniais, educação e ensino, importa
ção 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 repre
sentado por 4 (quatro) quotas, sendo uma quota no valor 
nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), per
tencente ao sócio Samuel Glória Masseca, outra quota no 
valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), per
tencente à sócia Florinda Caxito Teixeira Masseca, e outras 
duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez 
mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios Eli Enzo 
Teixeira Masseca e Carlos Alberto Teixeira Masseca, res
pectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

e preferencia, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

30 (trinta) dias de antecedência • 
creva formalidades especiais (
dos sócios estiver ausente da sed N

M 
ARTIGOS0 j

Os lucros líquidos apurados, dep()is. 
centagem para fundos ou destinos es - % 
Assembleia Geral, serão divididos pel^ Hd 
ção das suas quotas, e em igual proporção» 
as perdas se as houver. Ser’tls,ku

ARTIGO 9.° 1
A sociedade não se dissolverá por morte ou iin ■ 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existênc I 
sobrevivos e herdeiros ou representantes do sóciòfe 
ou interdito, devendo estes nomear um queatofa^ 
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios,^ 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidaiáwi 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem.^ 
de acordo e se algum deles o pretender, será o aciivosa 
licitado em globo, com obrigação do pagamentoM 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferece^ 

dade de condições.

. artigo ii?
anain ‘ reserva-se o direito de amortizaram^er socio, quando sobre ela recaia arresto, penhwJ 

Providencia cautelar.
ARTIGO 12.° I

Para todas as questões emergentes do presente cocí; 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representante^! 

ontie eles e a própria sociedade, fica estipulado o 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a ;

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços 

ern 31 de Dezembro de cada ano, devendo , 
de Março imediato. I

ARTIGO 6.°
1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio Samuel Glória Masseca, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente 
a sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. 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.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos

. ARTIGO 14*siçôeç 111,830 reSLdarão as deliberações sociais, 
Soei w ^e/ n'° 13 de Fevereiro, 1

Qdes Comerciais, e demais legislação aplidYC‘ J

Adlls°n Gasp Comercial(SU), /

da ^nseryat' °S de ^ousa Nambi, Conservador d^JÀ 
Guichp í / °na d° Registo Comercial de Luanda, j 

certifír mC° da ErnPresa- . J

de nZcionJr^Ue Pranc,sco Domingos Gaspar, 

de Camhn l ade anS°ían^ natural do Ei/anda Provincia do Cuanza-Norte, &i  ̂

unicípio de Luanda, Distrito Urbano i
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gairro da Calemba, Rua 9, Casa n.» /9, Zona 9 sociedade unipessoal por quotas denominada «An Unia 
Comercial (SU), Limitada», registada sob o n ° 4 Gasp
se vai reger pelo disposto nos termos seguintes 6/'5’ 9Ue

Está conforme.Conservatória do Registo Comercial de Luand Guiché Único da Empresa, em Luanda, 24 dc a 2‘ SecpSo do
0 ajudante, ilegível. gosto de 2015___

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ADILSON GASP COMERCIAL (SU), LIMITADA 

ARTIGO I,°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Adilson Gasp 
Comercial (SU), Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, 
Bairro do Rangel, Rua Francisco de Sá Miranda, Casa n.° 19, 
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.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser-
viços, consultoria, contabilidade e auditoria, ges^o, gestão 
de empreendimentos, transportes mari i ’ rent-a-car, 

, d. pass.geiras » d.
transitórios, serviços de hotelaria e n , òrmação, 
comércio a grosso e a retalho, indústria, 
pescas, agro-pecuária, avicultura, informática, e ~ 
Ções, construção civil e obras públicas, fisca izaçao 
saneamento básico, modas e confecções, oficina *** ’ tes, 
tência técnica, comercialização de petróleo e u n 
exploração de bombas de combustíveis, comercia iza 
Perfumes, agenciamento de viagens, relações públicas, 

lpa de pastelaria, panificação, geladaria e gelo, exp 0 
de Parques de diversões, realização de espectáculos c 

recreativos e desportivos, exploração floresta , es 
eserviços, representações comerciais, serviços de serra 

carpintaria, venda de alumínio, educação e ensino ge , 
^ação profissional, serviços de infantário, decoraçao 

nar °V e exteri0L publicidade e marketing, segurança c 
ca??lOn'a's’ importação e exportação, podendo ain a e 

o sóce? ^aifitier outro ramo de comércio ou indústria em q 
0 único acorde e seja permitido por lei.

artigo 4.°

(Capital) k^anzas)’, capital social é de Kz: 100-0^0,0^ ( por Cimente realizado em dinheiro, rePr^s ^an^’
^cta no valor nominal de Kz: 100.000,0 , Gasp^- 
^cente ao sócio-único, Francisco Doming,
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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 passi
vamente, incumbe ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

1. 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.

2. A sócia-única 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 (LSC).

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 disposições 
da Lei n019/17 de 11 de Junho, e ainda as disposições da Lei 

dasSociedaC«« Lein• 1/04.de

Farmácia Alfacinha, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 44, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 287-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 José, solteiro, maior, natural 

do Kuito, Província do Bié, residente habitualmente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Samba, Rua 

da Samba, Casa n.° BC 8, Zona 3;

1/04.de
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Segundo: — António José Cassinda, solteiro, maior, 
natural do Huambo, Província do Huambo, residente habi
tualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, 
Bairro Comandante Valódia, Avenida Comandante Valódia, 

n.° 10, Zona 10;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

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

Luanda, 24 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

pensa de caução, bastando 
<Ar>= -&ar

2 Os gerentes poderão deV 
pessoa estranha à socieB.^ parted0sseuswX\V respectivo

3 Fica vedado aos gerentes obrigar a sociP1u 
p contratos estranhos aos negócios so 
como letras de favor, fiança, abo», 
lhantes.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
FARMÁCIA ALFACINHA, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Farmácia 
Alfacinha, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da 
Samba, Rua da Samba, Casa n.° BC 8, 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 escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, indústria, 
comercialização e distribuição de medicamentos, material 
cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e far
macêuticos, serviços de saúde, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de comér
cio 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 kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nomi
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios Agostinho José e António José 
Cassinda, respectivamente.

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
e preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.

--------------
pensa de caução, bastando 1 (utna^ d 
dos gerentes para obrigar validamente I

2. Os gerentes poderão delegar enuT'^ 1 
pessoa estranha à sociedade parte dos seUs 1? Xl 
cia conferindo para o efeito o

soc,a'Kda*4
ARTIGO 7.° I

As Assembleias Gerais serão convocadas 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a ki^J 
creva formalidades especiais de comunicação. 
dos sócios estiver ausente da sede social, a 
deverá ser feita com tempo suficiente para que 
parecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a 
centagem para fundos ou destinos especiais criados a • 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios naprçv 
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suporá 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impediu®i

ARTIGO 6.°
1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe aos sócios Agostinho José e António José 
Cassinda, que ficam desde já nomeados gerentes, com d is-

interdito ri& . °S ou rePresentantes do sócio faÍKtà)í| 

’ a"to
n. ARTIGO 10.° ío vida a sociedade por acordo dos sócios.

s casos legais, todos os sócios serão liquidaiáno^1; 

Q idação e partilha verificar-se-á como acordarem, 
e acordo, e se algum deles o pretender, seráoactivo^j 

citado em globo, com obrigação do pagamento do 

e adjudicado ao sócio que melhor preço ofereceraníj dade de condições. '
ARTIGO li.“ J

A sociedade reserva-se o direito de anwrliW I
Qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, P [ 

providência cautelar. I

ARTIGO 12.’ ^<4
Para todas as questões emergentes dopr 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou 
entre eles e a própria sociedade, fica } 
Comarca de Luanda, com expressa renun 1 
outro. J

Os anos sociais serão os civis e ^nd0 [

etrí 31 de Dezembro de cada ano, 

de Março imediato.
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ARTIGO 14.° 
]4o omisso regularao as deliberações soei ' sições da Lei n.» 1/04, de 13 de Fevereiro què^ d'SP°‘ 

Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicáy / daS

(I5-I4I79-LO2)

Centro Naturista Saúde e Vida Plena, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Agosto de 2015, 

vrada com início a folhas 3, do livro de notas para escritu- 
diversas n.° 423, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Carlos Filomeno de Sousa Couceiro, sol

teiro, maior, natural do Sumbe, Província do Kwanza-Sul, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 

Maianga, Bairro Maianga, Rua Tadeu Bastos, Prédio n.° 54,

3.°  andar, Apartamento 301;
Segundo: — Filipe José de Sousa Couceiro, solteiro, 

maior, natural de Benguela, Província de Benguela, residente 
habitualmenteem Luanda, Município de Belas, Centralidade 
doKilamba, Edifício-U23, 6.° andar, Apartamento 63;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

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

Luanda, 24 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
CENTRO NATURISTA SAÚDE E VIDA PLENA,

LIMITADA

~ z4ô z/Centro Naturista A sociedade adopta o denominação d ovíncia de 
Saúde e Vida Plena, Limitada», com sede na r n-o 
Luanda, Município de Belas, Bairro Camama, o 
â(> BPC, Rua Brasil, Casa n.° B4, podendo transferi- 
®«nte para qualquer outro local do território nacio 
c°uio abrir filiais, sucursais agências ou outras 
Apresentação dentro e fora do Pais.

9 °

sua duração é por tempo indeterminado, a partir
da sua actividade, para todos os efeitos & 

data da celebração da presente escritura.

o4o?*Íedad* tem

Sagem saúde, —

^edj efarmácí

corno objecto social a prestação de 
consultas, tratamentos naturais, mas- 

lác^0^^0’ exPortaÇã° e distribuição 

^ensação C01Tl e sem man>ptilação de fórmulas
comércio varejista com ou sem entrega
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ao domicílio, comércio varejista vinculado à internet ou 

outro meio de comunicação, de medicamentos e produtos 
naturais e dietéticos, alimentícios, grãos e cereais, fitoterápi- 

cos, polivitamínicos, suplementos nutricionais, suplementos 
para desporto, nutracêuticos, produtos da apicultura e apite- 
rapia e plantas medicinais da flora nacional e estrangeira nas 

suas variadas formas de apresentação, podendo dedicar-se 

a outras actividades comerciais e industriais sempre que os 
sócios acordarem e a lei o permita.

2. Transformação, secagem, polverização, extraeção e 
fabricação, desenvolvimento, formulação de medicamentos 

naturais inovadores ou não de produtos naturais e plantas 
medicinais da flora nacional e estrangeira e dietéticos, grãos 
e cereais, ervas medicinais, como fitoterápicos, polivitamí
nicos, suplementos nutricionais, suplementos para desporto, 

nutracêuticos, produtos da apiterapia em medicamentos nas 
suas variadas formas de apresentação, quer em produtos 
naturais acabados, fraccionados.

3. Importação, exportação, distribuição comércio vare
jista, exploração, transformação e transporte de petróleo e 

seus derivados, combustível e lubrificantes.

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 iguais no valor de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas), pertencentes aos sócios Carlos 
Filomeno de Sousa Couceiro e Filipe José de Sousa Couceiro, 

respectivamente.

5. °

O capital social poderá ser aumentado por deliberação 
dos sócios e na proporção das suas quotas ou na forma como 

se vier acordar.

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.

7. °

1. A gerência e a administração da sociedade, em todos 

os actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbe ao sócio Filipe José de Sousa Couceiro, que 

fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade. 

O gerente nomeado poderá delegar noutro sócio ou em pes

soa estranha à sociedade parte dos seus poderes.
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.
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8. °

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com oito (8) dias de 
antecedência no mínimo, isto quando a lei não prescreva 
formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 
sócios estiver ausente da sede social, a comunicação deverá 
ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

9. °
Os lucros líquidos apurados, depois de ser deduzida a 

percentagem 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.

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.

11. °

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios, serão estes 
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 paga
mento do passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço 
oferecer em igualdade de condições.

12. °
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

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 

omarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
niitrn >

Mariq«inha Maiat0 Co

Certifico que, por Um,
^radacomimcioafoihlX3'624^/"’ 
ras diversas n.° 423, do CaJ ° hvr° de 
^mpresa, a ca^0^ Notará 
Costa, Licenciado em Direito f'°’ Uci°AI|Sv

^eiro: - Mariq^^^^ 

casada com Narciso Marcos

Segimdo: - Narciso Marcos M • 
Mariquinha António da Costa Maiato^ 
comunhão de adquiridos, natural de MalaA í"*4 
Malanje, residente habitualmente em Lní 
Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Capolo II,

Uma sociedade comercial por quotas de 
lidade limitada, que se regerá nos termos consianiesfe 
artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresas 

Luanda, 24 de Agosto de 2015. — O ajudante,//^.

14.°
em 31 de°r>S°C'a k °S C'VIS e Os ba,anÇ°s serão dados 

de Março imediato.™ deVe"d° e"Cerrar a 31

15.°

çtad.sociais, as disposi- 
aplicável. e evere’r°, e demais legislação

(I5-I4I80-L02)

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MARIQUINHA MAIATO COMERCIAL, LIMIT»

ARTIGO I.’ .
Asociedade adopta adenommaçao social 

Maiato Comercial, Limitada», com se esoc 
de Luanda, Município do Cazenga,^ * 
Avenida Deolinda Rodrigues, Casa 
feri-la livremente para qualquer ou 
nacional, bem como abrir ~ m > e fora do I* 
outras formas de representação

ARTIGO 2.’ onB«^

A sua duração é P°r temp° 
início da sua actividade, para odo

da data da celebração da escri ° 
aRT,G .a social a J

A sociedade tem como ^serviÇ05’ 
hotelaria e turismo, Prestajf agro-P6^^

. gross„ e a re.all.o.
pesca, serviços de m ,rJ, p1' .j,,< .
cidade, construção 
exploração florestal, co „ 
acessórios, transp genV
chante e transitarios, e seli
de viaturas, novas011 U . vejs, co 
ração de veículos au rte, fal
peças separadas de tr iiiedican'el1 
tas, comercialização
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• lar produtos químicos e farmacêuticos, 
aStável e h°SplídV plastificação de documentos, venda 

Jviços de/escritório e escolar, decorações, serigrafia, 

de material de iços de cabeleireiro, boutique, agência de 
iinpressões’ Se/ria re|aÇões públicas, pastelaria, geladaria, 
viagens PerfUetnrese’ntações comerciais e industriais, venda 
panificação, rePha desporto e recreação, meios industriais, 
degás^^"actividades culturais e desportivas, manu- 

(talizações ver(jes segurança de bens patrimoniais, 

lenÇa° - ensino, importação e exportação, podendo ainda 
educaçaoj^ o(Jtro ram0 d0 comércio ou indústria
dedÍCar/sócios acordem e seja permitido por lei. 

em Que 05
ARTIGO 4 o

o capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- 
zas) integralmente realizado em dinheiro, dividido e 

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per

tencentes aos sócios Narciso Marcos Maiato e Mariquinha 
António da Costa Maiato, 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 o

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe aos sócios Narciso Marcos Maiato e 

Mariquinha António da Costa Maiato, que ficam desde já 

nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando 2 
Wuas) assinaturas dos gerentes para obrigarem validamente 

a sociedade.

em * ^erentes P°derão delegar num dos sócios ou mesmo 
gerênc’S°a eSlTan^a a sociedade parte dos seus poderes de 

3 p^COnPer’n^° Para o efeito o respectivo mandato.

e c°ntrato aos £erentes obrigar a sociedade em actos 
c°mo let £Stranh°s aos negócios sociais da sociedade, tais 

avor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

As Ass ARTIGO 7.°
^rtas regjstaJe'aS ^era’s serão convocadas por simples 

J^tr'nta) djas ^S’ d’rigidas aos sócios com pelo menos 

Creva formalida^ antecedência, isto quando a lei não pres- 
d°s sócios estiv eSpec’a’s de comunicação. Se qualquer 

everá ser fejta P ausente da sede social, a comunicação 
^recer- 111 temP° suficiente para que possa com-

Cç °S ,Ucros Ij • ART1GO 8.°
Asse^ Para\ndS apUra^os’ depois de deduzida a per- 

ç$0 ^bleia cera| °$ ou destinos especiais criados em 

Per^SUas Pe*os sócios na propor-

aS Se as houver proporção serao suPortaclas 

artigo 9.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 

nterd70He °U repreSentantes do ^io falecido ou 
•nterdtto, 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 
hquidação e partilha verificar-se-á 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 igual- 
dade de condições.

artigo n.°
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.

(15-14183-L02)

Kitanda Estrela da Sapú (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3? Classe 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 

do Guiché Único da Empresa.
Certifico que Maria Madalena João Disso, casada com 

Mateus Manuel Disso, sob o regime de comunhão de adqui

ridos de nacionalidade angolana, natural da Ingombota, 
Província de Luanda, residente em Luanda, Muntcipio de 
Luanda Distrito Urbano da Maianga, Bairro Mártires de 
Kifangondo, Avenida Revolução de Outubro, n.» 63 4." D, 

constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denomi
nada «Kitanda Estrela da Sapú (SU), Limitada», registada 

sob o n.° 4.533/15, que se vai reger pelo disposto nos termos 

seguintes;

Consrfado Registo Comercial de Luanda, 2.‘ Secção 

do Guiché único da Empresa, em Luanda, aos 24 de Agosto 

de 2015. — O ajudante, ilegiveL
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rcial por quotas de responsabi- 
sociedade conier . nos termos constantes dos 

Uo’a que se re&c.. |ind‘ada-q
|idadsSeguinteS-
’Cáconfonlie'. , d0 Guiché Único da Empresa, em 

C»rtÓrÍ° mde Agosto de 2015. - O ajudante, zfegzve/. 

Luanda>aoS

pstatutos da sociedade 
congespro, limitada

artigo i.°
• dade adopta a denominação social de 

A S0C'e Limitada», com sede social na Província de 
2 * v”a- B“irro d° na via

0 Cacuaco-Cabolombo, na entrada do Kikuxi pro- 
T^frianeo casa s/n.°, podendo transferi-la livremente 

’ ra qualquer outro local do território nacional, bem como 
Jr filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre

sentação 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, prestação de ser

viços, elaboração de projectos de engenharia de construção 
Civil e obras públicas, estudos e projectos de consultoria, 
fiscalização de obras públicas, orçamentistas, comércio 
&eral a grosso e a retalho, empreitadas de construção civil 

ras públicas, promoção e mediação imobiliária, venda 
ÇàodesPeament°S d°S Serv’ços segurança privada, presta- 
^POrtaç^1^08 SegUFanÇa Pr*vada’ serviços de infantário, 
Malares6 C°merc,alizaÇao de medicamentos, produtos 
edlstnbuiçãoe^U'PamentOS la^orator’a*s diversos, fabrico 
108 Malares 6 med’cament°s, equipamentos e produ- 
^Vers°s,educa ^manUten^a0 Q ass*sí^nc’a a equipamentos 
Cserviç30* enS'n° gera^ escola de línguas, desporto 
*eMuniCaçõ S de COnduÇão, serviços de informática, 
e°telaria e turiSn^ marketing e Publicidade, serviços de 
c M’ Pescas 5 restauraÇão, casino, indústria pesada 
/fioiiage^ g 0 Pecuária, indústria de panificação,

X • »mpr. «
Use... nsp°he (]e . e usadas, transporte de passagei- 

adorias, oficina auto, oficina de frio, 
HelC°lar’ vendaPe venda de material de escri- 

conJSS'Sl^nc>a a *nsta^açao de material industrial,
c°merc at|UraS’ CornerciabzaÇão de material 
e barbe3-,Za^a° *u^r’^cantes» serviços 
Petróle^1?’ b°teclu’ns comercialização de 

^%ni?aÇão de perf. * Urninante, peças sobressalentes, 
C°S‘ servjnt° art’gos de toucador e higiene,

Ç°S saúde ’ Pro<^utos químicos e farmacêu- 
’ Serviços de geladaria, exploração

-------------- —_______________________________ Í6627 

de parques de diversão, exploração florestal, exploração de 
bombas de combustíveis, estação de serviço, representações 
comerciais, serviços de serralharia, carpintaria, marcenaria, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do 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 repre
sentado por três quotas sendo duas quotas iguais no valor 
nominal de Kz: 45.000,00 (quarenta e cinco mil kwanzas), 
cada uma pertencentes aos sócios Nguyen The Anh e Zhihao 
Chen e a outra quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez 
mil kwanzas) pertencente ao sócio Edvaldo Constantino 
Machado Cassendo, 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, incumbe ao sócio Edvaldo Constantino Machado 
Cassendo, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa 
de caução, bastando a sua assinatura para obrigar valida
mente a sociedade.

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

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.

ARTIGO 7.°
A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 

registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 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 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 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.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE
KITANDA ESTRELA DA SAPÚ (SU), LIMITADA 

ARTIGO 1“
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Kitanda Estrela 
da Sapú (SU), Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Mártires de Kifangondo, na Avenida Revolução de 

Outubro, Edifício n.° 65 - 4.° andar direito, podendo trans
feri-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, prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, avicultura, 
agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviços 
de informática e telecomunicações, publicidade, constru
ção civil e obras públicas, consultoria, comercialização de 
telefones e seus acessórios, agente despachante e transi
tários, fabricação de blocos e vigotas, comercialização de 
medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões, serviços de 
cabeleireiro, boutique, agência de viagens, perfumaria, rela
ções públicas, pastelaria, geladaria, panificação, venda de 
gás de cozinha, desporto e recreação, realizações de activida
des culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 
educação e ensino, importação e exportação podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que a sócia decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 
quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), pertencente à sócia-única Maria Madalena João Disso.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída da sócia cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pl uri pessoal.

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-única, bastando a sua assinatura
Para obrigar vabdamente a sociedade.

1. Fica vedado à gerente obrigar a . X 
contratos estranhos aos negócios soci^'^^ 
como, letras de favor, fiança, abonações?

2. A sócia-única poderá nomear pesso^SÍ 
dade para assumir as funções de gerência*

ARTIGO 7?
(Decisões) I

As decisões da sócia-única de natureza i 
ções da Assembleia Geral deverão ser registai 

ele assinadas e mantidas em livro de actas
ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou im a- 
da sócia-única, continuando a sua existência com o 
ros ou representantes da sócia falecida ou interdita deve 
estes nomear um que a todos represente, enquanto aquOlase 
mantiver indivisa. I

ARTIGO 9.°
(Liquidação) I

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.
ARTIGO 10.°

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão date 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar aII 

de Março imediato.
ARTIGO II.’

(Omisso)
No omisso regularão as deliberações sociais, as tf 

posições da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e a 
disposições da Lei das Sociedades Comercia 

de 13 de Fevereiro. 14186’101)

CongesprOí UmitadaCertifico qUe , I
favrada com iní ' °C escritura de 19 de Agosto de 2015, I 
Ulras diversas n 04^ ^°^as do livro de notas para escri- I

da Empresa a d° ^arídrio Notarial do Guiché ÚnW
costa, Licenciad^0 d° Notário> Lúcio Albert0 Pireséi

Primeiro' Direito, foi constituída entre:de Há-Nôi-V* gUyen ^1e Anbí’ solteiro, maior, natural

bahitualrnent ínaiTlf de nacionalidade vietnamita, residi 

bairro Cass ^Uanda^ no Distrito Urbano da Maia^ 
acto por ei ■ Avenida 21 de Janeiro, que outorga^1 
Chen, solm m IVl^ua^mente e como mandatário dc^ 

naíidade cl natural de Zhejiang-China, dc
M"nicíni„ JneSa’ residente habitualmente em Luanda

Se2lm / 6 V/ana’ Bairro Vila Sede; .
s°heiro °' Edvaldo Constantino Machado Casse 
Kwa^Suiai°rt natUral d° Wac°-Cunè°> Pr°VÍn^ 

Municíni S res,dente habitualmente em lJian 
K‘luanír ° CazenSa, Bairro Hoji-ya-Henda, W

't>e> Casa n.°203;
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ARTIGO 8.°
(Dissolução)

dissolverá por morte ou impedi- 
, soci>e nS° Continuando a sua existência com o 
1 do ^i0:Úís ôu representantes do sócio falecido ou 

"iiv°elieí pítes nomear um que a todos represente,

X,t0 ARTIGO 9.»
(Liquidação)

- a, sociedade far-se-á nos termos da LSC.

(Balanços)

ociais serão os civis e os balanços serão dados 
^foezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 

enpl de
deMarÇOiITiediat0-

ARTIGO H.0
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da 
Li das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-14188-L02)

Majemba, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 52, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 257-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. Esmael Ludomiro David Bamba, casado 
ado ,r?e KÍal<U ZÍk° Bamba, sob o regime de comunhão 
^í°e r O‘d natUral de daquela do Zombo, Província do 
C^e2S;eníehabÍtUalmente em Luanda> no Município do

5eW(rlrr0 F’°r’ ^ua dos Comandos, Casa n.° 1; 
^oundNiiQt J°Sé ^^ert0 Dâricu, casada com 
Natural de Darku’sob 0 regime de comunhão adquiri- 
^alniente e ° T Fe’t’ço’ Província do Zaire, residente

Alice RUa P uanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro 
^soeied^

nOS^0sconstantpCO‘?erCial por Anotas de que se regerá 
Conforme d° docurnento em anexo.
^Rório ]Not

a°s 25 a Guiché Único da Empresa, em 
gosto de 2015. -o ajudante, ilegível.

Ma?eMrDAS0CIEDADE
AJEMBA, LIMITADA

%ipS°Cledade aKT1go i °
1 JHa i ad°Ptaad

J fitada» en°minação social de sociedade 
°,Tl Se^e soc’al na Província de 

asa n,° 1 > Pod61^3’ BaÍrr° Tala Mady, Rua dos 
endo transferi-la livremente para

_____ ___ ________ ________ ________ 16629

qualquer ouiro lo»! do ,erri,ório
lais, sucursais, agências „ outras formas dc representaçSo 

dentro e fora do País. v

ARTIGO 2.°
A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da escritura.

ARTIGO 1°
A sociedade tem como objecto social, prestação de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, cai
xilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
exploração florestal, comercialização de telefones e seus 
acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente des
pachante e transitários, promoção e mediação imobiliária, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 
automóveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercialização 
de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita
lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões, serviços 
de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, perfumaria, 
relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre
sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
desporto e recreação, meios industriais, realizações de acti
vidades culturais e desportivas, manutenção de espaços 
verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e ensino, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do 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 kwan
zas) integralmente realizado entre dinheiro, dividido e 
representado por duas quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), cada uma per
tencentes aos sócios Esmael Ludomiro David Bamba e 
Maria José Alberto Darku, 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 nao 

quiser fazer uso.
ARTIGO 6.°

I A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pass!va- 
mente, incumbe aos sócios Esmael Ludomiro Dav.d Bamba 
e Maria José Alberto Darku, que ficam desde ja nomeados 
gerentes, com dispensa de caução, bastando duas assmaturas 
dos gerentes para obrigar validamente a sociedade.
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artigo IO.°
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 oferecer, em igual- 

dade de condições.
ARTIGO 11.0

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 balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 
ano, devendo estar aprovado até 31 de Março do ano ime

diato.
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.

(15-14187-L02)

Kiamatenda (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 8 do livro-diário de 25 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que José Marques Francisco Mafuta, sol
teiro, natural do Cazenga, Província de Luanda, residente 
em Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, cons
tituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada, 
«Kiamatenda (SU), Limitada», registada sob o n.° 4.566/15, 
que se vai reger pelo disposto no documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 25 de Agosto 
de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
KIAMATENDA (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação social de «Kiamatenda 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda,

DlÁRlo

Município de Luanda, Distrito Urba
Mutamba, Rua Rainha Njinga, casa"/^I 
Imprensa Aníbal de Melo, podendo trar/r"'0 a° cC’ 
para qualquer outro local do território • a livC* 
abrir filiais, sucursais, agências ou outíf 
sentação dentro e fora do País ÍOrnias der/

w
ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado 
início da sua actividade, para todos os efeitos 
da data da celebração da presente escritura eêa'S’awi

ARTIGO 3.» !
(Objecto) |

A sociedade tem como objecto social, prestaçã 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, senalhatl?- 

xilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indúsm 
pesca, hotelaria e turismo, construção civil e obras p® 
cas, consultoria, exploração mineira e florestal, transporte 
marítimo, camionagem, agente despachante e transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais,reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 
de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, importa
ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio ou indústria em que os sócios acordeme 

seja permitido por lei.
ARTIGO 4.° 

(Capital)
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem milk 

integralmente realizado em dinheiro, representadc) po 
quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 
zas) pertencente ao sócio-único José Marq 

Mafuta.
ARTIGO 5.°

(Cessão de quotas)
A cessão da quota implica a saída do sócio cedente o 

transformação da mesma em sociedade pluripessoal-

ARTIGO 6.°
(Gcrência) nltodosos

A gerência e administração da sociedade, enl I 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, aCÍlV^sjnatlir3 
vamente, incumbe ao sócio-único, bastando a sua 
para obrigar validamente a sociedade. eR1 actos

I - Fica vedado ao gerente obrigar a socie tais 
e contratos estranhos aos negócios sociais da s<^eíTiej|1anteS* 
como, letras de favor, fiança, abonações ou aCÍ°Sailjia a

2. O sócio-único poderá nomear pessoa es 
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO T°(Decisões) alas^1'^
As decisões do sócio-único de natureZa^aS en1

ÇÕes da Assembleia Geral deverão ser regis 
de assinadas e mantidas em livro de actas.
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educação, ensino geral, escola de 
.mento5 dÍVeCa esCola de condução, informática, 

X'PdesportoeCUl. ’ia e turismo, restauração, casino, 
<;unWõeS’,h°t pescas, agro-pecuária, indústria de 

pesada 61'66 ’ transitários, cabotagem, rent-a- 
i(dULão, ca,n,°"agde viaturas novas e usadas, transporte 
^ compra 6 vennd. Le de mercadorias, oficina auto, ofi- 

Íp>Ír°S’ Tacão de obras públicas, venda de material 
Íefri0’fiSC olar venda e instalação de material indus- 

d>lórioeeSssistência a viaturas, comercialização de 
trial,vellda 6 strução, comercialização de lubrificantes, 

de |°"re]r0 bàrbearia, botequim, comercialização 
salão de petró|e0 iluminante, peças sobressalen-
íegásd^^^jgos de toucador e higiene, ourivesaria, 
i(s,Perfijmana’cja de viagens, farmácia, centro médico, 
T^XaTgeladaria, exploração de parques de diver- 
*“ ilação mineira, exploração florestal, exploração de 
tatedecombustíveis, estação de serviço, representações 
comerciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, importação 
^exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio ou indústria em que o sócio acorde e seja
permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
I (uma)quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único Victoriano Rufino da 
Costa Menezes.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

“q“id,’to d“ "OS termos da Lei d»
Sociedades Comerciais.

artigo io.° 
(Balanços) 

em 31 k SeT °S CÍVÍS e °S balan?0S serã0
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO n.°
(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, Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-1203I-L02)

Martinho Fernando (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Certifico que Martinho dos Santos Fernando, solteiro, 
maior, de nacionalidade angolana, natural de Benguela, 
Província de Benguela, residente em Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, 
Rua 25, casa s/n.°, constituiu uma sociedade unipessoal por 
quotas denominada «Martinho Fernando (SU), Limitada», 
registada sob o n.° 4.212/15, que se vai reger pelo disposto 
nos termos seguintes.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

essão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
^Ção da mesma em sociedade pluripessoaL

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 7 de Agosto 
de 2015. — O ajudante, ilegível.

artigo 6.°
A (Gerência)

^^tosecont a^rnin’straÇuo da sociedade, em todos os 
incumbem^08, em juizo e f°ra dele, activa e passiva- 

obrigar vaia0 Sí^c*o'único, bastando a sua assinatura 
!Cdí"e",ea

J^tos estrank a° ^erente obrigar a sociedade em actos 
01110 ,etras de favorS?OS ne§ócios sociais da sociedade, tais 

daj 0^o-único' ab°naÇões ou actos semelhantes.
6 Para ^sumir ac f nornear pessoa estranha à socie- 

lras funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
t^^õesdos- • (Occisõcs) 

eleassiitadSenible'a GeraM IC° natureza 'gual às delibera- 
e mantida- evera° ser registadas em acta por 

6111 *'vro de actas.
A ARTIGO 8.»

So J^ade nào (Dis"0'uçã0) 
ihipfCv'V(>etC'0'ílnico, contSS°1Verá por morte ou irnpedi- 
eh''''•o, deverde'r°s ou rp 'nuanci° a sua existência com o

1,3,110 a Q.endo estes presentantes do sócio falecido ou 
ta Se mantiv,11ear Um <lue a todos represente, 

ver 'ndivisa.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MARTINHO FERNANDO (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Martinho 
Fernando (SU), Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Belas, Bairro Camama, Rua Direita 
do Camama, casa s/n.°, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abnr 
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 part.r 

do respectivo registo.
ARTIGO 3.°
(Objecto)

■ ■ lv.a como objecto social prestação de 
s W11.v.vio eeral a grosso e a retalho, setv.ços de ser- 
/ caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuana.

A sociedade tem 
serviços, comércio g< 
ralharia,
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U ' dAlPPar num dos sócios ou mesmo
2. o gerente parte dos seuS poderes de

em pessoa estranh ° respectivo mandato.

' “b*r a ” ““
J’ onhns aos negócios sociais da sociedade, tais 

comojSaTde favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.
ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos socios 
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 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 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-á 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 igual
dade de condições.

ARTIGO 11.0
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer socio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.° 
ouer ent,OdaS “ emergentes do Poente contrato,
entre ele"eS °U represe"ta"‘es, quer
Comarca deV™? eStÍpulado 0 Foro da
outro. Uanda’ C°m eXPreSSa renÚncia a qualquer

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.

(15-14190-L02)

D‘ÁR1O

STINT - Sistemas eTecnoi j
(SU), Limitada 'nteli^es

Cnn
■ c X 

Con*rcia|
'resa. *

de
Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, 
3.3 Classe da Conservatória do Registo 

Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empi
Satisfazendo ao que me foi requerido em petj^ \ 

sentada sob o n.° 26, do livro-diário de 20 de jul J 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifica que Victoriano Rufino da Costa Menezes, 
com Dinamene Lukeny Chongolola Menezes, sob 
comunhão de adquiridos, de nacionalidade angolana, naM 
da Ingombota, Município de Luanda, Província de 
residente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano da 
Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua Alimpiõ 
Brandão n° 52, Z 12, constitui uma sociedade unipessoal 
nor quotas denominada «ST1NT - Sistemas eTecnolo^ 
Inteligentes (SU), Limitada», com sede social na Provirá 
de Luanda, Município de Cacuaco, CentralidadedoSeqrá, 
Rua3 Loja n.° 1 L registada sob n.°3.819/15,queseregm 
nos termos constantes do documento em anexo.

Está conformeo w
Conservatória do Reg b

ao Guiché Llnlco d. Empresa, ein Luanda, aos - 
de 2015. — O ajudante, ilegível.

sTim^siSTPMAAS0C,EDADE I

ARTIGO j.° I
AsOcied (Dcnomin^oesede) I

Sistemas e tÍ^0^3 3 denominaÇao social de<OT^ I 
sede social na Pr °^I3S ’nte^Sentes (SU), Limitada», com I 
Centralidade d °çlnCla de Luanda, Município de Cacuaco. I 
^nsferi-la |jv ° Sequele’ Rua 3, Loja, n.° 11, podendo I 
rio nacional , femente ?ara Qualquer outro local do territó- I 

outras forjn ’ m COmo a^r'r filiais, sucursais, agências ou 

e representação dentro e fora do Pais.

artigo 2.° 
A (Duração)>nício d ^Uraçào d por tempo indeterminado, contando^0 

da data h act,v,dade’ Para todos os efeitos legais, a Paríir 

a celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto) vícoq °C/edade tern como objecto social a prestação d?s 

co ’ C°mércio geral a grosso e a retalho, emprei‘^s 
irnob ?930 C*Vl1 e °bras Públicas> promoção e 13 

rZ na’ Venda de equipamentos dos serviços 
infant-P"Vada’ prest£,Çâo de serviços de segurança Prl 
cam an°’ Creches’ importação e comercialização e ' 

diverso^S’rP[°dUtOS hosPilalares’ equipamentos lab°r“ ipíl- 

m ’ ubrico e distribuição de medicamentos, 
n,0S e P^dutos hospitalares, manutenção e ass^
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N”172"'
ços educação, ens.no geral escola de 

nentosdivef r’a escola de condução, informat.ca, 
a*<nortoeCU‘ ,qHa e turismo, restauração, casino, 
l<>3ÇseS’,h°X pescas, agro-pecuária, indústria de 
<apesa<iaehg^m transitários, cabotagem, rent-a- 

viaturas novas e usadas, transporte 
í co^eVennSp0rte de mercadorias, oficina auto, ofi- 
^<S’Xaç3o de 0braS púbHcaS’Venda de 7ate/'al 
Lefri°’fiS ,ar venda e instalação de mater.al indus- 
ÍesCritóriaeesC0 Jncia a viaturas, comercialização de 
^1, venda e as conierciaIização de lubrificantes, 

dt Hreiro barbearia, botequim, comercialização 
^odecabeie^ ’ó|e0 j|uminante, peças sobressalen- 
degáS<feC0 ia” artigos de toucador e higiene, ourivesaria, 
tes,perftinian^c!a de viagens, farmácia, centro médico, 
*a"a’raTegeladaria, exploração de parques de diver- 
dÍI"CaXação mineira, exploração florestal, exploração de 
X de combustíveis, estação de serviço, representações 
werciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, importação 
"exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
nunodo comércio ou indústria em que o sócio acorde e seja
permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
l(uma)quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único Victoriano Rufino da 
Costa Menezes.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

trancf eSSâ°/a quota Aplica a saída do sócio cedente ou a 
^ação da mesma em sociedade pluripessoal.

artigo 6.°
A o (Gerência)

^tosecont adrn’n’straÇao da sociedade, em todos os 
incumbem^08’em juízo e f°ra dele, activa e passiva- 

parabrigar vaiíh a° sócio‘únic°5 bastando a sua assinatura 
L Pica vedtanientea Piedade.

c Con,ratos estranho30 gerente °^r’gar a sociedade em actos 
^^defavQj. ?°S ne£ócios sociais da sociedade, tais 

dado ^^i^nico n3^^ ab°naÇões ou actos semelhantes. 
Paraassumir as f nornear pessoa estranha à socie- 

ras Unções de gerência.

ARTIGO 7.° 
çòAs dccisges d , (Bccisões) 

e,e^sintSHSem':)ieiaGeraM*C0 de natureza igual às delibera- 

e ^ntidae everao ser registadas em acta por 
asem livro de actas.

A . ARTIGO 8.°
\Jeda<te nào (Disso,uÇão) 
^reV’v°ehIO'dnico confS°1Verá por morte ou impedi- 
e^l^ehverdeirosoure and0 a sua existência com o 

estes n Presentantes do sócio falecido ou 
°ta Se mamivrnear urn Mue a todos represente, 

er mdivisa.
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ARTIGO 9.°
(Liquidação)

ARTIGO 10."
(Balanços) 

em 31 dn°nS0ClaÍK Serã° °S C‘VÍS e 0S balan?os 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 disposi
ções da Lei n.° 19/12,de 11 de Junho,eainda as disposições da 
Lei das Sociedades Comerciais, Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(I5-I2031-L02)

Martinho Fernando (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Certifico que Martinho dos Santos Fernando, solteiro, 
maior, de nacionalidade angolana, natural de Benguela, 
Província de Benguela, residente em Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, 
Rua 25, casa s/n.°, constituiu uma sociedade unipessoal por 
quotas denominada «Martinho Fernando (SU), Limitada», 
registada sob o n.° 4.212/15, que se vai reger pelo disposto 
nos termos seguintes.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 7 de Agosto 
de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MARTINHO FERNANDO (SU), LIMITADA

ARTIGO I.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Martinho 
Fernando (SLÍ), Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Belas, Bairro Camama, Rua Direita 
do Camama, casa s/n.°, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abnr 
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 
intóo i su. rfvidsde. p» todos » 

do respectivo registo.
ARTIGO 3.q
(Objecto)

A sociedade tem «,» *



2. 0 gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. 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 
30 dias de antecedência, 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 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 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-á 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 igual
dade de condições.

ARTIGO li.°
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 130
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31
1 * •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.

(I5-14190-L02)

de
Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, cOn ' 
3,a Classe da Conservatória do Registo 

Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empresa
Satisfazendo ao que me foi requerido em petiço 

sentada sob o n.° 26, do livro-diário de 20 de 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória. ’

Certifica que Victoriano Rufino da Costa Menezes,casaj. 
com Dinamene Lukeny Chongolola Menezes, sob re^’ 
comunhão de adquiridos, de nacionalidade angolana,naM 
da Ingombota, Município de Luanda, Província de 
residente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano fe 
Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua Alir^ 

d~0 n° 52, Z 12, constitui uma sociedade unipessoal 
norquotas denominada «STINT - Sistemas e Tecnologias 
Inteligentes (SU), Limitada», com sede social na Provi» 
de Luanda Município de Cacuaco, Central .dade do Sequele, RuÍ3 Lojan.0 , registada sob n.“ 3.819/15, queseregerá 

nos termos constantes do documento em anexo.

Está eon» Comercial de Luanda, 2.W
Conserva ona do Rg Luanda, aos20deí*

do Guiché Unico da Empresa, 
de 2015.-O ajudante, degtvd.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
STINT — SISTEMAS E TECNOLOGIAS 

INTELIGENTES (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
^soci d d ^Dcnomit,açiío c sede)

Sistemas e Tec 3 denominação social de «STINT- 

sede social na Pr° ^nte^êentes (SU), Limitada», com 

Entrai idade d r°V,nc’a de luanda, Município de Cacuaco, 
transferi-la liy ° ^equele’ ^ua Loja, n.° II, podendo 
rio nacional l^eiriente para qualquer outro local do territó- 

outras forn ' corno abrir filiais, sucursais, agências ou 

e reptesentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)início d 3 ^Uraçao é por tempo indeterminado, contando-s^ 

da dat. SU£> act'v'dade> para todos os efeitos legais,»^" 

aatada celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
(Objecto)viene °C’edade te’n como objecto social a prestação deS 

cOn<tt’ C0^rnérc’° geral a grosso e a retalho, enlPre'ia^ 

imobT—0 C'Vl1 6 °bras Públicas’ promoção e me ,a 
Z na’ Venda de equipamentos dos serviços^ 

infanfPr'Vada’ presta<?âo de serviços de segurança Prl 

cam ari°’ Creclles> importação e comercialização e 
^rZ  ̂hosPitalares’ equipamentoslab°^uip) 

m ’ abr‘co e distribuição de medicamentos, .
os e produtos hospitalares, manutenção e ^sS
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ARTIGO 2°
po indeterminado, contando-se o 

,,.**“2'z>»d»«”ftí,“5legais'ap”ir

como'°o>'Jeai> P"s,aça“ de 

A socieda^6 te* ‘ e a reta]ho, serralharia, cai- 
e,iço^onlérCl0goes avicultura, agro-pecuária, indústria, 

de alUnl,nturísmo, informática, telecomunicações, 
^■l,Otelar'a 'trução civil e obras públicas, consultoria, 
f“bliddade’C°estal comercialização de telefones e seus 
exploração marítimo, camionagem, agente des-
>rios’ ‘^itàrios, promoção e mediação imobiliária, 
pcbante e tran a e Venda de viaturas, novas

^d sè seus acessórios, venda e reparação de veículos 
concessionária de material e peças separadas de 

'*Le fabricação de blocos e vigotas, comercialização 
^medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita

lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
ptetificação de documentos, venda de material de escrito- 
rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões, serviços 
de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, perfumaria, 
relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre
sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
desportoe recreação, meios industriais, realizações de acti
vidades culturais e desportivas, manutenção de espaços 
'erdes, segurança de bens patrimoniais, educação e ensino, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual- 

outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios 
Aderne seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
integralmen1 S0C*al (cem kwanzas),
lado por 4/ Feal’za^° em dinheiro, dividido e represen- 
^inal de Kz.at-r°^ C}UOtas’ sen^° 1 (uma) quota no valor 

Cenleao sócio (Aquenta mil kwanzas), perten- 
^00,00 (v<a,aWU ^ro’ Outra no valor nominal de 

SaH1Uel pedro Filh ^wanzas) pertencente à sócia Alda 
n0R1'nal de kz- 15 ^outras (duns) quotas iguais no valor 
^eflCente aos (qUÍn2e kwanzas) cada uma, 

^HÇalves r C1°S Esmael Afonso Faz Bem e Teresa 
S’resPectivamente.

^Mode u art1GO5.°

Srefe^0^ s°ciedade eStran^os ^ca dependente do con- 
<ência, deferi ’H qUal é sernPre reservado o direito 

^erUso. Os sócios se a sociedade dele não 

^^erênciaereDr ART,G06’

Xe ■e c°ntratos reSentaÇã° da soc'edade , em todos os 

Uíri^e ao sóci J\UÍZ0 e f°ra act^va e passi- 
'X <?te’ c°m disn alawu Pedro’ clue fica desde já 

^erente para QbSa cauÇao, bastando 1 (uma) 
ril>ar validamente a sociedade.
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2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerenma, confenndo para o efeito o respectivo mandato.

J. Uca vedado ao 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.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

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 0 
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 verificar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo e se algum deles 0 pretender, será 0 activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO ll.°
A sociedade reserva-se 0 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 11°

Os aoos sociais serão « cieise os 
em 31 de Dezembro de ead. ano, deeendo encenar a 

de Março imediato.
artigo 14.»

No omisso
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indústria, pesca, hotelaria e turismo, servtços de mforma- 
tica e telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, consultoria, exploração florestal, comercia- 
lização de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 

camionagem, agente despachante e transitários, promoção e 
mediação imobiliária, cabotagem, rent-a-car, compra e venda 
de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e repa
ração de veículos automóveis, concessionária de material e 
peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigotas, 
comercialização de medicamentos, material cirúrgico, gastá- 
vel e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços 
de saúde, plastificação de documentos, venda de material de 
escritório e escolar, decorações, serígrafia, impressões, servi
ços de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, perfumaria, 

relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre
sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
desporto e recreação, meios industriais, realizações de activi
dades culturais e desportivas, manutenção de espaços verdes, 
segurança de bens patrimoniais, educação e ensino, explo
ração de petróleo, exploração de bombas de combustíveis, 
comercialização de combustíveis e seus lubrificante, importa-

_______ —---------------------

ros ou representantes do sócio falecido ou Wrdito 
estes nomear um que a todos represente, enqWo’1(X 
mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

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

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços
31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrai ijç 

de Março imediato.0 ARTIGO 11.’

(Omisso)

■ «re regularão as deliberações sociais, as fcp®. No omis de 11 de Junho, e ainda as disposiçtada 
St Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 defevem

Mpetaf, Limitada
ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio ou indústria em que o socio decida e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado por uma (1) 
quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
pertencente ao sócio-único Martinho dos Santos Fernando.

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, bastando 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 semelhantes.

2.0 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 delibe
rações 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 impedimento 
do sócio-único, continuando a sua existência com os herdei-

Certifico que, por escritura de 12 de Agosto de 2015 
lavrada com mício a folhas 7 do livro de notas paraescrifr 
ras diversas n.° 421, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: Malawu Pedro, casado com Mayomona
Esmeralda Pinto Faz Bem Pedro, sob regime de separação 
de bens, natural da Damba, Província do Uíge, residente 
no Kwanza-Sul, no Município do Porto-Amboim, Bairro 
Zona C, casa s/n.°, que outorga neste acto por si individual
mente e em nome e representação dos seus filhos menores 
Esmael Afonso Faz Bem, de 4 anos de idade, e Teresa Dora 
Gonçalves, de quatro meses de idade, naturais de Port0* 
Amboim, Província do Kwanza-Sul e consigo conviventes,

Segundo: — A Ida Samuel Pedro Filho, solteira, maio, 
natural do Waco-Kungo, Província de ^wanza 
dente em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, 

Marçal, Rua dos Coronéis, Casa n.° 57; n0S
Uma sociedade comercial por quotas que se rete 

termos constantes do documento em anexo.
Está conforme. , Fmnresa,
Cartório Notarial do Guiché Umco da . 

Luanda, aos 12 de Agosto de 2015. — O aju an

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
MPETAF, LIMITADA 

artigo i.’ _ ia|de<<Mpeí
A sociedade adopta a denominação so^ D1311' 

Limitada», com sede social na ProVI gua 
Município do Cazenga, Bairro Ta’a |jvreme,lte 
Comandos, casa s/n.°, podendo transferi conlOt ™ 
qualquer outro local do território naC,0^s’íje represe,lti 
filiais, sucursais, agências ou outras °r 

dentro e fora do País.
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N°|72"

, e) e hospitalar, produtos químicos e 
, Cirú«ic0’ gaÍos de saúde, plastificação de documen- 

* lCêu»c(,s’S L de escritório e escolar, decorações, 
ÍSÍ"'ve(idade niateõres serviços de cabeleireiro, boutique, 

i,npreS^eperfumaria, relações públicas, paste- 
^deV'agenanificação, representações comerciais e 
ijjii Seladar'aja de gás de cozinha, desporto e recreação, 
iodustriais- vens rea|izações de actividades culturais e des- 
neiosindUStrat'eS’ção de espaços verdes, segurança de bens 
^nivas, rnan“ducaçao e ensino, importação e exportação, 
pjiriínon'3'^ dedjcar.se a qualquer outro ramo de comér- 
p«|e|'d0 a' em ue os Sócios acordem e seja permitido 
cioOU indusir 

por ld« r ARTIGO 4.°
o capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

iuieoralniente realizado em dinheiro, dividido e represen- 
iado°por 2 (duas) quotas, sendo uma no valor nominal de 
Kz-51.000,00 (cinquenta e um mil kwanzas), pertencente 
aosócio João Manuel da Costa, e outra no valor nominal de 
Kz:49.000,00 (quarenta e nove mil kwanzas), pertencente à 
sócia Emília da Silva Quipipa, respectivamente.

ARTIGO 5.°

Acessão 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.°
I A gerência e representação da sociedade, em todos os 

seusactos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva- 
mçnte, incumbe aos sócios João Manuel da Costa e Emília 

Silva Quipipa, que ficam desde já nomeado gerente, com 
diWa de caução, bastando qualquer uma das assinaturas 

frentes para obrigar validamente a sociedade.
em toerente P°derá delegar num dos sócios ou mesmo 
^rênciS°a eStFan^a a sociedade parte dos seus poderes de

3 P3™ ° ePe’t0 0 respectivo mandato.
etratosVedad° &° &erente °^r’gar a sociedade em actos 
^letras/1?n^°S a°S ne^c'os sociais da sociedade, tais 

av°r, fianças, abonações ou actos semelhantes.

e,™ 00?'
Ras registad .L’erais serão convocadas por simples 

dias d' aos sócios com, pelo menos, 
do^.^^alidades nteCedênC'a’ 'St° quando a lei não pres- 

sócios estivei eSpec‘ais de comunicação. Se qualquer 
Pare^Ser cornUSente da Sede socia1’ a comunicação 

Cer’ ternpo suficiente para que possa com-

MWGOV deduziapeV-V\qu\dos apurados, depois de cr\ados era 
para Wos ou destinos especva propOr- tC*'aGeraV serão divididos Petos’ sUportadas

Was e em '&ua' Pr°Porça
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 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-á 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 igual
dade 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 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.

(15-14096-L02)

Grupo Glbaho (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 68 do livro-diário de 20 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que António Bernardo Francisco, solteiro, 
maior, natural de Cabinda, Província de Cabinda, residente 
em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Cabassango, 
casa s/n.°, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas 
denominada «Grupo Glbaho (SU), Limitada», registada sob 
o n.° 4.490/15, que se vai reger pelo disposto no documento 

em anexo.
Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda. 2? Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 20 de Agosto 

de 2015. — O ajudante, ilegível.

dedjcar.se
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Dynaiab Angola, Limitada

Certifi‘°^^^
JoXgiÍtM do Kilamba Kiaxi, se encontra lavrada a escn- 

tl'r Ndo dia°27 íeJulho de 2015, pelas dez horas reuniu-se, na 
sua sede social, em Luanda, sita na Rua dos Enganos, n. 1, 
8 ’andar Bairro Kinaxixi, a Assembleia Geral Extraordinária 
da sociedade comercial por quotas denominada, «Dynaiab 
Angola Limitada», com o capital social de Kz. 200.000,00 
(duzentos mil kwanzas), matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial sob o n.° 541-12/120305, com o Número 
de Identificação Fiscal 5417163708.

Estiveram presentes ou devidamente representados todos 
os sócios, designadamente o sócio Luís Miguel Fernandes 
Branco Morais, titular de uma quota no valor nominal de 
Kz: 190.000,00 (cento e noventa mil kwanzas), neste acto 
representada pela Paulette Maria de Morais Lopes, como 
mandatária, e à sócia Tatiana Isadora Faria Serrão, titular 
de uma quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil 
kwanzas).

Esteve também presente Daniel Wass.uco Calambo, 
Notário deste Cartório, que foi especiaimente convocado 
para o efeito, a pedido dos sócios.

Presidiu à Mesa da Assembleia Geral, a representante do 
sócio Luís Miguel Fernandes Branco Morais.

Mostrando-se representada a totalidade do capital 
social e a disponibilidade para reunir em Assembleia Geral 
Universal, nos termos do artigo 57.° da Lei das Sociedades 
Comerciais, foi aberta a sessão com a seguinte ordem de 
trabalhos:

Ponto Único: Alteração da sede social da sociedade;
Entrando no ponto único da agenda de trabalho, foi por 

unanimidade deliberado e aprovado a alteração da sede 
social da sociedade, do endereço onde actualmente fun
ciona, para Avenida 21 de Janeiro, Casa 11B, Bairro Morro 
Bento II, Distrito Urbano da Samba, Município de Luanda, 
da rPfp C°nseque"cia é alterado parcialmente o pacto social 

referida sociedade passando o artigo 2.° n 0 I a ter a 
seguinte redacção: Batera

ARTIGO 2.°
(Sede)

1. A sociedade tem a sede na Avenida 21 de 
Janeiro, Casa 11B, Bairro Morro Bento II, Distrito 
Urbano da Samba, Município de Luanda.

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia declarada 
encerrada e da reunião se lavrou a presente acta, que repro
duz fielmente o sentido das deliberações ali tomadas e que 
será assinada pelos sócios.

Pelos sócios, Paulette Maria de Morais Lopes e Tatiana 
Isadora Faria Serrão.

O notário, ilegível.
Está conforme.
E certidão que fiz extrair e vai conforme o original.
Cartório Notarial da Loja dos Registos do Kilamba 

Kiaxi, em Luanda, aos 27 de Julho de 2015. — A ajudante, 
ilegível.

(I5-13910-L0I)

DiÁRiq

J. C. E. Q. — Comércio e Prestação 
de Serviços, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Agosto de 
lavrada com início a folhas 41 do livro de notas pa*' 
turas diversas n.° 422, do Cartório Notarial do Guichè 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 

sta Licenciado em Direito, fot constituída entre: 
Primeiro: - João Manuel da Costa, solteiro, raaio, 

natural da Ingombota, Provinda de Luanda, onde 
habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bailw 
Maculusso, Rua Comandante Che Guevara, Prédio n.N, 
5.0 andar,__ ^ília da si(va Quiplpa, divorciada,

Seg"" Rannel Província de Luanda, onde reside Ui- 

da p" de * *

Está conforme. da Empresa em
Cartório Notaria ?nl5 _o ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
J. C. E. Q. —COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, LIMITADA

A . artigo i.»
— ComércioaTparestoa~a den°minação social * «I. C. E Q. 
social na Provínc' 6 ^erv’^os’ Limitada», com sede 

bairro Cazenga p3 ° ^Uan(^a’ Município do Cazenga, 
transferi-la livr ’ ^m‘ssora’ ^asa n.° 87, podendo 

rio nacional ^remente para qualquer outro local do territó- 
outras form ’ COrno adr’r ^bais, sucursais, agências ou 

e representação dentro e Fora do Pais.

A sua d - artigo 2.° início da Ura^° Por ternpo indeterminado, contando-seo 
da dnt» SUa acdv’dade» para todos os efeitos legais, a parti’’ 

dadalada celebração da escritura.

a . ARTIGO 3.°servi S°C’edade tem como objecto social prestação & 

emn ^0S? COmérci° gorai a grosso e a retalho, cateri^ 
infíi ^a<^a de construÇão civil, segurança privada, senfiç°s 
a&rn ari°S’ serra*haria, caixilharia de alumínios, aviculw® 

m Pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, ’n 
ohrICa\telecomun’cações, publicidade, construção^1 

H * Publicas, consultoria, exploração florestal, cOÍ11^ 

CanaÇa° de te,cfones e seus acessórios, transporte
‘‘•onagern, agente despachante e transitários, Pr0111 

e mediação imobiliária, cabotagem, ren^car, 
v v,aturas’ novas ou usadas e seus aceS

> 3 e re^araÇao de veículos automóveis, conces
material e peças separadas de transporte, ^abr,ca 

os e vigotas, comercialização de medicament
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taTIJTO da sociedade 
BS f SERVIÇOS (SU), LIMITADA

P0p|NH° artigo 1.» 
(Denominação e sede) 

ta a denominação de «POPINHO — 
Asoc'edade am°tada», com sede social na Província de 

Serviços (Su>’, de Via’na> Rua Direita do Zango, Bairro
^nda, Mon|C'P' |()2, podendo transferi-la livremente para 
Zango°’Casa"oca| do território nacional, bem como abrir 
tiialq'jer oU,r° vencias ou outras formas de representação 
liais, suCursa'S’ .!>•« 

deíl ARTIGO 2.°
(Duração)

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

do respetivo registo.
ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 
agrosso e a retalho, prestação de serviços, recolha de resí
duos sólidos e líquidos inapropriados, consultoria, indústria, 
auditoria, construção civil e obras públicas, fiscalização 
de obras, serralharia, carpintaria, produção e venda de cai
xilharia de alumínio, promoção e mediação imobiliária,

■«òcs.eleo.nei.Mc
pescas, hotelaria e turismo, agencia de viage , P 
aéreo, marítimo e terrestre, transporte de passageiros o 
mercadorias, camionagem, transitários, despachante, ren a 
-cor,oficina auto, venda de material de escritório e esco ar, 
salão de cabeleireiro, modas e confecções, botequim, cen 
tromédico, farmácia, material e equipamentos hospitalares, 
perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, 
Relaria, panificação, geladaria, exploração de parques 

diversões, realização de eventos culturais, recreativos 
e desportivos, exploração mineira e florestal, exploração 
^bombas de combustíveis ou estação de serviço, comer- 
labzaçào de petróleo e seus derivados, representações 
ĉ erciais, ensino geral, infantário, importação e expor- 

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de 
termvj0 °U lndústria em que o sócio-único decida e seja 

por lei10 Por lei.

ARTIGO 4.°

(Capital) kv7anzas\Capital social é de Kz: 100-000,00 (ce por uma
^b^lmente realizado em dinheiro, represe kvvan- 

Wano valor nominal de Kz*. 100.000,0 Qunha-
^'Mencente ao sócio-único Codas Francis

ARTIGO 5.°
A cçSs^ (Cessão de quotas)

'mP'ica a saída do sócio cedente ou a a ttesma em sociedade pluripessoal.
ARTIGO 6.»

e ad • •Ct°Secontr ministraÇão da sociedade, em todos os 
em juízo e fora dele, activa e passiva
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mente, incumbem ao sócio-único, bastando 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, fianças, abonações ou actos semelhantes.

2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções dc 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 impedimento 
do sócio-único, continuando a sua existência com os herdei
ros 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 LSC.
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.°
(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.

(15-14099-L02)

L.C.F.C. — Consultoria, Comércio
& Serviços (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 18, do livro-diário de 21 de Agosto do 
corrente ano, à qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Lázaro Catito, casado com Belarmina de 
Ascenção Beatriz Catito, sob o regime de comunhão de 
adquiridos, natural de Mungo, Província do Huambo, resi
dente habitualmente em Luanda, no Município de Belas, 
Bairro Projecto Nova Vida, Rua 49, n.° 63, 3.° andar. 
Apartamento 32, Zona 20, constituiu uma sociedade uni
pessoal por quotas denominada «L.C.F.C. — Consultoria, 
Comércio & Serviços (SU), Limitada», com sede em 
Luanda, no Município de Belas, Urbanização Nova Vida, 
Rua 51, Edifício 127, 5.° andar Apartamento 21, registada
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grITgSoA(sux^ 

artigo 1.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta P^ín^T Luanda”

(SU)> Limitada» oam se^ Rua Direita do

MUnlCiP'II casa s/n»’ podendo transferi-la livremente para 
Camama II, casi s/ j P o naciona|. bem Como abrir 

JSZSs 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 parti 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser- 
viços, comércio geral a grosso e a retalho, casino, indústria, 
pesca, hotelaria e turismo, serviços de informática e teleco
municações, publicidade, construção civil e obras públicas, 
consultoria, exploração florestal, comercialização de tele- 
fones e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, 
agente despachante e transitários, promoção e mediação 
imobiliária, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de 
viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e repa
ração de veículos automóveis, concessionária de material e 
peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vi go
tas, comercialização de medicamentos, material cirúrgico, 
gastável e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, 
serviços de saúde, plastificação de documentos, venda 
de material de escritório e escolar, decorações, serigrafia, 
impressões, serviços de cabeleireiro, boutique, agência de 
viagens, perfumaria, relações públicas, pastelaria, geladaria, 
panificação, representações comerciais e industriais, venda 
de gás de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, 
realizações de actividades culturais e desportivas, manu
tenção de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, 
educação e ensino, importação e exportação podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria 
em que o sócio decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital) 

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 
(I) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), pertencente ao sócio-único António Bernardo Francisco.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
ansformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6,° 
(Gerência) 

seusAacgtoseCÍa í admÍniStraÇão da SOCI* em todos os 
actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva

D|ÁR|o

mente, incumbem ao sócio-único b 
para obrigar validamente a sociedad^""100 “ ^sin

1. Fica vedado ao gerente obrigar as • 
contratos estranhos aos negócios 80^^^ 
como letras de favor, fianças, abonações ou * tf*

2. O sócio-único poderá nomear pessoal
dade para assumir as funções de gerência anhaàH

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza i 
rações da Assembleia Geral, deverão ser retf 3 àSdeli,le’ 
por ele assinadas e mantidas em livro de actas aSemacl1

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimeni 
do sócio-único, continuando a sua existência com os herdei 
ros 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 LSC.
ARTIGO 10.°

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a J 
de Março imediato.

ARTIGO ii.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais,aS 
posições da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, 
disposições da Lei das Sociedades Comercia 

de 13 de Fevereiro. / 15_i4098-L02)

/srae( ^erviços (SU), Limitada

da Conservatória tf p°USa Nambi, Conservador de j.j Classe 
do Guiché Únien Regist0 Comercial de Luanda, 2/'Secção

Sati^endOa P™'Sentada sob o n me P°' recluer1^0 em petição apre- 
corrente ano a 78 do Hvro-diário de 20 de Agosto do 

Certifico À> ^Ca ar<?u'vada nesta Conservatória-de nacionalitff C°das Franc'sco da Cunha, solteiro,^ 
d° iC-vvama-fo ° ang0,ana> natural do Cazengo, ProviM3 

Viana, Bairrn fne’ residente em Luanda, Município 

Un*Pessoal nr> ang0 casa s^n °> constituiu uma socieda 
(SU), LimiffqUOtaS denorninada «POPINHO-ServK 
reger pe/0 d|- a>>’ re8istada sob o n.° 4.495/15, qoe se1

Está CAn^0SÍ0 no ^Octnnento em anexo.

a informe.

do GuichTt fOna d° Registo Comercial de Luanda, 2.’^ 

de 20/5 __ niC° da Empresa, em Luanda, aos 20 de

° aJudante, ilegível.
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.,TOS DA SOCIEDADE 
limitada 

artigo 1° 
a denominação social de «Real

4 socie^de ad°P sede social na Província de Luanda, 
e C°Ta Distrito Urbano da Ingombota, 

^íoio de insé Anchieta, Casa n.° 80, podendo 
0U,r° Ó°

wmo ** sl““' “SCnC“S “
1 del'lr0 ' f°ra *

.«»»”■■■ aKTIOO 2.°

-0 é por tempo indeterminado, contando-se o 
AsuadUraÇtividade, para todos os efeitos legais, a partir 
X"«Kd“scril“r“- 

41 ARTIGO 3.°

A s0ciedade tem como objecto social, prestação de
■ s comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, cai

xaria de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
exploração florestal, comercialização de telefones e seus 
acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente des
pachante e transitários, promoção e mediação imobiliária, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 
automóveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vi gotas, comercialização 
de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita- 

produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
P ificação de documentos, venda de material de escritó- 
de cabeL^ ^ecora^^es’ ser’grafia, impressões, serviços 
relações ^°Ut^ue’ a§ência de viagens, perfumaria, 
WçòesV1^5- PaSte*ar’a’ fadaria, panificação, repre- 

^X)rtOe rmerC*aiS Ê ^n(^ustr’a*s’ venda de gás de cozinha, 
'■idades cultura'^0’ rne*°S *n<^ustr’a’s> realizações de acti- 
Verdes’Seguran1S 6 desPort’vas> manutenção de espaços 
iniportaçào e ex^ ^enS Patr’mon’ais, educação e ensino, 
doutroramoH ^ã0, P°dendo ainda dedicar-se a qual- 
^etn e Se;a COrnércio ou indústria em que os sócios

ejaPen"itidoporlei.

social a/RT,G04-°
rePrè lntegra,rnente ° (cem mil kwan-
nal deentad° Por 2 /ea^zac*0 err* dinheiro, dividido e 
^ten 00 /aS) ^UOtas ’Suais no valor nomi- 
^c°evte a°s sócio ^nquenta kwanzas) cada uma, 

a'ér’aSamira ^niUe^ Guevara Gonçalves Matos 
4 °Pes Caco, respectivamente.

Xe^^quot ARTlG05-°
^ferê ^^iedaru eStran^os fica dependente do con- 

Aferido’a é sernPre reservado o direito 
Uso aos sócios se a sociedade dele não

ARTIGO 6.°
1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Samuel Guevara Gonçalves Matos 
Caco, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de 
caução, bastando 1 (uma) assinatura do gerente para obrigar 
validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. 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, 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

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 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-á 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 igual

dade de condições.
ARTIGO Ii.°

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.
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sob o n.° 4.509/15, que se vai reger pelo disposto no docu

mento em anexo.
Está conforme.Consen'atória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do 

Guiché Único da Empresa, em Luanda, 21 de Agosto de 2015.__

O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
LC.F.C. — CONSULTORIA, COMÉRCIO 

& SERVIÇOS (SU), LIMITADA
ARTIGO l.°

(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «L.C.F.C. — 
Consultoria, Comércio & Serviços (SU), Limitada», com 
sede social na Província de Luanda, Município de Belas, na 
Urbanização Nova Vida, Rua n.° 51, Edifício 127, 5.° andar, 
Apartamento 21, podendo transferi-la livremente para qual
quer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa
ção 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, aquisição e comercialização de com
bustíveis e seus derivados, prestação de serviços, incluindo 
de informática, consultoria, educação e ensino, importação e 
exportação podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria em que o sócio decida e seja per
mitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único Lázaro Catito.

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, bastando 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

DlÁRio

como letras de favor, fiança, abon; 
Ihantes. ...

2.0 sócio-único poderá nomear Pessoa estranha^ 
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual 
cões da Assembleia Geral deverão ser registadasem 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

artigo s.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi^
- • único continuando a sua existência com ostadá. d° S°C'°enresentantes do sócio falecido ou interdito,deve* 

“ “nomear um que . rodos represente, 

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 3 1 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO li.°
(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. (15-14109102)

Real Game, Limitada

Certifico que 
lavrada com iní ’ P eSCritura de 20 de Agosto de 2015, 

turas diversas n °° 3 *?°"las $5’ do ^vro de notas paraesen- 
Único da E " 286'A’ do Cartório Notarial do Guiché 

Pires da CostPreSa’ 3 Carg° d° Notária 

entre Samuel5 c L'Cenciado em Direit°’ 
rna,or, natural d UeVara ^onÇa/ves Matos Caco, 
tUalniente e 3 ° ^rovincia de Uíge, residente 

Bair^ ?° DÍStrÍt° Urban° 

que outorga ’ ^Ua José Anchieta, 
e fenreçAr.? act0’ Por Sl individualmente e 
Caco, de 7 a^° SUa menor> ^a^ria ym,ra 

v,vente- ^de, natural de Luanda e

nos termos°Cle<^a<^e comerc’a^ Por <Juotas 
S COnstantes do documento em anexo.

^sta conforme.
Luanda oi° ^otar’a* do Guiché Único da EmPreS‘’ 

de Agosto de 2015.—O ajudante, ‘

Lúcio Alberto 
foi constituída 

solteiro, 
^habi- 

da Ingombota 
l> Casa n.° 80, Zona 8, 

e em nome 

ia Samira 
consigo com 

de que se regerá
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delegar numa das sócias ou mesmo 
«los seu» poderes de 

«IO* „ efeito o respectivo mandato.
X°c(>nd0 obrigar a sociedade em actos e 

vedada ag ócios sociais da sociedade, tais 

■b0”ções ““
letras °

COlfl®»

lentes- ARTIGO 7.
Geral será convocada por simples cartas 

AAssenlble'das aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 
d?ncia isto quando a lei não prescreva forma- 

ii>ntece^/comunicação. Se qualquer dos sócios 
jidades especial * comunicação deverá ser

• ar ausente aa 5CU S” ímno suficiente para que possa comparecer, 
feita com ieiNPvIe ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- 
a em para fundos ou destinos especiais criados em 

Assmbleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ias suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
asperdas se as houver.

ARTIGO 9.°
Asociedade 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 10.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

was casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
(leactd06^^3 rea^zar"se"^ como acordarem. Na falta 

ditadoe ° Preten<der’ sera 0 act’v0 social
eadjudicad l0C° COni obrigação do pagamento do passivo 
^decondiçV00'0 me^or Pre9° oferecer, em igual-

Asociedad ART1G0 U.°
^^er sócio GServa~se 0 direito de amortizar a quota de 
^‘^iacautelar^0 S0^re e^a recaia arresto, penhora ou

^todasa artigoi2.°
sóciL StÕeS erner£entes do presente contrato, 

cjdes e a PrónriSeUS ^erdeires ou representantes, quer 
<|Jrca do Cuandn *°Cledade’ fica estipulado o Foro da 
%K<and0 Cubando, com expressa renúncia a

S balanç°s serã ARTlGOl3 °
íai0 end° estar aDr 3^°S em 31 de Dezembro de cada 

POVadosaté31de Março do ano ime-

V
S|%^'Ss° regU|ar. ART,GO 14.»
"'^esp n'0 de'‘berações sociais, as dispo-

Ort1erciais e / de Fevere'ro» que é a Lei das 
er|iais legislação aplicável.

(15-14116-L02)
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Casa de Câmbios Big-One Change, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Agosto de 2015 
lavrada com início a folhas 83, do livro de notas para escri
turas diversas n.» 286-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Unico da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 
Pires da Costa, Licenciado em Direito, compareceram 
como outorgantes Rui Eduardo Fernandes Mendes da 
Conceição, solteiro, maior, natural do Rangel, Província 
de Luanda, onde reside habitual mente, no Município de 
Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, 
Rua Ramalho Ortigão, Casa n.° 49-A, que outorga neste 
acto por si individualmente e como mandatário do sócio Rui 
Miguel de Andrade Mendes da Conceição, solteiro, maior, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Município de Luanda, Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Alvalade, Rua Ramalho Ortigão, Casa n.° 49-A.

Declara o mesmo:
Que 0 outorgante e o seu representado são os únicos e 

actuais sócios da sociedade comercial por quotas denomi
nada «Casa de Câmbios Big-One Change, Limitada», com 
sede em Luanda, no Município de Luanda, Distrito Urbano 
da Maianga, Bairro Alvalade, Rua Dr. Tomé Agostinho das 
Neves, Prédio n.° 108, Edifício Big One, constituída por 
escritura pública datada de 10 de Julho de 2012, lavrada com 
início a folha 58, do livro de notas para escrituras diversas 
n.° 97-A, deste Cartório Notarial, registada na Conservatória 
do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché 
Único da Empresa, sob o n.° 1959-12, titular do Número 
de Identificação Fiscal 5401177658, com o capital social de 
Kz: 10.000.000,00 (dez milhões de kwanzas), integralmente 
realizado em dinheiro, dividido e representado por duas quo
tas, sendo uma quota no valor nominal de Kz: 9.500.000,00 
(nove milhões e quinhentos mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Rui Eduardo Fernandes Mendes da Conceição e outra 
quota no valor nominal de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Rui Miguel de Andrade 
Mendes da Conceição;

Que, pela presente escritura e conforme deliberado por 
acta de Assembleia Geral datada de 18 de Agosto de 2015, o 
outorgante no uso dos poderes que lhe foram conferidos em 
procuração abaixo mencionada, aumenta o valor do capital 
social de Kz: 10.000.000,00 (dez milhões de kwanzas) para 
Kz- 300 000 000,00 (trezentos milhões de kwanzas), sendo o 
valor do aumento de Kz: 290.000.000,00 (duzentos e noventa 
milhões de kwanzas), valor este que já deu entrada na caixa 
da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e representado por duas quotas, sendo uma quota no valor 
nominal de Kz: 80.500.000,00 (oitenta milhões e quinhen
tos mil kwanzas), que o outorgante unifica a quota que ja 
detinha na sociedade, passando a deter uma quota no valor 
nominal de Kz: 90.000.000,00 (noventa milhões de kwan
zas) e outra quota no valor nominal de Kz: 209.500 000,00 
(duzentos e nove milhões e quinhentos mil kwanzas) que o 
outorgante unifica a quota que o seu representado ja dennha
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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.

(15-141II-L02) 

Vanilza Fashion, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 33, do livro de notas para escri
turas diversas n.°422, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeira: — Nilza da Costa Fuchi, solteira, maior, 
natural de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito 
Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, Rua 3, Prédio 17,

Apartamento D;
Segunda: — Eunice da Costa Fuchi, solteira, maior, 

natural de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito 
Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, Rua 3, Prédio 17,

Apartamento D;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 21 de Agosto de 2015. — A Notária-Adjunta, 
Lourdes Mingas Cativa.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
VANILZA FASHION, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Vanilza 

Fashion, Limitada», com sede social na Província do 
Cuando Cubango, Município do Menongue, Bairro da 
Zona Urbana, Rua do Ciclo, casa sem número, próximo 
da Escola do II Ciclo, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa
ção 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 prestação de ser

viços, consultoria financeira e jurídica, contabilidade e 
auditoria, gestão de empreendimentos, promotora de inves
timentos e participações, agricultura e pecuária, avicultura,

aquicultura, pesca, agro-indústria Co 
tão de imóveis, venda de mobiliário s"1^'’1'^ c 
públicos e privados não regulares, servil de 

e transitário, serviços de representação 
farmacêuticos, serviços de saúde, impoX- 

ção de medicamentos, produtos hospitalar 
laboratoriais diversos, fabrico e distribuição 
tos, equipamentos e produtos hospitalares c 
grosso e a retalho, empreitadas de construção"16-0 
públicas, venda de equipamentos dos servi '** 
rança privada, prestação de serviços de segurai 
serviços infantários, manutenção e assistência^ 
mentos diversos, educação, ensino geral, escola de i*”' 
desporto e cultura, serviços de condução, informática^' 

comunicações, serviços de hotelaria e turismo, restaur casino, indústria pesada e ligeira, indústria de panifi^’ 
pastelaria, geladaria e gelo, transitários, cabotagem, w.°’ 

-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, transportes 
marítimo, fluvial, aéreo e terrestre, transporte de passagei
ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de lho, 
fiscalização de obras públicas, venda de material de escri
tório e escolar, decoração de interiores e exteriores, venda 
e instalação de material industrial, assistência a viaturas, 
comercialização de material de construção, comercialização 
de lubrificantes, comercialização de gás de cozinha, petróleo 
iluminante, peças sobressalentes, comercialização de perfu
mes, serviços de cabeleireiro e barbearia, artigos de toucador 
e higiene, agenciamento de viagens, exploração de parques 
de diversão, exploração florestal, exploração de bombas de 
combustíveis, estação de serviço, representações comerei & 
e industriais, serviços de serralharia, carpintaria, mar^ 
ria, serviços de limpeza, saneamento básico, ,nc,ner^.ria 
objectos sólidos, assistência técnica, venda de 
importação e exportação, podendo ainda dedicar 
quer outro ramo do comércio ou indústria em q 

acordem e seja permitido por lei.
ARTIGO 4.° kwanzas)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem 
integralmente realizado em dinheiro, >V1 n0 val°r 
tado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (U,yakwanzas), Perí 
nominal de Kz: 90.000,00 (noventa m otanova° 
cente à sócia Nilza da Costa Fuchi e a ou pertencente 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil waainente. 
à sócia Eunice da Costa Fuchi, respec i

ARTIGO5.0 pndente d°c°*
A cessão de quotas a estranhos fica ^vadoo^ 

sentimento da sociedade, à qual ^Ta sociedade de6 

de preferência deferido aos socto 
quiser fazer uso. oS

artigo 6.° em
A gerência e administração da S°de|e, actNa e ^§(1? 

seus actos e contratos, em juízo e fora ^que^3 joa 
mente, incumbe à sócia, Nilza da ^os caução, ^aSt 
já nomeada gerente, com disPenS^.idarnente a S°C1 
assinatura da gerente para obrigar v
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Gestão de Riscos, Limitada
SPlGR escritura de 20 de Agosto de 2015, 

reftifico P°folhas 97, do livro de notas para escri- 
dí^Ttfó-A, do Cartório Notarial do Guiché 
diversas n- - ’ do Notário, Lúcio Alberto Pires

em Direito, foi constituída entre:
José António Gusmão, solteiro, maior, 

?rinieiro: província do Huambo, residente em
d° MuXípi0 de Belas, Bairro Benfica, Rua 4 de 

**',0no?46-
>l.Casa"’J Jorge António Puingui, solteiro, maior, 

W"‘l0' :,n„, Província de Luanda, residente em

Mnnicíoio de Viana, Bairro Luanda-Sul, Rua 
j.uanda, no Mumcip 
ifcitadoKicombo;

Trceiro' - José Carlos Lucas, solteiro, maior, natu- 
I do Luau, Província do Moxico, residente em Luanda, 

n0Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua 
joaquim Kapango, Casa n.°45 D;

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 21 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
SDIGR —GESTÃO DE RISCOS, LIMITADA

CLÁUSULA l.a
A sociedade adopta a denominação de «SDIGR — Gestão 

de Riscos, Limitada», tem a sua sede em Luanda, Município 
^ana7 Bairro Esperança, Rua 11 de Novembro, sem 

n^ero, podendo abrir filiais, sucursais, agências ou qual- 
Wr outra forma de representação no território nacional ou 
no estrangeiro.

cláusula 2.a determinado,con'Aduraçào da sociedade é por temp |ega\s, a parút da
Wse o seu inicio, para todos os e et

da escritura pública.

CLÁUSULA 3? exercicio da acd'A sociedade tem por objecto socia o , protecção 
de segurança púbiica, segurança pn naS áreas^^patrimoniais, gestão de riscos, consu sistaS e 

^troio de percas, inspecção e auditoria cOíBerciais 
pistas, monitorização de estabelecimen ionagem,
^Wrais, transportes, telecomunicações, tação de 
?lram^io, gestão de empreendimentos, $ comer-

e exportação e representaç rarao^^astriais, podendo dedicar-se a qualquer seja 

em que os sócios acordaremPor lei.
q Q CLÁUSULA 4.a . k^anzas\Sal? é de Kz* 100.000,00 (cem mi t do 

por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal de 
Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
José António Gusmão e outras 2 (duas) quotas no valor 
nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas) cada uma, 
pertencentes aos sócios, José Carlos Lucas e Jorge António 
Puingui, respectivamente.

CLÁUSULA 5a
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.

CLÁUSULA 6.a
A cessão de quotas entre sócios é livre, porém, quando 

feita a pessoas estranhas, 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.

CLÁUSULA 7.a
A gerência e administração da sociedade, bem como a 

sua representação em todos os seus actos e contratos, em 
juízo e fora dele, activa e passivamente serão exercidas pelo 
sócio, José António Gusmão, que dispensado de caução, fica 
desde já nomeado gerente, sendo necessário a assinatura do 
gerente para obrigar validamente a sociedade.

1. O gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade parte dos seus poderes de gerência conferindo para o 
efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos ao objecto social, tais como letras de 
favor, fianças, abonações ou actos semelhantes, respon
dendo por perdas e danos se infringir esta cláusula.

CLÁUSULA 8.a

As Assembleias Gerais serão convocadas, quando a 
lei não prescrever outras formalidades, por meio de cartas 
registadas aos sócios pelo menos com quatro trinta dias de 
antecipação.

CLÁUSULA9.3

Aos lucros líquidos apurados depois de deduzidos da 
percentagem, para o fundo de reserva legal e qualquer outras 
percentagens para fundo ou destinos especiais, criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, bem como as perdas se as houver.

CLÁUSULA 10?
A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de 

qualquer um dos sócios, continuando com os sobreviventes 
ou capazes e os herdeiros ou representantes do sócio fale
cido ou interdito, devendo estes nomearem um que a todos 
representem enquanto a quota estiver indivisa.

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais todos os sócios serão liquidatários, a 
liquidação e partilha se procederá como então acordarem. 
Na falta de acordo e se algum dos sócios o pretender será o 
activo social licitado globalmente com a obrigação do paga
mento do passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço 

oferecer em igualdade de condições.
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com capital social é de Kz: loo.oòo oí Cartór'° Not 
integralmente subscrito e realizado’em mil J 
representado por duas quotas iguais 'nheir° <1^? 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwttnàs)0??' 
centes aos sócios, António Pedro Kingue ’ m 

da Conceição de Brito Miguel, respectivamen 
Que, pela presente escritura e conformefcr.

Assembleia de Sócios datada de 17 de Agosto outorgantes, decidem por unanimidade, aumenu^ 2°'5>015 

social, as actividades de exploração de recursos 
agricultura industrial, comércio geral a grosso e"1'^ 
pescas, indústria, agro-pecuária, agricultura, saúde^’ 

cação, telecomunicações, exploração, turismo e hoieL* 
moda e confecções, exploração de minerais diversos^ 

ciosos e semi-preciosos, informática no âmbito 
entretenimento, avicultura, produção e vendadegeloegela- 
dos, panificação e pastelaria, farmácia, livraria, boutique 
supermercados, exploração e venda de diamantes, explora
ção e venda de petróleo, comercialização de combustíveis, 
rent-a-car, venda de carros novos e de ocasião, peças e 
sobressalentes de automóveis, exportação e construção civil;

Em consequência do aumento efectuado no objecto 
social, os sócios, alteram a redacção do artigo 3.° do Pacto 

i social, que passa a ter a seguinte nova redacção:

na sociedade, passando a deter uma quota no valor nominal de j
Kz-210 000 000,00 (duzentos e dez milhões de kwanzas).

Em função do acto praticado, altera-se a redacção do 

artigo 5.° do pacto social que passa a ser a seguinte.

ARTIGO 5.°
O capital social é de Kz: 300.000.000,00 (trezen

tos milhões de kwanzas), equivalente ao contravalor 
em USD 2.238.805,00 (dois milhões duzentos e 
trinta e oito mil e oitocentos e cinco dólares ameri
canos) integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e representado por duas quotas, sendo uma quota 
no valor nominal de Kz: 210.000.000,00 (duzentos 
e dez milhões de kwanzas), pertencente ao sócio, 
Rui Miguel de Andrade Mendes da Conceição e 
outra quota no valor nominal de Kz: 90.000.000,00 
(noventa milhões de kwanzas), pertencente ao sócio, 
Rui Eduardo Femandes Mendes da Conceição.

Declara ainda o mesmo que mantêm-se firme e váli
das todas as demais disposições não alteradas pela presente 

escritura.
Assim o disse e outorgou.
Está conforme.
Cârtório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 21 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

(15-14136-L02)

Q & K, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 37, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 422, 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 «Q & K, Limitada».

Primeiro: — António Pedro Kingue, solteiro, maior, 
natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Município do Rangel, Bairro Nelito Soares, 
Largo Soweto, casa sem número;

Segundo: — Marlene Julieta da Conceição de Brito 
Miguel, solteira, maior, natural do Kuito, Província do 
Bié, residente habitualmente em Luanda, no Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro dos 
Coqueiros, Rua Rainha Ginga, Casa n.° 22, Zona 4.

E por eles foi dito:
Que os outorgantes são os únicos e actuais sócios da 

sociedade comercial por quotas, denominada «Q & K, 
Limitada», com sede em Luanda, no Município de Luanda, 
Distrito Urbano do Rangel, Bairro Vila Alice, Rua Gregório 
José Mendes, n.° 88, constituída por escritura datada de 5 
de Março de 2008, com início a folhas 7 verso a folhas 8, 
do livro de notas para escrituras diversas n.° 5-B, alterada 
por escritura pública, datada de 3 de Dezembro de 2010, 
com início a folhas 20 verso a folhas 21 do livro de notas

ARTIGO 3.» cio geral C°m° °b^Ct0 social cméí' I

Prestação h Ê 3 retalho’ transportes, indústria, I
de recur Venda de viaturas-Cio Oe SI°S minera,se Cultura industrial,comér- / 

agro 3 Sr°sso e a retalho, pescas e indústria, / 

nqypj -P ^ária, agricultura, saúde, educação, teleco- I 
e ações, exploração, turismo e hotelaria, moda I 

fecções, exploração de minerais diversos, I 
tosos e semi-preciosos, informática no âmbito I 
osofi* entretenimento, avicultura, produção o I 

nda de gelo e gelados, panificação e pastelaria I 
niácia, livraria, boutique, supermercados, expl^ i 

ração e venda diamantes, exploração e venda de I 
P^róleo, comercialização de combustíveis, re^' | 

Ca/ ’ venda de carros novos e de ocasião, Pe^s e | 

s°bressalentes de automóveis, importação e exp° | 

Lição e construção civil e obras públicas. | 

de.; eC,aram ainda se mantêm firmes eaiS dlsP°s’Ções do pacto social, não alteradas p^P 

^escritura.
sim o disseram e outorgaram.

bstá conforme.Hório Notarial do Guiché Único 

Uanda’aos 20 de Agosto de 2015.-C

, da
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ÍRIÉ
ARTIGO 10.° 
(Balanços) 

sociais serão os civis e os balanços Spr../ de Dezembro de cada ano, devendo e ° dad°s

^irçoiinediat0- ncerrar a 3 /

ARTIGO II.° 
(Omisso)

larão as deliberações sociais, as disposi- 
, No01”155? de 11 de Junho e ainda as disposições da 

<»sdaLel.nj Jpç Comerciais, Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro. 
| íeidasSoceda (I5-I4I40-L02)

Fazenda Saraiva, Limitada

e pOr escritura de 24 de Agosto de 2015, 
Tnm início a folhas 92, do livro de notas para escri- 
diversasn°422, do Cartório Notarial do Guiché Umco 

*'resa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
» Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Prjmeiro: _ Carlos Antero da Costa Saraiva, solteiro, 
maior, natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Maianga, Rua Akripande, n.° 26,2.° andar, Apartamento D;

Segundo: — Elsa Maria Teixeira Monteiro Medeiros, 
casada com Luís Medeiros, sob o regime de comunhão 
ileadquiridos, natural da Maianga, Província de Luanda, 
residente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano da 
Maianga,Bairro Prenda, Rua Sertanejos, n.° 3;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi- 
1 ade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

seguintes.
Liand^™* ,N°tar'a' d° Guiché Único da Empresa, em 

°S-4 de ASosto de 2015. — O auxiliar, ilegível.

estatutos da sociedade 
fazenda saraiva, limitada

ARTIGO L’ _ ocia\ de «Fazenda A sociedade adopta a denominação prOvincia
Limitada», com sede soem ^airr0 GongP

Município do O°n °’ , próx^o aWlidade de Cassualala, trans^eíÃ
daPolícia, casa sem número, P° órí0 naciona ’
para qualquer outro locai do te QUtraS fortnaS 
abrir filiais, sucursais, agêncxas o aposentação dentro e fora do Pais.

artigo 2.° contanà°'seO. J^dwação é por tempo indeterminado,

p«. lodos OS te®“celebração da escritura.
a . ARTIGO 3.° pnária, Prod°-

como objecto social a Pe~ serviÇ°s
agrícolas, incluindo prestaça eKporfa'

« peco»™. wo««> ' 

ção de serviços e bens agrícolas e o comércio a grosso e a 
retalho, 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.°
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 ao 
sócio Carlos Antero da Costa Saraiva e outra quota no valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente 
à sócia Elsa Maria Teixeira Monteiro Medeiros, respectiva
mente.

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 representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio Carlos Antero da Costa Saraiva, 
que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. 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 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.
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.



16644

CLÁUSULA ll.a

No omisso regularão as disposições da Lei n.° 1/04, 

de 13 de Fevereiro — Lei das Sociedades Comerciais, e 

demais legislação aplicável.
(15-14138-L02)

HEIRAÇA. M Investimentos (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa.
Certifico que Heitor António Mateus, solteiro, maior, 

de nacionalidade angolana, natural de Cacuaco, Província 
de Luanda, residente em Luanda, Município do Cazenga, 
Bairro do Hoji-ya-Henda, casa sem número, Zona 17, cons
tituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada 
«HEIRAÇA. M Investimentos (SU), Limitada», registada 
sob o n.° 4.525/15, que se vai reger pelo disposto nos termos 
seguintes.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 21 de Agosto 
de 2015. O ajudante, ilegível.

D|ÁR|q

de material e peças separadas de transporte, fab ■ 
M rns e vigotas, comerciahzaçao de medicame " ai cirúrgico, gastávei e hospitalar,

impressões, servrços de ceWeirei»,^ S Lia de viagens, perfumaria, relações públicas, 
aê oeladaria, panificação, representações con^
Tetriais venda de gás de cozinha, desporto 

'n 'ndústriais, realizações de actividadesculturaisefe
me'°S ’ manutenção de espaços verdes, segurança^ 
portivas, educaçã0 e ensino, importação e 
patrimonial , a qua|qUer outro ramo do w*
podendo am a o sócj0 decida e seja permitidt
Cio ou indústria em q 
lei. ]opor

ARTIGO 4.°
(Capitai)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
1 (uma) quota no valor nominal de Kz 100.000,00 (cem 
mil kwanzas), pertencente ao sócio-único Heitor António 
Mateus.

ARTIGO 5.°

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
HEIRAÇA. M INVESTIMENTOS (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «HEIRAÇA. M 
Investimentos (SU), Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Viana, Bairro Luanda-Sul, rua sem 
número, Casa n.° 9, no Projecto Soares da Costa, próximo da 
Defa, 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, 
início da sua actividade, para todos os efeitos 
do respectivo registo.

contando-se o 
legais, a partir

artigo 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serviços de ser
ralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, 
indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviços de informá
tica e telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, consultoria, exploração florestal, comercia
lização de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, promoção 
e mediação imobiliária, cabotagem, rent-a-car, compra 
e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 
venda e reparação de veículos automóveis, concessionária

(Cessão dc quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedenteoua 
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 bastando a sua assinatura 

para obrigar validamente a sociedade.
1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade eni 

e contratos estranhos aos negócios sociais da socie a 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos sem

2. O sócio-único poderá nomear pessoa estran 

dade para assumir as funções dc gerência.
ARTIGO 7.°

<Dccisõcs) . ua|àsdeli^' 
As decisões do sócio-único de natureZa ^as 

ções da Assembleia Geral deverão ser regist 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução) olI impedi^

A sociedade não se dissolverá Por ^cja com °s^jo 

do sócio-único, continuando a sua e*'S^ jnterdit0’ 
ros ou representantes da sócia faleci a ^quai^0^ 
estes nomear um que a todos represei 

mantiver indivisa.
ARTIGO9.0

(LiqUÍdaÇ ánoster^da

A liquidação da sociedade far se 

Sociedades Comerciais.
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.^po^á delegar num dos sócios ou mesmo 
'^^nha à sociedade parte dos seus poderes de 

conferindo para o efeito o respectivo mandato 

vedado à gerente obrigar a sociedade em actos P ^loS estranhos aos negócios sociais da SQ e
‘̂ etras de f^or, fiança, abonações ou actos sèmT 

ntes- ARTIGO 7.°
Ás Assembleias Gerais serão convocadas nor ■ ) ^registadas, dirigidas aos sócios com pelJ'^8 

jt/ifinia) dias de antecedência, isto quando ale' - / ^formalidades especiais de comunicação S PKS' 
/ is sócios estiver ausente da sede social 6 qualclUer 

I icniá ser feita com tempo suficiente para 3 C°municaÇão

carecer.
1 ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- 
«nugem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ias suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivoe herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10° n0S
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatário & 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem - Na 

acordo, e se algum deles o pretender, será o activo soc 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passi 
adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igua 

de condições.

ARTIGO i ' ■’ . at a quota de^sç^c\e<àade reserva-se o direito de esW, penhora o
sócio, quando sobre eln recataVidência cauteiar.

\ ARTIGO 12.° resente contrato,

todas as questões emergentes do P teS, quer 
os sócios, seus herdeiros ou rep o Foro da des e a própria sociedade, fica estipu er outro- ^wáeVuanda, com expressa renúncia a qu 4

i ARTIGO 13.’ serão dados
tl,.,S.anossociais serão os civis e os baianço r a 3\ 

iefiezembro de cada ano, devendo e
\ ^'mediato,
\ K ARTIGO 14.’ . aS diSpO-
\ 'Jn''SSo regularão as deliberações socia , das

de Fevere'V0’ QUev^vel.es Comerciais, e demais legislação ap ' _g02)

__________ ________ _ ______________________16647

Quissotuca & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 25 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 422, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Abelardo Ramiro Rafael Quissotuca, solteiro, maior, 
natural do Uíge, Província do Uíge, residente em Luanda, 
no Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua Ilha 
da Madeira, Casa n.° 2, que outorga neste acto por si indi
vidualmente e em nome e representação da sua filha menor 
Ana Eliane Dam ião Quissotuca, de 8 anos de idade, natural 
de Luanda e consigo convivente;

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, 19 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
QUISSOTUCA & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de “Quissotuca 
& Filhos, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Viana, Bairro do Zango IV, Rua do 
SIAC, casa s/n.°, podendo transferi-la livremente para qual
quer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa
ção 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 escritura.
ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral 

a grosso e a retalho, consultoria, auditoria, prestação de ser
viços, indústria, hotelaria e turismo, restauração, pescas, 
agro-pecuária, informática, telecomunicações, construção 

civil e obras públicas, fiscalização de obras, saneamento 
básico, modas e confecções, transportes marítimo, aéreo 
e terrestre de passageiros ou de mercadorias, transitários, 
oficina auto, salão de cabeleireira, botequim. assistência 

técnica, comercialização de petróleo e lubrificantes, explo

ração de bombas de combustíveis, farmácia, centro médico, 
clínica geral, perfumaria, agência de viagens, promoção e 
mediação imobiliária, relações públicas, pastelaria e pani
ficação, exploração de parques de diversões, realização de 
espectáculos culturais, recreativos e desportivos, explora
ção mineira e florestal estação de serviços, representações
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artigo io.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-á 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 igual

dade 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 do Kwanza-Norte, com expressa renúncia a qual
quer 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.

D|ÁR|q

•»s

que Se
, Sociedade comercial por quotas r 

termos constantes do documento em anexo.
Fstá conforme.
Cartório Notarial do Gmche Umco da Emp^ 

da 24 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
CENTRO INFANTIL OS PEQUENOS 

GENES1S, LIMITADA

ARTIGO 1.”
A sociedade adopta a denominação social de 

Infantil os Pequenos Genesis, Limitada», com sede social ta 
Província de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano 
do Kilamba Kiaxi, Bairro Golf 11, Rua Bom Deus, Casa 
n ° 20 podendo transferi-la livremente para qualquer 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sue» 
sais, agências ou outras formas de representação dentro e 
fora do País.

ARTIGO 2°
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 escritura.

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-I4141-L02)

Centro Infantil os Pequenos Genesis, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folha 36, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 287-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: — Odete Esperança Banza Cabuço, solteira, 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Maianga, Rua Kwamme Nkrumah, Casa n.° 4;

Segundo: — Telma Rosália Banza Kabuço, solteira, 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 
Golf II, Rua Bom Deus, Casa n.° 20;

Terceiro: — Afonso Adão Cussecala, solteiro, maior, 
natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, 
Casa n.° 12-PR-I91, que outorga neste acto em nome e 
representação de suas filhas menores Kiesse Meury Banza 
Cussecala, de 7 anos de idade natural do Sambizanga, 
Província de Luanda, e Petra Zola Banza Cussecala, de 4 anos 
de idade, natural da Ingombota, Província de Luanda, e con
sigo conviventes;

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, serviços infantários, ensino pré-escolar, educaçãoe 
ensino, comércio geral a grosso e a retalho, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que os sócios acordem eseja 
permitido por lei.

0 capital • ARfiGO4.° 
’ntegralmente real ^^^ 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

tado por 4 (quaí ° em ^*n^eiro, dividido e represen- 
va|or nominal d^K^^138’ Send° a 1,3 (Primeira^uoían0 
Pertencente à ' G $0.000,00 (cinquenta mil kwanzas), 
(segunda) aiiof00'3 °dete Esperanfa Banza Cabuçoeat' 

mil kwanz 3 Val°F nominal de Kz: 30.000,00 (trinta 
Kabuço e o S)> Pertencente à sóc'a Telma Rosália BaW 
Kz: 10 000 OQ38 ^Uas^ AL,otas iguais no valor nominal & 
sócias K' ’ ^eZ mÍ/ kwanzas) cada uma, pertencentesàs

Cussecai eSSÊ ^eurT Banza Cussecala e Petra Zola Baa#

Cala’ respectivamente.

a . ARTIGO 5.»sentim eSS“° Quotas a estranhos fica dependente do c0" 
de nr r nt-° 03 Sociedade> à qual é sempre reservado o direi' 

quis/rerenC'a’ deferido aos sócios se a sociedade dele1,11 

quiser fazer uso.
1 a - . artigo 6.° oS

Sp S^rência e representação da sociedade, em to . 

vam aCt°S e contfatos, em juízo, e fora dele, activa eP 
„ finte’ incumbe a sócia Odete Esperança Banza Ca 

havt / ^esde Jó nomeada gerente, com dispensa de 
sn a2d° a assinatura da gerente para obrigar valida'" 

sociedade
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LoanJa’ no Distrit0 Urbano da LW dos vinhanÍes’ casa s/n.mba> Bairr0 

sociedade comercial por quotas de o^os constantes do documento em anexo regera 

frtá conforme.i Cartório Notarial do Guiché Único d/ mA 25 de Agosto de 2015 __ r> 3 EmPresa Pn,' ° aJudante ne’ llegíVei

r-TATl ITOS DA SOCIEDADE
DESIGN E PUBLICIDADE, LIMITADA

CONTRA artigo 1 °

•ande adopta a denominação social de 
A — Design e Publicidade, Limitada», com 

‘K0NTj'na Província de Luanda, Município de Luanda, 
^'Lno da Ingombota, Bairro Patrice Lumumba, 
plante Eurico, Casa n « 7-9, podendo transferi-la 

Unte para qualquer outro local do território nacional, 

tocomo abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
Asuaduração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°
Asocíedadetem como objecto social prestação de servi

ços, serviços de design, publicidade e marketing, fotografia 
riudioe visuais, serviços gráficos, comércio geral a grosso 
earetalho, serviços de serralharia, caixilharia de alumínios, 

indústria, pesca, serviços de hote- 
Serv’Ç°s de informática, telecomunicações, 

eauditori°C'VÍl 6 °^raS Plicas, consultoria, contabilidade 
^eseu/eX^OraÇà° ^oresta^ comercialização de telefo- 
lerrestre caCeSS^r’os’ transporte marítimo, fluvial, aéreo e 

a^ente despachante e transitários, 
IJSadase seus Q COínPra e venda de viaturas, novas ou 
C°ncessionária de8^08’ re^ara^ao de veículos automóveis, 
^CaÇào de b|0 rnater^a^ e peças separadas de transporte, 

material °§ 6 V^otas’ comercialização de medica- 
^'cos e farma^^^0’ £astável e hospitalar, produtos 
d^^ntos, ut’Cos> serviços de saúde, plastificação 

serjorafi 3 material de escritório e escolar, 
^te|'arnento de via^ SerV*ços de cabeleireiro, boutique, 

re’ações Públicas, exploração de 
,tr*a'S’ VeMa d ^an^ca^ao’ representações comerciais 

^iv^UStr*a’s, reali^8^ C0Z'n^a’ desporto e recreação, 
^anutençâ0 aç°es de actividades culturais e des- 

educaÇàoe eSpaÇOS verdes, segurança de bens 
e exD 6 ens*no geral, serviços de infantá- 

ratno ^rta^a°’ Podendo ainda dedicar-se a 
^enieseian COrnércio ou indústria em que os
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ARTIGO 4.»
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 

lntegralmente realizado em dinheiro, dividido e repre
sentado por 3 (tres) quotas, sendo I (uma) quota no valor 
nommal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), perten
cente ao socio Sandro Geovaldo Nogueira Femandes da 
Silva e outras 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas) cada uma, pertencente 
aos sócios Nelson Herivelto Nogueira Femandes da Silva e 
Nganga Isabel Mpampi, 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 representação da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio Nelson Herivelto Nogueira 
Femandes da Silva, que fica desde já nomeado gerente, com 
dispensa de caução, bastando a assinatura do gerente para 
obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. 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.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei nao pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com- 

parecer.
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 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-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social
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• .«ria venda de alumínio e sua 
comerciais, serralhar^ca^ ’segurança de bens patri-

utilização, cultura e e podendo ainda dedicar-se 

sócios acordem e seja permitido por let.
ARTIGO 4.’

(Capital)

O capital socia^ 
‘TlTíTuasTq'^send0 uma (l) n° Va'°r nOmÍna' 
S°90 000 00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao soc.o 
Abelardo Ramiro Rafael Quissotuca e outra quota no valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente 
sócia Ana Eliane Damião Quissotuca, respectivamente.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

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.°
(Gerência)

LA gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio Abelardo Ramiro Rafael 
Quissotuca, que fica desde já nomeado gerente, com dis
pensa de caução, bastando a sua assinatura 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 semelhantes.

3. O sócio-gerente poderá delegar mesmo a pessoas 
estranhas a sociedade parte dos seus poderes de gerência, 
conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7.°
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos trinta 
(j0) 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 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 pelos sócios na propor
ção 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 dos sócios, continuando a sua existência com o 
so revivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
mterduo, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO ]Q/>
(Liquidação)

Dissolvida a sociedade por acordo 
demais casos legais, todos os sócios serã °S SÓC'Os«« I 
liquidação e partilha realizar-se-á comoXj^^X 

de acordo, e se algum deles o pretender 
licitado em bloco com obrigação do pagXem^ 

e adjudicado ao sócio que melhor preço ofere^ 
dade de condições. er> em »gua|.

ARTIGO n.° 
(Preferência na amortização)

A sociedade reserva-se o direito de amortizara 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto penhora^ 
providência cautelar. Ou

ARTIGO 12.°
(Foro competente)

Para todas as questões emergentes do presente contraio 
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.°

(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)
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.

(I5-I4I81-L®

KOnTra.k_
Cerf C e PubHcidade, Limitada :^rtifíc0 qUe n /

avrada com inici’o °r Çscritura de 24 de Agosto de 2015, / 

?ras ^ versas n° 2^7° 1£>S $6’d° livro de notas para escd- I Unico da Empresa A’ d° Cartório Notarial do Guiché

a Costa, Licenciad 3 Car^° Notário, Lúcio Alberto Pi&
G'reit°> foi constituída entre: / 

da Silva, casad Geova,d° fogueira Fernando I 

^rnandes da S4 C°m ^ngela António Gonçalves ivlota 

dos> natural do v?’ S°b regime de comunhão de adçuid- res'de habitual 'amba Klaxi’ Província de Luanda, onde 
C°ndomínin MunicíPÍo de Belas, Bairro Cantai /

S^va, solteir ^e^son Herivelto Nogueira Fem^eS Luanda onri ’ rnaiOr> natural da Ingombota, Provín^ 

ínêombota d resicie habitualmente, no Distrito Urbân° Lurico airr° Patrice Lumumba, Rua Com^

’ ^asa n.os 7/9- 

lef'ceiro:__  ’ . m
n^tural d^ 'r N^anga Isabel Mpampi, solteira,
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ARTlGOp°
(Dissolução) 
dissolverá por morte ou .mped- 

nã° se Liando a sua existência com o 
* 'u"’pr«sen“",es d0 ”CÍ°

Z«.r un. q« • rel>rese"K-

«nOOf,
(Liquidação) 

da sociedade far-se-á nos tennos da Lei das 
A|iqji«ãoda .
AJdesCo'nercia S‘

S»t|eílad ARTIGO 10."
(Balanços)

os balanços serão dados 
devendo encerrar a 31

em 31

0Tvise
te Março imediato.

ARTIGO n.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dis- 
Jçòesda Lei n." 19/12, de 11 de Junho, e ainda as 
disposições da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro.

(15-14216-L02)

Sociedade Grafir, S.A.

Certifico que, por escritura de 2 de Março de 2015, com 
início a folhas 26, verso a folhas 27, verso, do livro de notas 
Rescrituras diversas n.° 90-B, do 1.° Cartório Notarial da 
Comarca do Huambo, a cargo de Moisés Kassoma, Mestre 

ireito, Notário do referido Cartório, perante mim, 
CartóriQ0 N’Gunza, Notário-Adjunto do respectivo

Foj 
adenominaS'tUlda S* uma soc*ec^a^e anónima sob 
Paulo n nja° <5’rafir’ S.A.», com sede na Avenida João 

Está’confonne0à0 CÍdade d° Huambo-

l.°  çartó . ’
3 □ m °tada* Comarca do Huambo, no 

d° 2015. — O Notário-Adjunto, 
&'o/V Gunza.tza.

EStATUTOS da sociedade 
GrAFIR, S.A.

ben°^o,SeCdtP^LOl

’ bjecto Social e Duração

. artigo 1»

enominação de «Sociedade Grafir,

I.A Artigo 2.°
Xl.^de lem (Scdcso‘iaD

ade do Hlla LUa Sec^e soc*a' na Avenida João
,uambo.
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2. O Conselho de Administração poderá deslocar a sede 
social para qualquer outro local da Cidade do Huambo, abrir 
fihais, agencias, sucursais e outras formas de representação 
em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro, onde 
convenha aos objectivos sociais.

ARTIGO 3.° 
(Objecto social)

A sociedade tem como objecto social o exercício da 
actividade de educação e ensino do I e II ciclos, médio e 
pre-umyersitário, ensino superior, técnico profissional, 
formação humana nas várias dimensões sociais, ensino 
universitário, incremento da cultura nos planos intelectual, 
científico, artístico, tecnológico e profissional, conserva
ção do meio ambiente, inspirando no desenvolvimento da 
ciência, exploração de creches infantis, farmácia, clíni
cas médicas, serviços de laboratórios e análises clínicas, 
gestão de recursos humanos, ética e deontologia profissio
nal, gestão empresarial, elaboração de projectos e estudos 
de viabilidade de diversos projectos, saneamento básico, 
comercialização de material didáctico, compra e venda de 
diversos livros e material de escritório.

§Único: — No exercício da sua actividade a sociedade 
poderá praticar comércio geral, livraria, indústria, prestação 
de serviço, importação e exportação, podendo dedicar-se as 
outras actividades permitidas por lei.

ARTIGO 4."
(Duração)

A existência jurídica dessa sociedade conta-se a partir da 
data da escritura de constituição e a sua duração é por tempo 
indeterminado.

CAPÍTULO II
Capital Social, Acções, Transmissibilidade e Obrigações

ARTIGO 5."
(Capital social)

O capital social é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões de 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido em 
20.000 acções no valor nominal de Kz: l .000,00 ca a uma.

ARTIGO 6."
(Acções)

incorporadas em títulos de , , »

5000 acções.
1 Os títulos são assinados por 

ambas as

L —- 

o interesse social e nos termo
ARTIGO 7."

(Transmissibilidade das acções)

Só produz os seus eleitos em deliberada
- -sentimento> cuja 
pelos accionistas em Assen 
votar o accionista transmitente.

dois administradores.
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licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 

dade de condições.
ARTIGO II.°

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 3 1 

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.

(15-14213-L02)

Panzo’s Belo (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservador de
3.a Classe da Conservatória do Registo Comercial de 
Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 63 do livro-diário de 25 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Celestino Augusto Panzo, solteiro, maior, de 
nacionalidade angolana, natural de Muxaluando, Província 
do Bengo, residente em Luanda, Município do Cazenga, 
Bairro Hoji-ya-Henda, Casa n.° 28, Zona 17, constituiu uma 
sociedade unipessoal por quotas denominada «Panzo’s Belo 
(SU), Limitada», registada sob o n.° 4.582/15, que se vai 
reger pelo disposto no documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 25 de Agosto 
de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
PANZO’S BELO (SU), LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Panzo’s Belo 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua do 
Caniço, Casa n.° 37, 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.

dIÁRiq

ARTigo 2.° 
(Buração)

A sua duração é por tempo ind 
inicio da sua actividade, para tod™ do> 
do respectivo registo °S efeitos legai'

S>aPanit 
ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o 
grosso e a retalho, prestação de serviços co^'0^1» 
ria, construção civil e obras públicas, fiscal) í0"3,3* 

serralharia, carpintaria, produção e venda 
alumínio, promoção e mediação imobiliária^3"’4 

telecomunicações, electricidade, agro-pecuária’ 
laria, turismo, agência de viagens, transportes aéreo^’^' 
e terrestre, transporte de passageiros ou de X7* 
camionagem, transitários, despachante, oficina auto, veZ' 
material de escritório e escolar, saião de cabeleireiro mod^ 

e confecções, botequim, centro médico, farmácia, materhl 
e equipamentos hospitalar, perfumaria, ourivesaria, relojoa
ria, agência de viagens, pastelaria, panificação, geladaria, 
exploração de parques de diversões, realização de eventos 
culturais, recreativos e desportivos, exploração mineiraeflo
restal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de 
serviço, comercialização de petróleo e seus derivados,repre
sentações comerciais, ensino geral, infantário, importaçãoe 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que o sócio-único decida eseja 

permitido por lei.
ARTIGO 4.° 

(Capital)
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan J 

integralmente realizado em dinheiro, representado P 
(1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00(cem 
zas), pertencente ao sócio-único Celestino Augus

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas) nteOU2

A cessão da quota implica a saída do só 
transformação da mesma em sociedade plunp

ARTIGO 6.°
(GCrínCÍa) • d de, em

A gerência e administração da soei acdva e pasS'va
seus actos e contratos, em juízo e fora sua aSsinalllfa 
mente, incumbem ao sócio-único, bast 
para obrigar validamente a sociedade. de emaC

1. Fica vedado ao gerenle obrigar a s0^
e contratos estranhos aos negócios so ctoSsenie,11‘ 
como letras de favor, fiança, abonaçoe eStranha a

2. O sócio-único poderá nomeai p
. nerência- 

dade para assumir as funções o L

AS decisões do sócio-único de 
ções da Assembleia Geral deverão 
ele assinadas e mantidas em Hvr0
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N.0'72"

endamento os prédios necessários à 

D T^uÇ%tésS°n°C mercado financeiro 

, e aceiBr çao 
nac'°na. jes niutuantes,
^ent,d intantes temporários ou permanen- 

tóNo^íciedades participadas ou outras insti
les. em S°C nismos públicos ou privados; 
tuições °“ *ra je sucursais, agências, filiais ou 

iPeCÍd'rí2 formas de representação;

Jl ARTIGO 16°
(Vinculação)

AS()CIÍ assinatura do Presidente do Conselho de 
0> Administração, nos casos de mero expediente 

administrativo, e sendo necessário duas assina
turas dos membros do referido conselho, nos 
casos de natureza financeira ou patrimonial;

/,) Pela assinatura do administrador-delegado, agindo 
no âmbito das competências que lhe sejam con- 
feridas;

c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, agindo
dentro dos limites dos respectivos instrumentos 
de mandato;

d) Pela assinatura de um dos membros do Conselho
de Administração e um mandatário, procedendo 
este nos termos previstos na alínea anterior.

C) Conselho Fiscal

ARTIGO 17.°
(Conselho Fiscal)

Co .JSCa*'za^0 da sociedade será exercida por um 
*nt ° |iscal -posto de três membros efectivos e um 

acionistas8 ^SSem^^e’a Geral, que poderão ser ou 

Di Aposições comuns

artigo 18.»
0 mandal0 d <DUraÇâ0)

?ac'ncoanos metn^ros dos órgãos sociais durará de 
houver n '' Omie ^°r deliberado pela Assembleia 

UVer P^edido à eleição.

ARTIGO 19.°
*■ As (Remuneração)

de Ministra ~°S eletnentos 9ue constituem o 
i^^alniente ?° e ° Conselho Fiscal serão esta- 

^>M.iâlM’AssemW'i»Osral.

3 ^XaÇào dac P°derá delegar numa comissão de 
das remunerações.

Ano Social,CAnP.ÍTUlr01v 

e Disn 1Caçào Resultados 
U,sP<WeS Finais

0$a ^flGO20°
"3,íbe>Mo7oso^

err|bro c’v>s e os balanços serão dados 
ano a que disser respeito.

ARTIGO 21.° 
(Afcctação dc resultados)

a) Integração ou reintegração do fundo de reserva
legal na percentagem exigida por lei;

b) Afectação a quaisquer ftmdos ou reservas do inte
resse da sociedade que a Assembleia Geral deli
bere, por simples maioria constituir ou reforçar;

c) Distribuição do eventual remanescente pelos
accionistas.

ARTIGO 22.°
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação dos 
presentes estatutos serão resolvidas pela Assembleia Geral e 
pelas disposições da Lei das Sociedades Comerciais vigente 
em Angola.

(15-4411-L01)

PROLANJE— Industrial, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Maio de 2015, 
lavrada com início a folhas 22 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 269-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: — Marcos Pereira Bravo, casado com Zenilda 
da Conceição de Jesus Pereira Bravo, sob o regime de 
comunhão de adquiridos, natural de Malanje, Província 
de Malanje, residente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Azul, Rua Hoji-ya-Henda, Casa n.° 518;

Segundo: — Mauro Pedro Castelo Branco Quipaca, 
casado com Neide da Conceição Valente Quipaca, sob o 
regime de comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, 
Província de Luanda, residente em Luanda, no Distrito 
Urbano do Rangel, Bairro Rangel, Rua do Picapau, Casa

n.° 6; .•
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos

artigos seguintes.
Está conforme
Cartório Notarial do Guiché Unico da Empresa, 

Luanda, 29 de Maio de 2015. - O ajudante, t/eg/ve/.
em

de
A

«PROLANJE —

estatutos oa s0lL*'lln 
PROLANJE-INDUSTRIAL, LIMITADA 

artigo 1.”
• J J odnnta a denominação social

------ lnduS"‘ ,ínio de Viana, Bairro Luanda 
Província de Luanda, Munu P . podendo
Sul, Rua do Mercado delLu |oca, do terriK>

transferi-la livremente P sucursais, agencias ou
rionacion^ 
outras formas de represem®,
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. «nr pqcrito ao Presidente
!■ O consentÍmb|e‘a Geral òu, na falta deste ao Conselho 

da Mesa da Assem imediato conhecimento ao
Fiscal, devendo estes o 
Conselho de Administração- ões em questão será rateado

2.0 direito a adquirir as acções^ q^^ interesse na 
Pel°S ^toXSe à sua participação no capitai, 
aqmsiçao, proporc recusar 0 consen.
na mesma assemble q accionistas não quiserem

iros-

ARTIGO 8.° 
(Obrigações)

A sociedade pode proceder à emissão de qualquer tipo 
de obrigações, nos termos da lei e nas condições aprovadas 
pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO III 
Dos Órgãos Sociais

ARTIGO 9.°
(Órgãos Sociais)

São órgãos sociais da sociedade: a Assembleia Geral, o 
Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

A) Assembleia Geral
ARTIGO 10.° 

(Assembleia Geral)

A Assembleia Geral é constituída por todos os accionis
tas que possuam o mínimo de cem acções averbadas em seu 
nome no competente livro de registo de acções da sociedade 
até oito dias antes da data da reunião da Assembleia Geral 
ou que, no caso de serem titulares de acções ao portador não 
registadas, depositarem as mesmas na sociedade ou façam 
prova de seu depósito em estabelecimento financeiro autori
zado dentro do mesmo prazo.

1. A cem acções corresponde um voto.
2. Os accionistas titulares de um número de acções infe

rior a cem podem agrupar-se, nos termos legais, a fim de 
poderem participar na Assembleia Geral.

3. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o repre
sentante dos accionistas agrupados deverá comunicar por 
escrito ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com 
oito dias de antecedência em relação àquele, o número de 
acções que representa, juntando para o efeito as respectivas 
cartas de representação, devidamente assinadas pelos repre
sentados.

4. Os instrumentos de representação de accionista serão 
entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até 
ao início da Assembleia Geral, sem prejuízo do disposto no 
ponto 3.

5. As votações poderão ser efectuadas nominalmente 
ou por sinais convencionais, conforme for decidido pelo 
Presidente da Mesa.

ARTIGO li.» 
(Mesa da Assembleia Geral)

A Mesa da Assembleia Geral é composta por um presi
dente, um vice-presidente e um secretário.

OlÁRlQ

ARTIGO 12.» 
(Das reuniões) 

A Assembleia Geral reunir-se-á- 
a? Em sessão anual, no primeiro trim
b) Em sessão especial, sempre n Strede%,„ 

Admlni>mçao „ „
conveniente 
que reúnem escondições legalmetí 

ARTIGO 13.» eexiMas. 

(Convocação)

A convocação dos accionistas para Assemhi • 
poderá ser feita através de publicação no jornal 
termos da lei ou por carta registada, expedida c"6 
menos, trinta dias de antecedência. C°m’

B) Conselho de Administração
ARTIGO 14.°

(Conselho de Administração)

A Administração da sociedade será exercida por um 
Conselho de Administração, constituído por um presidente 
um vice-presidente e um vogal eleitos em Assembleia Geral.

1. Em caso de morte, renúncia ou impedimento, têmpora- I 
rio ou definitivo, de qualquer dos membros do Conselhode 
Administração, o Conselho de Administração poderá preen
cher por cooptação, até à reunião da próxima Assembleia 
Geral, as vagas que se verificarem nos lugares de adminis

tradores.2. Dentro dos limites da lei, o Conselho de Administração I 
pode encarregar um dos seus membros, que terá a categoria 
de administrador-delegado, de se ocupar de certas matérias 

de administração, atribuindo-lhe para o efeito os necess 

poderes de representação e gestão.
ARTIGO I5.° 

(Competência)

Compete ao Conselho de A^m’nistraÇ^°’eSosesta^ 
das demais atribuições que lhe conferem a e ^ososnegó'

a) Gerir, com os mais amplos poderes, |atj.
cios sociais eefwu.r.o*»»»^ 

vas ao objecto social; fora dele,Pr0-
b) Representar a sociedade em juiz transig’r e

por e contestar quaisquer acÇ ’ eeniarbl' 
desistir das mesmas . comp»»» 

alizaroU,raSOpera
c) Adquirir, alienar e onerar ou re |ei;

ções sobre bens imóveis, nos

d) Adquirir, alienar e onerar bens
mente viaturas automóveis, r pai

e) Subscrever, adquirir, alienar desreL0
ções no capital de out«s ^for0 o^
sabilidade limitada, seja q s0Ciedade . 
social, bem como part'C'P |.upainentoSL0n”!l 
ladas em leis especiais, g |qUer 

mentares de empresas o 

de participação;

tragens;

■ioa'
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^MM^nda&Filhos.Limitada

or escritura de 14 de Agosto de 2014, 
Ceitil” ql'e’ Pa folhas 9 do livro de notas para escri- 

1,^c0'n '"'ov do Cartório Notarial do Guiché Único 
^5diversas do Nolário, Lúcio Alberto Pires da 
Jit Êi’lPresa’ iado em Direito, foi constituída entre Mateus 
^Lice"íiro, maior, natural da Samba, Província de 
jliil^’ S° resjd’e habitualmente, no Município de Belas, 
l”"draungo, Zona 3, Casa n.° 4-B, que outorga neste 

Ueco’mo representante legal do seu filho menor, 
Muhanda, de 6 anos de idade, natural de 

tómiro oellu ^econsigoconvrvente 
Wa sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

Iíflnos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, 

Luanda, 17 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

em

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
M.MUHANDA& FILHOS, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «M. Muhanda 

& Filhos, Limitada», tem a sua sede social na Província de 
Luanda, Município de Belas, Bairro Futungo, Comuna do 
Fmungo (próximo ao Complexo Turístico do Futungo de 
Belas), Rua dos Camarotes, Casa n.° 4-B, Zona 3, podendo 
^rir filiais, agências, sucursais, ou qualquer outra repre- 
sentaçào em qualquer parte do território nacional e no 
^geiro, que mais convenha aos negócios sociais, por 

's3o da gerência ou por deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 2.°
WsUraÇã0^aS0C*e^a^e é Por temP° indeterminado, con- 

0 seu início a partir desta data.

I ’• Tem artigo 3.°
°^ect0 soc’al a prestação de serviços, 

'^de aluguer^^0 G enS*no’ lransportação pública e pri- 
e^ntos var V^ V*aturas’ fornecimento de materiais 
^eventoA °S’ de Paste^aria, de decoração e realiza- 
^S^l()ria, rest 0lTna^ao Pr°fissional, de desinfestação, de 

coinérr raÇao’ na area de hotelaria, turismo e de 
Prod°Vas e usadas f °SS° e a reta^0, incluindo de viatu- 
prçs^°s ^arrnacêuti 6 VeStuar’os e acessórios, comércio de 
^o^^^iços^8, C°nstruçao c*v‘l e °bras públicas, 
% pr°jectOsS 6 ass‘st^nc’a técnica e de informática, 
P% C°nsultoria fiSerVÍÇ°S cabeleireiro, telecomuni- 

sernCe*ra’ fisca,i2a<?ã0’ agr°-Pecuária, 
^OricultUrFVÍÇ0S de paníficaÇao e pastelaria, 

jard‘na£ern> cultura, exploração de 
Ve'seSe^Ça Pr‘vada °raÇao ^orestal, prestação de serviços 

^tificantes X^*Ora^ao de bombas de combustí- 
ee*ectrornec'n^*enta*’ re^r’êeração de frio, auto 

anico indústria, importação e expor-
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tação, podendo exercer ainda a outras actividades desde que 
haja conveniência dos sócios e permitido por lei.

2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par
ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou 
estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar- 
-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou 
associações em participação existentes ou a construir, bem 
como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros, parti
cipações sociais.

ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas, uma de valor nominal de 
Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
Mateus Muhanda e outra no valor nominal de Kz: 20.000,00 
(vinte mil kwanzas), pertencente a Belmiro Bello Muhanda.

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.°

I ■ A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dela, activa e passi
vamente, será exercida por um ou mais gerentes, que com 
dispensa de caução, obrigará a sociedade a assinatura do 
gerente ou dos gerentes nomeados. Fica desde já nomeado 
Mateus Muhanda gerente da sociedade.

2. O gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o 

efeito o respectivo mandato.
3. 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.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 dias de antecedência, 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 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 existènc.a com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.



ARTIGO 2.°

A sua duração K» ™P« »«'<-“ »
oc» d. sua aaivid.de. par. ..dos os efe.tos legais, . parar 

da data da celebração da escritura.
ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, formação profissional, comércio geral a grosso e 
a retalho, serralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, 
agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviço 
informáticos e telecomunicações, publicidade, constru
ção civil e obras públicas, consultoria, 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 via
turas, novas ou usadas e seus acessórios, aluguer de viaturas, 
com ou sem condutor, venda e reparação de veículos auto
móveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercialização 
de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, 
produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, per
fumaria, plastificação de documentos, venda de material 
de escritório e escolar, decorações, serigrafia, impressões, 
salão de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, promo
ção e mediação imobiliária, perfumaria, relações públicas, 
pastelaria, padaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desporto e 
recreação, vídeo clube, discoteca, meios industriais, realiza- 
ções de actividades culturais e desportivas, manutenção de 
espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e 
ensino, 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: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal de Kz: 50.000,00 
(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes ao sócio 
Marcos Pereira Bravo e Mauro Pedro Castelo Branco Quipaca, 
respectivamente.

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do 

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado 
de preferência, deferido 
quiser fazer uso.

con- 
o direito 

aos sócios se a sociedade dele não

1. A gerência e r; 
seus actos e contratos,

ARTIGO 6.°

representação da sociedade, em todos os 
em juízo e fora dele, activa e passiva

mente, incumbe aos sócios Marcos Pereira Bravo e Mauro 
Pedro Castelo Branco Quipaca, que ficam desde já nomea
dos gerentes, com dispensa de caução, bastando I (uma) das 
assinaturas de um dos gerentes para obrigar validamente a 
sociedade.

DiÁRi0

_ Os gerentes poderão delegar num sócio*la estranha à soeiedade parte dos seus 
em Pesso feóndo para o efeito o respectivo
gerência, cO q &wentes obrigarem a

3’ F'Ca tratos estranhos aos negócios sociais^ 
actos e cont de ftan(A abonaçfedade, tais como 
semelhantes-

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por 

_„rtas registadas, dirigidas aos sócios cOm peiOlw 
trinta) dias de antecedência, isto quando a lei nào PRs. 
a formalidades especiais de comunicação. Se CreV 'cios estiver ausente da sede social, a comunia^ 

d°S S° ?r feita com tempo suficiente para que possam devera ser i 
parecer.

artigo 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida 

centagem para fundos ou destinos especiais criados?' 
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 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários ea 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem.Nafaha 
de acordo, e se algum dele o pretender, será o act’v0 S0^ 
licitado em globo com obrigação do pagamento 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, e 

dade de condições.
ARTIGO ll.° . raqu°íade

A sociedade reserva-se o direito de amortiz 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arre 

providência cautelar.
artigo 12.° ^entecon*

Para todas as questões emergentes do P' ntantes,
quer entre os sócios, seus herdeiros ou rep poro a 
entre eles e a própria sociedade, fica e^\nCja a Qlia^e 
Comarca de Luanda, com expressa 
outro.

Osanossoc- • a'<tigo 13° fni 1 de Deze,SerSo os civis e os balanços serio dados 
e ^arço imediato an°’ ^evenc^0 encerrar^

N°omissn ARTIGO 14." 
s'ÇÕes da ■ r^u^ai'ão as deliberações sociais, ns dW’' 

S°ciedades c /04’ de 13 de Fevereir0> éaLe' ‘ 

11ercíais, e demais legislação aplicávd-

(IS-9060-^

aaivid.de
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frente poderá delegar num dos sócjQs'03 estranha à sociedade parte dos seus m^m0 
conferindo para o efeito o respectivo P°er*> de

:, Fica vedado ao gerente obrigar a sociedad tContiatos estranhos aos negócios sociais da s aCtos
poldras de favor, fiança, abonações ou^’tais 

|hanles- ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

^registadas, dirigidas aos sócios com, pe|0 menos* 

fl(trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pre 

clt„ formalidades especiais de comunicação. Se qual 
is sócios estiver ausente da sede social a comuniser feita com tempo suficiente para que possa^™

parecer.
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.°

Asociedade 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 io.° , • e nosDissolvida a sociedade por acordo dos s' &
tomais casos legais, todos os sócios serão liqui ^afaRa 
Mação e partilha verificar-se-á como acordarem. $^a| 
to acordo, e se algum deles o pretender será o acti 
toitado em globo com obrigação do pagamento do p 
Mdicado ao sócio que melhor preço oferecer, em & 

to condições.

ARTIGO IL° ortizaraq^otade sociedade reserva-se o direito de am penhora Ser sócio, quando sobre eia recaia arre 
^itonciacautelar.

artigo 12.° te contrato,todas as questões emergentes do pr nteS, quer 
W os sócios, seus herdeiros ou reptes Q ^oro
* ^tos e a própria sociedade, fica estipni Qualquet 

% huanda, com expressa renúncia

M an°ssoci ’ ART1GO13.°
d J de b^LSerà° os civis e os balanços serão dados

'^diatçj0 Cada ano> devendo encerrar a 31

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-I408I-L02)

Rodrigues Ramos Liahuca Comerciai (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2? Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 18, do livro-diário de 20 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Rodrigues Ramos, casado com Adelina 
AI bano Ramos, sob regime de Comunhão de bens adqui
ridos, de nacionalidade angolana, natural do Andulo, 
Província do Bié, residente habitualmente em Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, 
Bairro da Lixeira, Rua Sal do Saroga n.° 22 Eq.21, cons
tituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada, 
«Rodrigues Ramos Liahuca Comercial (SU), Limitada», 
com sede na Província de Luanda, Município de Luanda, 
Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro da Lixeira, Rua Sal 
do Saroga n.° 22, EQ 21, registada sob o n.° 4.480/15, que se 
vai reger pelo disposto 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, 20 de 

Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
RODRIGUES RAMOS LIAHUCA COMERCIAL 

(SU), LIMITADA
ARTIGO I.” 

(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de «Rodrigues 
Ramos Liahuca Comercial (SU), Limitada», com sede social 
na Província de Luanda, Municcípio de Luanda, Distrito 
Urbano do Sambizanga, Bairro da Lixeira, Rua Sal do 
Saroga n.° 22 EQ 21, 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 parrir 

do respectivo registo.
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ARTIGO 10."
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatános e 
a liquidação e partilha realizar-se-ão 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 oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 1L°
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 I4.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 
aplicável.

(15-14002-L15)

New Jersey Angola, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2015 
lavrada com início a folhas 31 do livro de notas para escri
turas diversas n.» 286-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Unico da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 
P-res da Costa, L.cenciado em Direito, foi constituída entre 

rancisco Makonda, solteiro, maior, natural de Noqui 
Província do Za.re, residente habitualmente no Cunene nò 
númZoue0 NaÍpa'ala’ Rua e casa ^m

nome e n P°r S' individua|mente e em
de 4 ano dTiZ^ mCT°r’ R°Sa Makonda> 
e consigo coXnte de Luanda

Lsta conforme.

Luanda, aos 18 de Agosto de 2015 'o da EmpreSa’ em C zvi D. — o. ajudante, ilegível.

diário

2?°’ contand

Luanda, Município de Luanda D’ 
Kiaxi, Bairro Golf H, Rua 8 ’ 'Str,t° Urban 
transferi-la livremente para qúalailp ni‘mero % 

rio nacional, bem como abrir fi|iais °Utr° '^1 
outras formas de representação dentm

artigo 2» Orado[X

A sua duração é por tempo indeterminado 
'"'cio da sua actividade, para todos os e? ’ 
da data da celebração da escritura. $

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a n 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho **de 
xilharia de alumínios, avicultura agro 
pesca, hotelaria e turismo, informática telecT’ 
publicidade, construção civil e obras públicas coT' 
exploração florestal, comercialização de telefone 
acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente? 
pachante e transitários, promoção e mediação imobihaj 

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas 
ou usadas e seus acessórios, venda e reparação de veículos 
automóveis, concessionária de material e peças separadas de 
transporte, fabricação de blocos e vigotas, comercialização 
de medicamentos, material cirúrgico, gastável e hospita
lar, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, impressões, serviços 
de cabeleireiro, boutique, agência de viagens, perfumaria, 
relações públicas, pastelaria, geladaria, panificação, repre
sentações comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, 
desporto e recreação, meios industriais, realizações de acti 
vidades culturais e desportivas, manutenção de espaços 
verdes, segurança de bens patrimoniais, educação e ensi , 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se 
quer outro ramo do comércio ou indústria em que 
acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° -|kwanzas)’
O capital social é de Kz: 100.000,00 ^cem^representado 

integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
por 2 (duas) quotas, sendo I (uma) quota n ertencenteao 

nal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwan^a]or nOniinal de 
sócio Francisco Makonda, e outra quota n0^ ^cia Rosa 
Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencen 

Makonda, respectivamente.
ARTIGO 5.° ndente^C°n' 

A cessão de quotas a estranhos fica^ ^servado 0 
sentimento da sociedade, à qual é sempre^^^ dele11 
de preferência, deferido aos sócios se

A sociedade adopta
ARTIGO 1/

“,ai *
■ “m "» Província de 

quiser fazer uso.
ARTIGO 6." cjedade, em

LA gerência e representação da ^gie, acti''86^^ 
seus actos e contratos, em juíz° e íor^ nda, que ^c< 1 
mente, incumbe ao sócio Francisco baSta
já nomeado gerente, com dispensa
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arTIGO 2.° 
(Sede) 

a Sede em Luanda, Município da 
AS^derRevoluÇão de Outubro n.» 74, Bairro 

>■ . AsemUel» de Súeios poderá deslocar a
íí«" ' Llquer »«> local, bem como coar ou 

4>alpara ? filiais, agências, delegações ou outras 
^'“Xntação no País ou no estrangeiro, nos ter- 

i ^dereP rescritos nas disposições legais aplicáveis. 
^elim^P arT|GO3.»

(Objecto social)

A sociedade tem por objecto social a pro- 
"comercialização e distribuição de tapetes lisos, 

a realização de todas as operações ineren- 
ploração comercial de tapetes e produtos conexos, a 

fração de interiores, a prestação de serviços, o turismo e 
Melaria, comércio geral, a gestão de empreendimentos, a 
gestão documental, a representação comercial, importação 
eexportaçào, e tudo o que seja necessário para o desenvol
vimento da sua actividade, podendo dedicar-se a qualquer 
outroramo de comércio ou indústria, em que os sócios acor
dem,eseja permitido por lei.

§2.° — A sociedade poderá ainda associar-se com 
outras pessoas jurídicas, para nomeadamente, formar novas 
sociedades, agrupamentos complementares de empresas, 
consórcios e associações em participação, bem como subs
crever e participar no capitai social de outras sociedades 
constituídas ou a constituir.

ARTIGO 4.°
(Duração)

ARTIGO 5.°
(Capital social) ern mH0 capitai social é de Kz’-^00.000, dividido e

i»), intesjaimente realizado em din ota no valor 
*Wado por 2 (duas) quotas, uma encente ao 

(noventa mil kwanzas), valorMarcos Evangelista de Jesus, outt q j sóc'a
10.000,00 (dez mil kwanzas), PertenC 4''iffiatuto Kanesso Fuantoni de Jesus.

ARTIGO 6.° d0 capilé’i(> serão exigíveis prestações suplementar toS de

fazer à sociedade os su que*‘jmd,.mttos juros e

em Assembleia Geral.

ARTIGO 7.° . quando
quotas entre os sócios é livre, jente do 
Aranhas à sociedade, fica ePe toS 

a obter por maioria simp^s de ^ntes ao capital.
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ARTIGO 8.°
A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, será exercida por ambos os sócios, que ficam desde 
já nomeados gerentes, bastando uma assinatura para obrigar 
validamente a sociedade.

1. Os gerentes poderão delegar entre si ou em pessoa 
estranha à sociedade, mediante procuração parte dos seus 
poderes de gerência.

2. 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 9.°

As assembleias gerais convocadas, quando a lei não pres
creva outras formalidades, serão feitas por cartas registadas 
aos sócios com, pelo menos, (15), quinze dias de antece
dência.

ARTIGO 10°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para o fundo de reserva legal, quando devida e 
quaisquer outras percentagens para fundos ou destinos espe
ciais, criados em Assembleia Geral, serão divididos pelos 
sócios, na proporção das suas quotas, bem como as perdas 
se as houver.

ARTIGO Il.°

1. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos eles serão liquidatários e na liqui
dação e partilha procederão como acordarem.

2. Na falta de acordo e se algum dos sócios o pretender, 
será o activo social licitado em conjunto com a obrigação 
do pagamento do passivo e adjudicado ao sócio que melhor 
preço oferecer em igualdade de condições.

ARTIGO I2.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição 

de qualquer dos sócios, continuando com os sobrevivos e os 
herdeiros ou representantes do sócio falecido ou interdito, 
devendo este nomear um que a todos represente enquanto a 
quota estiver indivisa.

ARTIGO 13.°
Em todo o omisso regularão as deliberações sociais, as 

disposições da Lei n.° 1/04, de 13 Fevereiro e demais legis- 

lação aplicável. (15-14089-L02)

Grupo Seven’s Henda, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto de 2015, 

lavrada com início a folhas 73, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 422, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 

Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Francisco Lourenço Miguel, solteiro, 

maior, natural de Cassoneca, Província do Bengo, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do RangeL 

Bairro Rangel, Rua de Bissau, Casa n.° 2;
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ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A piedade ™ « °'*a” ’ preS"’a° “'i

’ » . . «.«»■ n”,k"1"6- 

L consulioria empresarial, gesIS» e preduça» de e.en.os, 

serviços de hotelaria e turismo, restauraçao, agenciamento 
de viagens, serviços de transportes aéreo, marítimo, fluvial 
e terrestres, de passageiros ou de mercadorias, camionagem, 
renf-a-car, moto táxi, transitários, despachante, oficina auto, 
boutique, venda de material de escritório e escolar, modas 
e confecções, botequim, serviços de saúde, comércio de 
medicamentos e de material e equipamentos hospitalares, 
serviços de ourivesaria, indústria pasteleira, panificadora, 
geladaria e gelo, exploração de parques de diversões, rea
lização de eventos culturais, recreativos e desportivos, 
exploração mineira e florestal, exploração de bombas de 
combustíveis, estação de serviço, comercialização de petró
leo e seus derivados, representações comerciais, educação 
e ensino geral, serviços de infantário, agricultura, pecuária, 
avicultura, pesca, armazenamento e distribuição, gestão de 
empreendimentos, importação e exportação, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que o sócio-único decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por 
I (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil 
kwanzas), pertencente ao sócio-único, Rodrigues Ramos.

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)

Para

e contratos estmlT ” 3 S°CÍedade em actos

como, letras de favoT^00'08 8°C'aÍS da sociedade’tais 
lhantes. ’ abonaÇ8ea ou actos seme-

« “«XftXX 'Xà“ eslranha â 

ARTIGO 7.” 
(Decisões)

0es õa AssembSeralXet 'gUal “ delibera- 

e'e aSSÍnadas e mantidas em liv^cT^* P°f

- --------------------------.....

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá D 
mento do sócio-único, continuando a 011 S, 
sobrevivo e herdeiros ou representantes dn 
interdito, devendo estes nomear um que ° 
enquanto a quota se mantiver indivisa. d°s reP%

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos 
Sociedades Comerciais. J"

ARTIGO 10.”
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar^ 
de Março imediato.

ARTIGO II.”
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposiçõesda 
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-140M)

Ultra Negócios, Limitada 

lavrada com infcioTfoT0^??6 2° de As°St°de 2W5’ 

turas diversas n °422 rlnc 45 d° notasPara™- 
da Emnrpçp ' ’ 0 ^rtonoMotarial do Guiché Único

Costa i ' ’ 3 Carg° d° Notário, Lúcio Alberto Pires da 
'-osta, Licenciado em Direito, foi constituída entre: 
Jul‘ ^arcos Evangelista de Jesus, casado com

ana ^anesso Fuantoni de Jesus, sob o regime de 
omunhão de adquiridos, natural da Maianga, Província 
e Luanda> onde reside habitualmente, no Distrito Urbano 
a Maianga, Bairro Cassenda, Rua Revolução de Outubro, 

Préd.o n.» 74,2.° andar, Apartamento 5;Segundo: — Juliana Luto Kanesso Fuantoni de 
casada com o primeiro outorgante, sob o regime acima 
mencionado, natural da Ingombota, Província de Lum a, 
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da MaiaJ 

Bairro Cassenda, Rua Revolução de Outubro, Prédio"- 

2-° andar, Apartamento 5;Uma sociedade comercial por quotas de que se 

nos ^ermos constantes do documento em anexo.

Está conforme. en’
Cartório Notarial do Guiché Único da . 

Luanda, 20 de Agosto de 2015. —O ajudante, iW

inSJ^T'JTOS, DA SOCIEDADE 
RA NEGÓCIOS, LIMITADA 

artigo /.” 
4 s . (Denominação)Pessoal é Comercial, sob o tipo de sociedade 

^en°ininaC' ^L'°tas responsabilidade limitada e adop

e «Ultra Negócios, Limitada».
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ARTIGO ll.°
iedade reserva-se o direito de amortizar a 

c:- “’,aarresto' 

nf(l\'ÍdCllC z ARTIGO 12°
?a!3 todas as questões emergentes do presente ^e os sócios, seus herdeiros ou representant^™0’

e a própria sociedade, fíca estipulado S> quer 
Cuarca de Luanda, com expressa rením. ° F°r° da 

la a qualquer
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
IPH ANGOLA, LIMITADA

ARTIGO L°
A sociedade adopta a denominação social de «IPH 

Angola, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas, Bairro Talatona, Rua Travessa B, Zona 3, 
Casa n.° 8, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
sucursais, agências ou outras formas de representação den
tro e fora do País.

Oll^ ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 

(je Março imediato.
ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as disno- 

siffedaLein.01/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável

(I5-I4I57-L02)

IPH Angola, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto de 2015, 
lavrada com inicio a folhas 67, do livro de notas para escri
ta diversas n.° 422, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: 

Primeiro: — Nsanga Tona Pedro, solteiro, maior, natu- 
raldo Bembe, Província do Uíge, residente em Luanda, no 
•lunicípiodo Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua Q-135, 
M;

leira "" ^Zeth Esperança Garrido da Costa, sol- 
res'dentenatUra^ do lobito, Província de Benguela, 
do Kihmb^ ^Uanda’ no Município de Belas, Centralidade 
intento 29Uarte,rã° RÍ° L°nga’ Edifício Z8’ 2’° andar’ 

Terceiro:JQ .

^inbota p aPCla Venancio’ solteiro, maior, natural 
^'strito L)rba V'nc’a de Luanda, residente em Luanda, 
^Va^ickRua48 d° ^darn^a Kiaxi, Bairro Urbanização 

Q^r/0; j ’ Edifício 54, 3.° andar, Apartamento 3;
M^^íncia d/ Rvar*St0’ so*te’ro, maior, natural de

Bela ^Uanda’ on<^e reside habitualmente, no 
\^’Aparlan1Semoe22al,dade d° Kilamba’ Edifíci° Z 8’ 

° sUa filha ’ qUe outorêa neste acto em repre- 
(iel^e^anosdeidlen0r ’dade fiança Fineza Assis 

e consia ^e’ natUral da Ingombota, Província

^tânnStantes cu .merc^a* P°r quotas que se regerá nos
. C“*"ne d0c"">«<oem.»™:

d0 G. „ ..e^°stode2 U1Clé Único da Empresa, em

— O ajudante, ilegiveL

ARTIGO 2»

da data da celebração da presente escritura. ’ P

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social, prestação de servi

ços, comerão geral a grosso e a retalho, indústria, empreitadas 
de construção civil e obras públicas, venda de equipamen
tos dos serviços de segurança privada, prestação de serviços 
de segurança privada, serviços infantários, importação e 
comercialização de medicamentos, produtos hospitalares, 
equipamentos laboratoriais diversos, fabrico e distribuição 
de medicamentos, equipamentos e produtos hospitalares, 
manutenção e assistência a equipamentos diversos, educação, 
ensino geral, desporto e cultura, serviço informático, teleco
municações, hotelaria e turismo, restauração, indústria pesada 
e ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria de panificação, 
camionagem, transitários, cabotagem, rent-a-car, compra 
e venda de viaturas novas e usadas, transporte de passagei
ros, transporte de mercadorias, fiscalização de obras públicas, 
venda de material de escritório e escolar, venda e instalação 
de material industrial, venda e assistência a viaturas, comer
cialização de material de construção, comercialização de 
lubrificantes, exploração de salão de cabeleireiro, barbearia, 
botequim, comercialização de gás de cozinha, petróleo ilu
minante, peças sobressalentes, artigos de toucador e higiene, 
exploração de ourivesaria, relojoaria, agência de viagens, far
mácia, serviços de saúde, geladaria, exploração de parques 
de diversão, exploração florestal, exploração de bombas de 
combustíveis, estação de serviço, representações comerciais, 
serralharia, exploração de carpintaria, marcenaria, importação 
e exportação, 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.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro divid.do e repre
sentado por 4 (quatro) quotas, sendo duas iguais ^a or 

nominal de Kz: 30-000,00 (mnta 
aossócios.N^a^^^X-^ 

da Costa e outras - ( * H pertencente
de Kz: 20.000.00 (vin.e mil «nza> . 
aM sócios Carcia VenàlKio e Bianca Fineza V 

respectivamente.
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, _ António dos Santos Simão, solteiro, maior, 
Uíae Província do Uíge, residente habitualmente 

d0R,nE"' B”rr0 8 ’

por de T"^1'
Hm.-, d°S

artigos seguintes.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Unico da Empresa em 

Luanda, 24 de Agosto de 2015. - O ajudante, í/eg/W.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GRUPO SEVEN’S HENDA, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Grupo 

Seven’s Henda, Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro 
da Ingombota, Rua Dr. Américo Boa Vida, Casa n.° 305-A, 
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 escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social, prestação de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serviço de ser
ralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, 
indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviço informático, 
telecomunicações, publicidade, construção civil e obras 
públicas, consultoria, exploração florestal, comercializa
ção de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, promoção 
e mediação imobiliária, cabotagem, rent-a-car, compra 
e ven a de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 

nda e reparação de veículos automóveis, concessionária 
b oco Tvi e.PeÇaS SeParadaS dÊ tranSP°rte’ fabrica?âo de

g“Vel ' h“pi,ai“’ Auímicos e

tos, venda de plaSlíf’cafa° de doeumen-

gens, perfumaria, relações púbf0’ b°Ut'qUe’ agênC'a de via’ 
Panificação, representar?, P 'CaS’ paslelaria e geladaria, 
de gás de cozinha des C°merciais e industriais, venda 
realizações de aciivida^0 * reCreaça°’ meios industriais, 
tónÇ5° de espaços verdes\eL raiS ' deSpOrtÍVas’ mani- 
educaçãoe ensino imDOrt’ ?Urança de be"s patrimoniais, 
ded'car-se-a qualquer PoulrXeoedXPOrtaÇã° P°dend0 aÍnda 

em que os sócios acordem r • Ú° C°merci° 011 indústria 
11 e seja permitido por lei.

artigo 4 o
O capital social é de Kz- |qo onn 

integralmente realizado em dinh» • (ce,« mil v
tado por 2 (duas) quotas, sendo R dÍVÍdid° eSl 

nominal de Kz: 90.000,00 (noventa 
cente ao sócio Francisco Lourenço m kwan^) 
valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez 
cente ao sócio António dos Santos Simão, 

artigo 5.» ’ respecliva'”ei)le

A cessão de quotas a estranhos fica d 
sentimento da sociedade, à qual é sempre re^* 
de preferência deferido aos sócios se a ?d°odir* 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.»
1. A Gerência e representação da sociedade emiJ 

os seus actos e contratos, em juízo e fora dele activ * 
sivamente, incumbe ao sócio Francisco Lourenç^n 

que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caZ 
bastando a assinatura do gerente para obrigar validam®, 
sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. 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 actossemelhantes.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta), dias de antecedência, isto quando a lei nàopfó 
creva formalidades especiais de comunicação. Sec,ua^ 
dos sócios estiver ausente da sede social a coniun 
deverá ser feita com tempo suficiente para quepo 

parecer.
ARTIGO 8.° dlizidaa^

Os lucros líquidos apurados, depois de em 
centagem para fundos ou destinos eS^cj0S na p^P°f‘ 
Assembleia Geral, serão divididos pelos ^râoSUport^ 
ção das suas quotas, e em igual proporça 

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.° ou impedi’11^

A sociedade não se dissolvera por m° exisíênCia^ 
de qualquer dos sócios, continuar' ° do sóciofal^e„|(. 
sobrevivo e herdeiros ou represen todo$ rep 
interdito, devendo estes nomear um^ 
enquanto a quota se mantiver indi *

artiGOIO0 dQ doS sócioS^eâ

Dissolvida a sociedade Por ? serão 
demais casos legais, todos os so oaco^are 
liquidação e partilha verificar-se a °^oP^i
de acordo, e se algum deles 0 ~ pagaf|ieí\ r en1’^ 
licitado em globo com obrigaÇa ? reçoofe,eC 
e adjudicado ao sócio que nie 

dade de condições. j
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N»172 f) Importar bens e equipamentos destinados às activi
dades exercidas pelas «joint ventures» ou parce
rias públicos-privadas;

g) Importar bens e equipamentos destinados às acti
vidades exercidas pela sociedade, ou por outras 
sociedades suas participadas ou associadas, com 
quem sejam estabelecidos acordos de supri
mento ou de cooperação empresarial;

h) Desenvolver actividades de investigação, prospec- 
ção, pesquisa, extracção, desenvolvimento, refi
nação, produção, transformação, armazenagem, 
comercialização, distribuição e transporte de 
hidrocarbonetos líquidos e gasosos e seus deri
vados, incluindo actividades de petroquímica;

i) E, de um modo geral, exercer todas e quaisquer 
’ operações, de natureza jurídica ou económica, 

sejam elas quais forem, relativas aos objectivos 
anteriormente indicados, a eles similares ou com

3 A soSXp”™ * ou.» 
co„e„s Z principais,

afins ou complementares desta.
artigo 5.° 

(Do capital social)

a) Uma » v.k»„ndel0./.(d«

Gabriela Luciano Java, Q00 000,00 (nove
b) Uma quota no valor _ corresponde 90% 

mÍlhÕeS ^o^cento) do capital, de que é titular a
(noventa por cento)
sócia «Oshen Group Lao valor da

2. A responsabihdade e ca tod sofi-

respectiva quota, se= P do capitai soc.a.
’ dariamente, pela mteo

(Dos supri*'»*08'0»‘raS

suplementares e c soCiedade. a fazer

empréstimos de dinhe> ou outras PrestaÇÕ^Jrein a ser 

esmbXXP ^fb^como as prestai 
pOdeX ser «^^entares de C Jrào

4’ AS PreSTs^r ouÍ d-*>^.^ 

mentos ou as ou e/ou
trans^ados e^JnomO^ 
forme opção do sov*

Orde'ibera^a0dfoffnasndèarep0r®seenta<pã0

ÍZ0Pre ^'"Tessodais) 

(1”,S0P ciam-se na data de celebra
res sociais mtcta ficando a

I.A S °P ra de constitui negócios jurídicos

** * “PÍ ’ »ead.n,=«e para pagamenro de des- 

i’2*»-‘le',ubfc’'a°“le"ê'5”'

ARTIGO 4.» 
(Do objecto) i

rJ^XidXpe^^poelerereia- 
^XTXeràlÍa dedicar-se,àpreS^Xdee 
seniços diversos, voltados à gestão de negócios, o ~ 
sociedades e gestão de projectos, constituição e tocs 
wos internacionais, serviços de consultoria financeir 
jurídica e afins, importação e exportação, comércio a grosso 
earetalho de produtos diversos, bem como a representação 
comercial de quaisquer marcas e produtos, podendo também 
^r outras actividades permitidas por lei e relacionadas 
^^envolvimento da sociedade, e poderá nomeadamente.

a) Adquirir ou aceitar participações noutras socieda 
des;

De qualquer forma colaborar com outras socie
dades, mesmo que reguladas por leis especiais, 
com objecto igual ou diferente do seu; 

^articipar em/ou colaborar com agrupamentos de 

ernpresas e/ou associações sob qualquer forma
d) ^o proibidapor lei.

^cipar directa ou indirectamente em projectos 
desenvolvimento que de alguma forma con-

e) Ad^1^ ° °kject0 da sociedade;
nac‘lrir Par*lciPaÇões sociais em sociedades 
aSSo^naiS °u estrangeiras, integrar consórcios, 
Com l|^Ões ern Participação ou agrupamentos 
íbrrn er°entares empresas e coligar-se sob a 
de reiação em participação ou em relação 
teSdanos termos do artigo 463.° e seguin- 
subsCr- ^as Sociedades Comerciais ou ainda a 
^ture^0 acord°s de cooperação, de «joint 

Ou de parcerias público-privadas;
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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 sociedades dele nao

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, incumbe ao sócio Nsanga Tona Pedro, que fica desde 
já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando a sua 
assinatura para obrigar validamente a sociedade

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

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.

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 em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

sobrnv qUerh ?ÓCÍ°S’ C°ntinuando a sua existência com o 
nte Z°de ;'r0S °U rePresentantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente 
enquanto a quota se mantiver indivisa. P ’

artigo io.°
Dissolvida a sociedade por acnrdn d > • 

demais casos legais tod! °S S°C'°S e nos
liquidação e partilha realizaiS0C'0S 'ÍqU'datários e a 
de acordo, e se algl> aCOrdarem- Na falta
licitado em bloco com oh* ° PJetender sera 0 activo social 
e adjudicado ao sócio quedei! Pagament0 do Passivo 
dade de condições. °r PFeÇ0 °ferecer’ em igual-

artigo II.0

de ™“íz" ■ «= 
providência cautelar. * ** arrest0> Penhora ou

D , ARTIGO I2.«
ara todas as questões emergentes d 

quer entre os sócios seus herd • d presente contrato,
’ US herde,ros oa representantes, quer

renuncia. S

entre eles e a própria sociedade fi 
Comarca de Luanda, com exn’ 
outro. Pressa

ARTIGO 13 <
Os balanços serão dados em 31 dP n 

devendo estar aprovado até 31 de Mare
r?o do ann 

artigo 140 Man, ’
No omisso regularão as deliberacõ 

sições da Lei n.» 1/04, de 13 de FeveJ* 
Sociedades Comerciais e demais legi.,^ * 

_______________________ __________________ ^2^1 

Oshen Healthcare, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Ago t 
lavrada com início a folhas 40, do livro de notai *’ 
turas diversas 287-A, do Canórío N«d.| d’0“* 
Umco da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto! 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre-

Primeiro: — Malé Justino Chinene Chipindo, solteiro, 
natural do Lubango, Província da Huíla, residente habitai- 
mente no Huambo, no Município do Huambo, Bairro Cidade 
Alta, Avenida da Independência, Prédio Liscon, l.°andar, 
Apartamento E, que outorga neste acto em representação 
da sociedade «Oshen Group, S.A.», com sede em Luanda, 
no Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga,Rua 
Comandante Gika, Prédio n.° 279, l.° andar, Porta D;

Segundo: — Ana Gabriela Luciano Java, solteira, maior, 
natural do Huambo, Província do Huambo, residente habi
tual mente em Luanda, no Município de Belas, Centralidade 
do Kilamba, Rua A, Prédio n.° L3,2.° andar, Apartamento A

Uma sociedade comercial por quotas, que se regerá no 

termos constantes do documento em ane/XO.
Está conforme. e(11
Cartório Notarial do Guiché Único da Enipr^ 

Luanda, 24 de Agosto de 2015. — O ajudante, 1

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
OSHEN HEALTHCARE, LIMITA^

artigo i.°
(Da denominação c duração) or qiiOtase

1. A sociedade adopta a forma de socabreV'a 
a denominação de «Oshen Healthcare, Lin1 
damente designada «Oshen Healthcare». ^.naj0.

2. A sociedade durará por tempo indet

ARTIGO 2.» 
(Da sede, sucursais e outras fornia

1. A sociedade tem a sua sede social n ^^a|a£je, 
Gika, n.° 279, l.° andar, direito, Bairro LuaI1da'AS 
Urbano da Maianga, Município de ^ua^eS|oCá-la PaíS 
podendo, por deliberação da Gerência, 
quer ponto do território nacional.
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AW'00 'í,
‘""'"dade será exercida por uma 

«a*i“d‘,Tèlei« Pela A®"lbleia Geral 
podcndo ser reeleitt

da sociedade que derem os mais 
<>»í0” eadministrarosoegóerossocrars,
>'SP"J ei e destes estatutos e. designada- 
í*1*'0'arasoeied.d= em juízo e fora dele. 
J., P" "Ce '"“iSqUer '
'*■ P°dend° ‘,Ua"’“r

***' sociedade seja parte, confessar, deststrr,
^'■"Lomprometer-se em arbitragens. 
-^Sa J-aos seguintes poderes:

iareassmartotlososactosecontratorela- 

,i« á sociedade, adquirir títulos ou quaisquer 

bens móveis ou imóveis;
W A celebração de acordos ou contratos de coope

ração e associação com sociedades do mesmo 

seus membros ou de mandatário, se o houver.
5. As reuniões da Gerência poderão ser convocadas atra

vés de carta ou teiecópia, enviadas aos gerentes, nos termos 
do m I do artigo 19.» deste pacto social, com pelo menos 
(tres) dias de antecedência relativamente à data da reunião 
formahdade que poderá ser dispensada mediante a concor- 
dância de todos os gerentes.

6. As deliberações da Gerência são tomadas por unanimi
dade, pelo que, na falta de consenso, a matéria controvertida 
será decidida por deliberação aprovada pela Assembleia 
Geral.

7. As deliberações da Gerência serão distribuídas, atra
vés da respectiva acta, a todos os sócios.

8. As reuniões da Gerência serão somente consideradas 
válidas com a presença de todos os seus membros.

9. As procurações outorgadas em nome da sociedade 
serão sempre pelos gerentes devendo prever poderes especí
ficos e ter prazo de, no máximo, 1 (um) ano, excepto aquelas 
para fins judiciais ou quando um órgão financiador exigir

ramo;
c) Definir e executar os planos e estratégias da socie-

dade e gerir os seus negócios;
d) Aprovar a criação de qualquer encargo fixo ou

variável, ónus (que não seja um ónus criado 
por mera operação do objecto da sociedade) ou 
outro direito de garantia sobre todo ou parte do 
empreendimento, propriedade ou bens da socie
dade e na generalidade, a concessão de quais

quer garantias ou títulos de garantia;
Mdoptar, modificar e aprovar os planos e orçamen- 

jí) Aut°S anUaiS 6 de ,On8° prazo;

IZar e aprovar a assunção de qualquer dívida 
ou empréstimo;

Rec 5
n<dar aos sócios o calendário de distribui- 

^*-d-

obriga ?mprar ou subscrever quaisquer acções, 
P ^'P°tecas ou títulos (ou quaisquer 
°utrofi r eiTl ^ua^Lier sociedade ou 

V provar os C °r^an’zaÇao empresarial;
Pess°al sua003'8 6 re^u*amentos’ 0 quadro de 
s°c’edadp- S rernuneraÇões e organização da 

J Elaborar e èXec

’nte£raçà0 pUtar °S P^anos recrutamento, 
aintegrae' Ormaçã' ' 
trab^lh0 an° efeCtÍV 
8arantindoê°lana’r

^^técn:parao^ito,

ct°res.

laÇão de pessoal, promovendo 

ang0|a Ê pro^ress*va por^a 
j na, em detrimento da expatriada, 

a sua contínua qualifi- 
C°'Pr°fissional;
leaÇào OU evnn., -

exoneraçao e remuneração

que sejam emitidas por maior prazo.
ARTIGO 13.°

(Do Conselho Fiscal)

0 Conselho Fiscal efectuará a fiscalização preventiva e 
sucessiva dos actos jurídico-comerciais da sociedade, e será 
composto por 3 (três) membros efectivos e dois suplentes 
(auditores/peritos contabilistas ou sociedades de auditores/ 
peritos contabilistas), eleitos pela Assembleia Geral.

ARTIGO 14.’
(Da representação)

A sociedade fica legalmente obrigada pela assinatura de;

a) Um gerente;
b) Qualquer mandatário, nos termos do mandato.

ARTIGO 15.’
(Das actas)

Oas reunidos dos dígaoss^íaís. s^ ^^ 
aeras, as quais serão tónadrup» rodos os mrer. 

conterão as deliberações tomadas.
ARTIGO 16.’

(Do plano de contas)
• livros e reaistos contabilista

I. A sociedade mantera 1 vr “ ,ese2Uindocoma 
de  a mais sã 
classificação contabihsttca vi= riniração da socie-

aeorf.com

dade deverão ser reay 
ARTIGO 17.

(Da comunicação destes

.............-........

carta para enaerev
por escrito à sociedade.

aeorf.com
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5. Mediante deliberação da Assembleia Geral, do capi
tal social, poderão ser exigidas a todos os sócios prestações 

suplementares de capital, cujo montante global máximo se 
fixa em dez vezes, o valor do capital social e que serão obri

gatórias e proporcionalmente realizadas pelos sócios.

6. O contrato de suprimento deverá constar de docu

mento escrito.
ARTIGO 7.° 

(Da cessão de quotas)

1. A cessão de quotas, total ou parcial, é livre se feita 
entre os sócios ou entre o sócio e a empresa do mesmo grupo

económico.
2. Fora dos casos previstos no número anterior, a cessão 

de quotas, total ou parcial, quando feita a terceiros, depende 
da renúncia, pelos demais sócios, ao exercício do direito de 
preferência à cessão e do consentimento da sociedade.

3. No caso de violação dos números anteriores, qualquer 
cessão de quotas será ineficaz e indisponível aos demais 
sócios e à sociedade.

ARTIGO 8.°
(Dos órgãos sociais)

Os órgãos sociais da sociedade são: a Assembleia Geral, 
a Gerência e o Conselho Fiscal.

ARTIGO 9.°
(Dos mandatos)

1. Os membros da Mesa da Assembleia Geral e da 
Gerência são eleitos para um mandato de 4 (quatro) anos 
pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos uma ou mais 
vezes.

2. No termo dos respectivos mandatos, os membros dos 
órgãos sociais mantêm-se em funções até à designação dos 
novos membros.

ARTIGO 10.°
(Das Assembleias Gerais)

1. A Assembleia Geral, quando regularmente constituída, 
representa a universalidade dos sócios, sendo as suas deli
berações vinculativas para todos os sócios, quando tomadas 
nos termos da lei e do presente estatuto.

2. A Assembleia Geral é dirigida por uma Mesa, com
posta por um presidente e um secretário.

3. O presidente, ou o seu mandatário, será eleito pela 
Assembleia Geral para um mandato de quatro anos.

4. Sem prejuízo de outras competências concedidas por 
disposições legais ou por este estatuto à Assembleia Geral, 
esta deverá deliberar sobre os seguintes assuntos:

íz) A redução ou aumento do capital social da socie
dade;

b) A modificação dos estatutos da sociedade ou dos
direitos dos sócios;

c) A fusão, cisão, transformação ou extinção da socie
dade;

* A autorização pa„ a
.ra„Sferêncja J ; 

sição dos bens * Mpila| 
nao incluída „„ p|,M*J* 

A aprovação de ce|ebraçã0 de ,Oa^l 
outros acordos fi„a„ceiroa“’"«l««<ih 

Vistos no plano e „rçame„,’

A modificação do objecto social d, \ 
g) A apreciação dos relatórios anuai 

aprovação das contas anuais e da ’ 
resultados apurados; apICaçH 

AM eleição ou destituição dos membros dar •
i) A aprovação de formas de cooperaçào

çao de«JO-nt-venture»;daaquisiçàodo* 
de outras apresas ou da abertura de SZ, 
no exterior; 15

j) A aprovação para a assinatura de qualquer aconfo I

de associação ou acordo de repartição de lucros 
com qualquer pessoa física ou jurídica;

k) Aprovar as políticas de recrutamento, integração
efectiva e progressiva da força de trabalho ango- 
lana, em detrimento da expatriada, garantindo, 
para o efeito, a sua contínua qualificação téc

nico-profissional.
5. A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente uma vez 

por ano, no primeiro trimestre de cada ano, e extraordinaria
mente sempre que convocada pelo seu presidente, a pedido 

da Gerência ou de mandatário, se o houver.
6. A Assembleia Geral é constituída por todos os sócios,

que poderão fazer-se representar, bastando para tal endetf 

çar carta a ser entregue ao Presidente da Mesada Assem 

Geral e ao gerente. .
7. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia^, 

a pedido da Gerência, ou de qualquer dos sócios,enViada 
convocação da Assembleia Geral, por meio e c
por correio, fax ou outro meio de comunicaça , 
sócios, com pelo menos 15 dias de antecedênc^ 

a data, hora, local da sua realização e 
acompanhada de todos os documentos a ana entesenl

8. A Assembleia Geral pode deliberar J pOrescrit0
que os sócios se reúnam, se elas nisso acor pju
e qualquer documento escrito valendo C^a ^atenÇã°^ 
nião, ou em que se contenha matéria C°l0<ue ele cont* 
sócios, valerá como deliberação, desde q^$ 
assinatura dos sócios, ou seus represen a

ARTIGO H-° .
(,,a,aí™pan---«-en,se,z; 

Todas as deliberações dos SOC‘° ócios PreS^X 
das por maioria absoluta dos votos 0 nl^lTiero 
representados, dispondo cada sócio apitai s°cl^ej. 
proporcional ao montante da sua q11013^ exig^a 
prejuízo de maioria mais elevada que

iridaP'
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. eléctricas e de telecomunicações, serviÇos H^iia importação e exportação, podendo aind^ de 

C^uer0Utr0 ram° d° COmércio ou indústr ^sócitrúnia» acorde e seja permitido por lei S em

** ARTIGO 4.°
(Capital) 

gapital social é de Kz: 100.000,00 (cem • ^lntegralmente realizado em dinheiro, reDr k*an' 

^(1) quota no valor nominal de Kz- ’lOO Ono^0 P°r 

tll kwanzas), pertencente ao sócio-único °’°0 (ce*

totinsFilipe. Mauro AdilSOn

ARTIGO 5 o 
(Cessão dc quotas)

-n da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
X..j«»”"ms“iedadeplurip<!S”!"-

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
asactos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 
—te, incumbe ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
jaiaobrigar 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 semelhantes.

2. A sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões) 

còesd^C^SÕeS S<^C^°’dn’co natureza igual às delibera-
^Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
A (Dissolução)

do sócio ,nã° d’ss°lverá por morte ou impedi- 
.^^oeherdeH100, COnt’nuan<^° a sua existência com o 
iílter(fto, devendoF0S °U rePresentantes do sócio falecido ou 

a quota c SteS nornear um que a todos represente, 
4 ° ase mantiver indivisa.

ARTIGO 9.° 
JIÍquidaçãnH /UquidaÇã°) 

leda<iesCOnie^,edade far-se-á nos termos da Lei das

artigo io.° 
(M|an°Ss°ciais Se . (Balanços> 
^aJ.^embro a° °S C'V'S e os balanços serão dados 

lrr*ediato. Cada ano> devendo encerrar a 31

akvxgoh0
(Omisso) . aS d\SPoS

regvtóo as deliberações sposiÇôeS

LUSAFANE — Service, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 59, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 31-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, 1,° Ajudante do Notário, foi constituída 
entre Luísa Dídia Rodrigues de Azevedo, solteira, maior, 
natural do Rangel, Província de Luanda, onde reside habi
tualmente no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Doactt, 
Lote 2-A, Apartamento 24, Zona 14 e a menor, Stephanie 
Daniela Azevedo Pascoal, de 10 anos de idade, natural de 
Leeds-Reino Unido, Grã-Bretanha, de nacionalidade ango
lana e consigo convivente;

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 Agosto de 2015. — O 
ajudante, ilegível.

estatutos da SOCIEDADE 
LUSAFANE - SERVICE, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «LUSAFANE — 
Service, Limitada».

ARTIGO 2.°

A sede social é na Província e Município de Luanda, 
Distrito Urbano do Rangel, Bairro Doactt, Lote 2-A, 
Apartamento 24,2.° andar, Zona 14, podendo ser transferido 
para outro local, bem como abrir filiais, sucursais, agên
cias, delegações ou estabelecimentos em qualquer parte do 
território nacional ou estrangeiro, quando determinado por 
simples deliberação da Assembleia Geral de sócios.

ARTIGO 3.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
seu início para todos legais a partir da data da celebração da 
presente escritura.

ARTIGO 4.°

O seu objecto social é de estudos e consultoria de ges
tão ambiental, indústria, prestação de serviços nas áreas de 
limpeza doméstica, administrativa e industrial, desintés- 
tação e higiene de imóveis, reservatórios e equipamentos, 
jardinagem, embelezamento e paisagismo, decoração, agen
ciamento de serviços, transporte de pessoal, carga seca, 
líquida e gasosa, venda, assistência e manutenção de equi
pamentos, comércio geral, agro-pecuária, construção civil 
e obras públicas, exploração mineira e comercialização de 
minérios, serviços de saúde, hotelaria e turismo, publici
dade e marketing, venda e manutenção de equipamentos 
eléctricos, venda e manutenção de viaturas, imponaçao e 
exportação, bem como poderá dedicar-se a outros ramos de 

actividades permitidas por lei.
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■n arões ou comunicações enviadas
2. Quaisquer noti c Ç remetidos por outra via que

nos termos acima descri o entrega, serâ0 consideradas
constitua prova a equ na dafâ da sua efec-
efectuadas, produzindo os seus 

tiva recepção.
ARTIGO 18.

(Da dissolução e liquidação)

. . dissolver-se-á nos casos previsto. na lei e
por depberação dos sócios, em Assembleia Geral convocada 

"““Ém «so de dissolução e liquidação da sociedade, os 

gerentes poderão ser designados liqriidatónos e procederão, 
;.s termos que forem definidos pela Assembleia Gera .

3. Na falta de acordo e se algum dos socios pretender 
adquirir, será o activo social licitado em bloco, com obriga
ção de pagamento do passivo adjudicando-se ao socio que 
melhor preço oferecer.

ARTIGO 190
(Da legislação aplicável)

O presente pacto social rege-se pela lei angolana.
ARTIGO 20.°

(Da resolução de litígios)

1. Quaisquer litígios resultantes da interpretação e imple
mentação do presente acordo de sócios e que não possam 
ser solucionados por via amigável devem ser resolvidos por 
recurso à arbitragem, nos termos da Lei n.° 16/03, de 25 de 
Julho, sobre a Arbitragem Voluntária.

2. A arbitragem, que será realizada em Luanda-Angola 
e em português, sob a égide da legislação angolana, obe
decerá a todas as previsões do Regulamento da Câmara de 
Comércio Internacional (ICC), devendo ser realizada por 3 
(três) árbitros, eleitos de acordo com o referido regulamento.

3. A sentença arbitrai será proferida no prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) à conveniência 
do tribunal arbitrai, a contar da submissão da documentação 
aos árbitros.

4. Os sócios obrigam-se a aceitar, como definitiva e 
exequível, a decisão a ser proferida pelo tribunal arbitrai, 
renunciando, em consequência, ao recuso ao judiciário, sem 
prejuízo do disposto no artigo 34° da Lei da Arbitragem 
Voluntária.

5. A sentença arbitrai será imediatamente cumprida em 
todos os seus termos pelos sócios.

6. Os custos da arbitragem serão suportados pelo sócio 
que for considerado vencido, de acordo com laudo arbitrai.

7. Fica desde já eleito o Tribunal Provincial de Luanda 
como sendo o competente para apreciar todas as questões 
que, por urgenc.a ou impedimento, nos casos previstos na

’ não possam ser submetidos à arbitragem, bem como para 
a execução das mesmas.

(I5-I4176-L02)

Aseret (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3 a 
aa Conservatória do Registo Comercial de LUan(u 
d0 Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em . 
sentada sob o n.« 82 do livro-diário de 24 de 
enrrente ano, a qual fica arquivada nesta Conser^, *

Certifico que Mauro Adilson Martins Filipe,
. r de nacionalidade angolana, natural daln^. 

n nvíncia de Luanda, residente em Luanda,Distrito 
4 Maianga Bairro Mártires do Ktfangondo,Rual4,CísJ da qa 7ona 5 constituiu uma sociedade unipessoal w 
n ° ’ denominada «Aseret (SU), Limitada» registada^
qU°oa4 558/15, que se vai reger pelo disposto no doem^ 
em anexo.

Está conforme. Comercial de Luanda,!? Sec^fe

o ajudante, itegrve/-

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ASERET (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação c sede)

A sociedade adopta a denominação de «Aseret (SU), 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas, Rua Direita do Patriota, Bairro Honga, 
Casa n.° 752, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
sucursais, agências ou outras formas de representação den 

tro e fora do País.
ARTIGO 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, 
início da sua actividade, para todos os efeitos egai, 

do respectivo registo.
ARTIGO 3.°

(ObjCC'0) ,1 a transi
A sociedade tem como objecto soei 

marítimo, aéreo e terrestre de passageiros |10telar,a 
rias, transitários, logística, prestação de se in# 
e turismo, comércio a grosso e a reta 10J ieCoinunica^ 
tria, pescas, agro-pecuária, informática, je 
construção civil e obras públicas, sca au 
saneamento básico, modas e con ^cÇ° tr^|eo e 
assistência técnica, comercialização e. & preSt‘
cantes, exploração de bombas de c0líljalTiento de via^ 
de serviços médicos, perfumaria» ageI1fa'õeS 
promoção e mediação imobiliária, re ueS de 
telaria e panificação, exploração e P eativose 
realização de espectáculos culturais, de
tivos, exploração mineira e floresta, carpjntaria’V flçade 
representações comerciais, serralharia^jOlia[, 
alumínio, cultura e ensino geral e Pr0 _nsta|açãoe 1 
bens patrimoniais, telecomunicações,
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. ia Sarmento dos Santos de 
^Aur°raV'f Mendonça de Carvalho, sob 

VlCt°Liridos, natural de Cabinda, 
de habitualmente em Luanda, 

X°“*d. Bairr°

Urban° „ua2 Casa n.° 12;
^isl" Travei da R ’d0 pireza Van-Dúnem, sol- 
(iíX MárC'°F província de Luanda,
”*“‘U“‘imen"e no Município de Cacuaco. 
í «d* “““L Bloco 6, P'éd" 41 AP‘rtam“t0 202;

,U°“ “ rcger4 
JJ^dndncumen» em anexo.

Esláconforme. Guiché único da Empresa, em 
24de Agosto de 2015. - O ajudante, ilegível. 

Ijiinda, aos -

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
auro-martin service, limitada

artigo l.°

a sociedade adopta a denominação social de «Auro- 
-MartinService, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Cacuaco, na Centralidade de Sequele, 
Rua3, Bloco 6, Apartamento n.° 202, podendo transferi-la 
Ihiemenie para qualquer outro local do território nacional, 
km como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
Apresentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
Asuaduração é por tempo indeterminado, contando-se o 
'°da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

^dacdebração da escritura.

A . ARTIGO 3.”

viços, c°mérck)tern COmO °^ect0 soc*al prestação de ser- 
^•haria c’°a grosso e a retalho, serviço de 

indúst1 de alurnin*os’ avicultura, agro- 
^unicaçõela" Pesca’ hotelaria e turismo, informática, 
*lí:as’ insulto Pubhcidnde, construção civil e obras 

lekfones e eX^oraÇã° florestal, comercializa- 
m '°na£em, agent acess<^^os> transporte marítimo,

CQr’ COlTIPra e CSpac^ante e transitários, cabotagem, 
c°^CeSSÓ^Os’venda en^a v’aturas’ novas ou usadas e 
í%Sl°nár’a rnater’^^^^0 veicu^os automóveis, 
^10$^° blocos e lal 6 Pe^as seParadas de transporte, 
M^^hal cirúr >1^°tas’ COrnercialização de medica- 

^^êutic C0> £astavel e hospitalar, produtos 
^0raÇòeentOS’ Ve°da d8’ Serviços de saúde, plastificação 
^nCja ’ Ser’grafia e rnater*al de escritório e escolar, 

rela caheleireiro, boutique,
panificIXpúblicas’ expioraçã°de pas_ 

j. jink. de ’ rePresentações comerciais e 
IVas, realizaçõe C°Z'nfla’ desporto e recreação, 

ten?ão de eseS actividades culturais e des- 
Paços verdes, segurança de bens
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ARTIGO 4.°
O capitai social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), lntegralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por duas quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, perten
cente aos sócios Márcio Fernando Pireza Van-Dúnem e 
Aurora Virgínia Sarmento dos Santos de Carvalho, respec- 
tivamente.

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 representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio Márcio Femando Pireza 
Van-Dúnem, que fica desde já nomeado gerente, com dis
pensa de caução, bastando a assinatura do gerente para 
obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. 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.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão «mocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com peto rneno 
30 dias de antecedência, isto quando a lei mo prescreva 

malidades especiais de comunicação. Se qu. to»’ 
estiver ausente da sede social a comunica; «»sec
com tempo suficiente pam que possa comparecer.

artigos.0
Os lucros líquidos apurados, depois de d^iuzida^aixr- 

centagem para fundos ou destinoss

Assembleia Gera^ejao suportadas
ção das suas quotas, e em 
as perdas se as houver.

A sociedade não se «m o
de qualquer dos sócios, c.m-* do Meeido ou

interdito, deveu indivisa,
enquantoaquousem--»'

ARIIG°iu- Jos sócios e n0:> 
Dissolvida a Íào

-os
liquidação e parulha
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ARTIGO 5.°
A sociedade poderá também, mediante deliberação da 

Assembleia Geral de sócios participar no capital de outras 
sociedades e promover a constituição de novas empresas.

ARTIGO 6.°
0 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 à sócia 
Luísa Dídia Rodrigues de Azevedo e outra quota no valor 
nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente à 
sócia Stephanie Daniela Azevedo Pascoal.

ARTIGO 7.°

A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre as sócias 
é livre, mas quando feita a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido as sócias, aquele que dela não qui

ser fazer uso.
ARTIGO 8.°

O capital social poderá ser aumentado por ser dividido 
na proporção das quotas de cada sócia ou na forma como 
acordarem.

ARTIGO 9.°

Não serão exigíveis prestações suplementares e capital, 
mas as sócias deverão fazer a sociedade os suprimentos de 
que ela necessitar, mediante juros e nas condições que esti
pularem.

ARTIGO 10.°

1. A gerência e administração da sociedade, bem como a 
sua representação, em todos os actos e contratos, em juízo e 
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pela sócia 
Luísa Dídia Rodrigues de Azevedo, que dispensada de cau
ção, fica nomeada gerente, bastando a sua assinatura para 
obrigar validamente a sociedade.

2. A gerente poderá delegar em qualquer sócia ou uma 
pessoa estranha à sociedade quando acordado em Assembleia 
Geral, todos ou alguns de seus poderes de gerência, confe
rindo para o efeito o respectivo mandato.

j. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letra de 
favor, fianças, hipotecas, abonações, ou documentos seme
lhantes.

ARTIGO 11.0
A Assembleia Geral deliberará por maioria de votos, 

porém, deliberações que envolvam alterações do pacto 
social deverão obter maioria qualificada do capital social.

ARTIGO 12.°
Mediante prévia deliberação das sócias, fica permitida a 

participação da sociedade em agrupamentos complementa
res de empresas, bem como cm sociedades com o mesmo ou 
objectos sociais diferentes, ou inclusivamente como sócia de 
responsabilidade limitada.

DIÁRIO

ARTIGO 13.“
1 As Assembleias Gerais serão convocadas 

lei não prescreva outras formalidades, pOr meiò*^4 
registadas, dirigidas às sócias com pelo menosU> antecedência.

2 Se qualquer dos socios tiver ausente do 1^ 
.ocial a convocação deverá ser feita com a dil^* ciente para ele poder comparecer.

ARTIGO 14.-

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida,*. 
de 50/0 (cinco por cento) para 0 fundo de cent^ge' isquer outras percentagens para os fund«w 

legal e q crjados em Assembleia Geral, setMú. 
destinos esPe proporção das suas quotas bemdidos pelas sócias n e 

as perdas se houver.
ARTIGO 15.°

1. A sociedade não se dissolverá por morte ou interdi^ 
de qualquer das sócias, continuando com 0 sobrevivo e og 
capaz e os herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente 
enquanto a quota permanecer indivisa.

2. Dissolvida a sociedade por acordo da sócia e nos 
demais casos legais, todas elas serão liquidatárias e a liqui
dação e partilha procederão como então acordarem. Na falta 
de acordo e se alguma delas pretender, será o activo social 
licitado em globo com a obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicação à sócia que melhor oferecer em igualdadede 

condições.
ARTIGO 16.°

Os anos sociais serão os civis e em cada ano social far-se- 

a 0 balanço que deverá estar concluído a 31 de Dezembro 
de cada ano, devendo estar aprovado e assinado até finsde

Março imediato.
Para t artigo 17.°sócias, seus h qUeStÕes emergentes contrato, que entro 

a Própria ? • er<^e’ros ou representantes, quer entre elas e 
Luanda c °Cledade’ fíca Apulado o Foro da Província de 

71 expressa renúncia a qualquer outro.

x. . artigo I8.°13 de p n,SS0 regularão as disposições da Lei n.° 1^^ 

racòpç vere'ro> Lei das Sociedades Comerciais, as delibc 

lepiçi S°CIa’S> desde que tomadas em forma legale 

,eg’slaça0 aplicável.
(1^1420^

Uro-Martin Service, Limitada

Lertifíc0 o 

laVrada com in- P°r eSCritura de 21 de Aêosto turas diversa^ n 0 ° a ^°^as 88, do livro de notas paraÇsC 
da Lmpresa ’ 422> do Cartório Notarial do Guiché * 

C°$ta, Licencj .Car&° do Notário, Lúcio Alberto PireS 0 em Direito, foi constituída entre:
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8.°  
iaeadn’inÍStraÇufeode

/S^ntrat05- e"‘^António Francisco João, que 
*íi"cun,be ^Xrente, com dispensa de caução, 

"on,ea do gerente para obrigar validamente 
P^aassinatura

á de|egar num dos sócios ou mesmo 
P°de sociedade parte dos seus poderes de 

Ja «,ranh,a para 0 efeito o respectivo mandato.

ao gerente obrigar a sociedade em actos 
•’ i fica negócjos socjajs da sociedade, tais
XoseSl,ranlvor fiança, abonações ou actos seme-

ões de gerente serão exercidas com duração de 
dois anos, podendo o mesmo ser renovado desde 

ílerado em Assembleia Geral de sócios.

9.°

As Assembleias Gerais serão convocadas quando a lei 
aiopresereva outras formalidades por meio de carta ou 
Stopostais registados, dirigidas aos sócios com, pelo 
nenos,30(trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não 
pesereve formalidade especial de comunicação. Se qual- 
Ftesócios estiver ausente da sede social a comunicação 
taser feita com tempo suficiente que possa comparecer. 
J-0 poder de decisão em distintas assembleias depen- 
We l00°/o <cem Por cento) dos sócios.

sociedade, em todos os 
fora dele, activa e pas-

10.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a P 

viagem para o fundo de reserva legal, e quaisquer ou 
IWagens para fundos ou destinos especiais, criados em 
^nibleia Geral, serão divididos pelos sócios na propo 
^dassuas quotas, bem como as perdas se as houver.

o
Piedade não se dissolverá por morte o com o

^^Iquer dos sócios, continuando a sua ex ça\ecido ou

e herdeiros ou representantes do s°ct esente,
devendo estes nomear um que a to o 

quota se mantiver indivisa.

to °
W da sociedade por acordo dos soct e 

^0 e partilha verficar.se-ão como acor . 0

e se algum deles o pretender sera 
em com a obrigação do pagam 

^'ca^° a°s sócios que melhor preço o 

condições.

13 ‘
sóci0 Wa-se o direito de amortizar, quota de 

tutelar S°^re e'a reca’a arresto, penhora ou
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14.°
Para todas as questões emergentes do presente con

trato, quer entre 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.

15.°
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.

16.°
No omisso regularão as deliberações da Lei n.° 1/04, 

de 13 de Fevereiro, que é a Lei das Sociedades Comerciais e 
demais legislações aplicáveis.

(I5-I4083-L02)

Farmácia J. L. Pereira Bravo (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3/ Classe 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 10 do livro-diário de 25 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que João de Lemos Pereira Bravo, solteiro, 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, residente 
em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, 
Rua A, Casa n.° 8, Zona 6, constituiu uma sociedade unipes
soal por quotas denominada «Farmácia J. L. Pereira Bravo 
(SU), Limitada», registada sob o n.° 4.567/15, que se vai 

reger pelo disposto no documento em anexo.
Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do 

Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos 25 de Agosto de 201 o. 

— O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
FARMÁCIA J. L. PEREIRA BRAVO (SU). LIMITADA 

ARTIGO 1.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de «Farmácia 

J. L. Pereira Bravo (SU), Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, Município de Belas, Bairro Benfica, 

Rua Direita do Mundial, casa ^n.0, podendo transferi-la 

livremente para qualquer outro local do território nacional, 

bem como abrir filiais, sucursais, agencias ou outras tonnas 

de representação dentro e fora do País.
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. lim deles o pretender será o activo social 
* '"rd0, ‘ tow’»»> d° d0 pa!S,v.°
S°X^»'>“-“preçoofcre“r'em'8“ 

dade de condições.
ARTIGO il.’

a -^de reserva-se o direito de amortizar a quota de 
sócio. q—» >«I» * “aia arrea°’penh0™ °“ 

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.

(I5-14207-L02)

Franval, Limitada

Conservatória do Registo Comercial de Luanda,
2.a Secção do Guiché Único da Empresa

Certifico que, por escritura de 20 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 77 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 286-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Umco da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — António Francisco João, solteiro, natural 
de Samba, Província de Luanda, residente habitualmente em 
Luanda, Viana, Bairro Regedoria, Quart. 14 Casa n.° 8;

Scgimdo. — Valdmar Maulo Cangama, solteiro, natu- 
L and v Pr°oínCÍa d° Uíge’reSÍdente habitualmente em 
Luanda, Viana, Bairro Caop, Casa n.° 8;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
mos constantes do documento em anexo

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da r

Luanda, 20 de Agosto de ?O i s rv d Empresa’ em 
gosto de 2015. — 0 ajudante, ilegível.

EST™UT0S DA SOCIEDADE 
FRANVAL, LIMITADA

l.°
A sociedade adonta a a.

Limitada», tem a sua sede em i n°""naçâo de «Franval, 
Bairro Luanda-Sul-Viana, no Projecto de Viana’ 

°jecto Morar Quarteirão 8

---------------------------£Lí->,iSl

Casa n.° 6, Luanda-Angola, pod 
agência ou qualquer outra forma de re * filiais, su 
rio nacional ou no estrangeiro. PresentaÇà0 n/X

2.°
A duração da sociedade é por temPo ■ 

tando - se o seu início para todos os efeiM c„, 
data da presente escritura S le8a's a Pa’ *

3.°
A sociedade tem por objecto social a pr 

viços em contabilidade, auditoria e consultor'^0 *’ 

exercício do comércio geral, por grosso e a retalh 0 
pesca, agro-pecuária, hotelaria e turismo, restaura 
mática telecomunicações, construção civil e obraT°’ 
fiscalização de obras, camionagem, agente de^T’5' 
transitário, renta-a-car, compra e venda de viat,,™ *’ 

ou usadas e acessórios, comercialização de combustívele 
lubrificantes, serviços de saúde, venda de produtos qj 

cos e farmacêuticos, comercialização de perfumes, venda 
de material de escritório e escolar, decorações, serviços 
de cabeleireiro e barbearia, indústria pasteleira, panifica
ção, geladaria e gelo, boutique, agenciamento de viagens, 
relações públicas, produção de espectáculos culturais,repre
sentações comerciais, venda de gás de cozinha, saneamento 
básico, recolha e reciclagem de resíduos sólidos, serviços 
de infantário, educação e ensino geral, ensino superior,for
mação profissional, cultura, gestão de empreendimentos, 
importação e exportação, podendo dedicar-se a qualqu 
outro ramo de comércio ou indústria em que os sócios 

dem e seja permitido por lei.

4.°
Para persecução do seu objecto social, a soc 

agrupar-se com outras sociedades ou em^corcj0com 
estrangeiras com objectivos similares e

alei-

r O
J ■ j| k^

O capital social é de Kz: I 00'00d;°. L di'^'*: 

zas), integralmente realizado em n0 valor nOin'nf 
representado por 2 (duas) 'J^) ^da" 

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mH João e Va
tencentes aos sócios, António ra 
Maulo Cangama, respectivamente.

6.°
.n|ementareS

Serão exigíveis prestações stp . , rtC
sócios sempre que a situação da s

7-0 dependellted/ 

A cessão de quotas a estra"h°S mpre res6^ d^"'* 

sentimento da sociedade, à qua a socie^a 
de preferência, deferido aos sóc 

quiser fazer uso. y
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AgTlGO 3- ~ .
biecto social a prestaçao de ser- 

■e^^cão profissional, comércio geral a 
Abaria, caixilharia de alumínios, avi- 

^Ca^lh°’ ndústria, pesca, hotelaria e turismo, 
X pecuán* :racões, publicidade, construção civil 
G’’ie'C l^ia’ explOraÇã° mÍneÍra 6 fl°reStal’ 
Ç^'icaS’‘ telefones e seus acessórios, transporte 
^'^naaeni, agente despachante e transitários, 
>caB" car compra e venda de viaturas, novas 

^acessórios, aluguer de viaturas, com ou 
6 ferida e reparação de veículos automóveis, 

íhiío^’ materia| e peças separadas de transporte, 
i(l0Siona^a vigotaS; medicamentos, material 

astável e hospitalar, produtos químicos e farma- 
'*lWCeniro médico, clínica, perfumaria, plastificação 
^mentos, venda de material de escritório e escolar, 
Wòes, serigrafia, impressões, salão de cabeleireiro, 
Wi*, agência de viagens, promoção e mediação imo- 
diária, perfumaria, relações públicas, pastelaria, padaria, 
seladaria, panificação, representações comerciais e indus- 
ràis, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, vídeo 
dobe,discoteca, meios industriais, realizações de activida- 
taculturaise desportivas, manutenção de espaços verdes, 
s^urança de bens patrimoniais, colégio, creche, educação e 
oiliura, escola de condução, ensino, importação e exporta- 
^saneamento básico, fabricação e venda de gelo, cyber 
JLCtra'('at*e’ Podado ainda dedicar-se a qualquer 
faneseh° °C°merCI0 ou indústria em que os sócios acor- 

permitido pOr fei.

artigo 4.° ^anzas),(kapM social é de Kz: 100.000,00dQ e represen' 
ifcgítaente reatado em dinheiro, quota no vaior 

pw 5 (cinco) quotas, sendo 1 u asy pertencente 
«ml te ta 30.000,00 (trinta mil kwan va|or

Anninda Essanju Meto Cassin a’ ^anzaS'),per- 
te ta 25.000,00 (vinte e cinco mi valor
ao sócio António José Cassinda, perten-Wteta. 15.000,00 (quinze mil kv/an '^inal 
sócio, Francisco Augusto, outra no va sócl0 

. 00 (vinte mil kwanzas), pertenc ^a\otQúaneque Chicumbi Cassinda e out ente Mteta. 10.000,00 (dez mil kwanzas), P

( Cassinda Augusto, respectivamente.
I A ARTIGO 5.° ao cOn-

, de <Was a estran':A0S ^ca dependeui e .irelt0
\ tafe 0<iasoc'e<iade,à qual é sempre reserva o 

defendo aos sócios se a socieda e'^Giso.
1.^.  . ARTIGO 6° , anSoS

Jttose administração da sociedade, em _Xte?°ntratos> em juízo e fora dele, activa .

,aos sócios Franc'sc0 M&UTc’atn desde 
Cassinda Augusto, Que c 

já nomeados gerentes, com dispensa de caução, bastando 
a assinatura dos três gerentes para obrigar validamente a 
sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato. *

3. 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.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

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 os 
sobrevivos e herdeiros ou representantes do sócio falecido 
ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre
sente, 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 verificar-se-á 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 igual

dade de condições.
ARTIGO ll.°

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 serào dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 

de Março imediato.
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ARTIGO 2.“
(Duração)

• nr tempo indeterminado, contando-se o

do respectivo registo.
ARTIGO 3.°
(Objecto)

social comércio, serviços ^““XXços. comércio de médica- 

farmaceut.cos.jxe^ç hospitalar, podendo

ainda^dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indus

tria em que o sócio-único decida e seja permitido por let.

ARTIGO 4.°
(Capital)

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 
quoFa no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
pertencente ao sócio-único João de Lemos Pereira Bravo.

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 representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio único, bastando 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 semelhantes.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

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 atas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento o sócio-único, continuando a sua existência com o 
int d7°a herdeÍr°S °U rePresentantes do sócio falecido ou 

enouamÀ Um que a todos apresente,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.” 
(Liquidação) 

A liquidação da s„ciedade

ARTIGO io.° 
(Balanços) 

Os anos sociais serão os civie a ~ u ■ 
em 31 de Dezembro de cada ano de 7“ 03005

.. . aa ano, devendo encerrar a 31de Março imediato.

a*TIGO1Lo
(Omisso)

No omisso regularão as delibera
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de JUnho 
Lei das Sociedades Comerciais, n.° l/oT^"^ ’ 

_________________ (,/% i

i 
Crup»RubemCassjnda>L^^ , 

Certifico que, por escritura de 20 de a 
lavrada com início a folha 1, do livro de nlt de 20l> ' 

diversas n.° 287-A, do Cartório Notarial do G 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pi 
Licenciado em Direito, foi constituída entre-

Primeiro: — António José Cassinda, solteiro 
natural do Huambo, Província do Huambo, residem*? 
tualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambia/ 
Bairro Comandante Valódia, Avenida Comandante Vai* 
Casa n.° 10, que outorga neste acto por si individuabnentee 
em nome e representação de seus filhos menores, Aminda I 
Essanju Neto Cassinda, de 11 (onze) anos de idade,natural 
do Sambizanga, Província de Luanda; e LucianoChianeque 
Chicumbi Cassinda, de 3 (três) anos de idade, natural da 
Ingombota, Província de Luanda e consigo conviventes;

Segundo: — Francisco Augusto, solteiro, maior, natural 
de Catchiungo, Província do Huambo, residente habitual
mente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, 
Bairro Valódia, Avenida Comandante Valódia, Casan0148,

Terceiro: — Rubem Cassinda Augusto, solteiro, mw 
natural do Catchiungo, Província do Huambo, re 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano 
Bairro Samba Madumé, Casa n.° 49; ,nos

Uma sociedade comercial por quotas que 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme. , . Empresa,
Cartório Notarial do Guiché ^nl^a-L1jante,fe^ 

Luanda, aos 21 de Agosto de 2015. — J

GWo Ru^JplS>S DA SOCIEDADE

CASSINDA, LIMITADA
R A Piedade afi ART'G0U ern Cassinda 3 ^enom’na^° soc'a^ & 
e Luanda, /u • Uri^ada>>> com sede social na Províncta 

Sambi^nga, BaUn,C,pÍ0 de Luanda Distrito Urbano 
Casa np 49 ’ 'rr° Samb'zanga, Rua Comandante tò**

°utr° lOcgi ndo transferi-la livremente para qaaW'

SUcur^is, asên ritório acionai, bem como ãbrir 
ír° e fora do pajs °U outras formas de representação

• Asuaduracã ' A^IGO2.° „'nicio da sUa a„°é P°r temP° indeterminado, contai'5 

da data da Ceiph 'Vldade> Para todos os efeitos legais,11P

Celebra^o da escritura.
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obrigarem a sociedade em 
, ac gerente .

rX0S \ favor, fiança, abonações ou actos 
i^>'etrasd

ARTIGO 7.»
' era| será convocada por simples cartas

sócias C°m Pe'° men°S 30 (tnnta) 
ding^ jst0 quando a lei não prescreva forma- 

^'^"de comunicação. Se qualquer das sócias 
^^'da sede social, a comunicação deverá ser 
^íía“Sente„ 51Ificiente para que possa comparecer.

• enni tempo
** ARTIGO 8.°

|ucros líquidos apurados, depois de deduzida a per- 
_ ] para fundos ou destinos especiais criados em 

^rfeia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção 
suas quotas, e em igual proporção serão suportadas as 

^as se as houver.
I ARTIGO 9 o

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer das sócias, continuando a sua existência com a 
sobrevivae herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 

í inierdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 
fflquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
mis casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e a 
U?Oepart'lha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
Miembi63181™3 delaS ° pretender sera 0 activo social 

Ateado à • ° C°m °^r'^açao do pagamento do passivo e 
Adições mel'10r PreV° oferecer, em igualdade

artigo l' a quOta deksodedade reserva-se o direito de am penhora ou
sócia, quando sobre ela recaia arre

Wènciacautelar.
\ artigo H-° contrato,
\ todas as questões emergentes do Pres
\ as sócias, seus herdeiros ou represent
\ e a própria sociedade, fica estipulado f

te Luanda, com expressa renúncia a q

ART1G013°
Ven<'° estar a ^a^OS em 31 de Dezembro de cada 

P ovado até 31 de Março do ano ime-

Ç Otn’sso re ARTIGO 14.»

1/’^° as deliberações sociais, as dispo- 
"^Co^04.’ de ’3 de Fevereiro, que é a Lei das 

c'a’s, e demais legislação aplicável.

(15-14211-L02)

16675

Neskoil, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 58-A, do livro de notas para 
escrituras diversas n.° 287-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: — Coimbra João Pegado, solteiro, maior, 
natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, resi
dente em Luanda, no Município de Belas, Bairro Camama, 
Condomínio Vila Flor, Rua C, Casa n.° 7/60;

Segundo: — Maida Anselmira da Conceição Gonçalves 
Monteiro, casada com Wilson Eduardo Monteiro Silva, sob 
regime de comunhão de adquiridos, natural do Lubango, 
Província da Huíla, residente em Luanda, no Distrito Urbano 
da Maianga, Bairro Alvalade, Rua Comandante Stona, Casa 
n 0 49;

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 25 de Agosto de 2015. - O ajudante, ifegíve/.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
NESKOIL, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Neskoil, Limitada», com sede social na Província de Luanda,’ 

Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
do Alvalade, Rua Comandante Stona, Casa n.° 49, podendo 
transferí-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.°
A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 

início da sua actividade,,para ^odos os efeitos legais, a partir 

da data da celebração da presente escritura.
ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, tecnologias de informação e interactividade digi

tal, informática e telecomunicações, agricultura e pecuária, 
avicultura, aquicultura, pesca, agro-indústria, comerciali
zação e gestão de imóveis, venda de mobiliário, serviços 
de transportes públicos e privados não regulares, serviços 
de agenciamento e transitário, serviços de representação, 
consultoria financeira e jurídica, contabilidade e auditoria, 
gestão de empreendimentos, promotora de investimentos e 
participações, produtos químicos e farmacêuticos, serviços 
de saúde, importação e comercialização de medicamentos, 
produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, 
fabrico e distribuição de medicamentos, equipamentos e 
produtos hospitalares, comércio geral a grosso e a retalho, 

empreitadas de construção civil e obras públicas, ven
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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-I4139-L02)

Sky Rose, Limitada

Certifico que, por escritura de 24 de Agosto de 2015, 
lavrada com início a folhas 80, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 287-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeira: — Rosa António Joaquim, solteira, maior, 
natural de Caconda, Província da Huíla, residente em 
Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 
Capoloíl, RuaA-4, Casa n.° 19;

Segunda:—Anuarith da Rosa Joaquim Martins, solteira, 
maior, natural da Maianga, Província de Luanda, residente 
em Luanda, Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, 
Rua Jardim do Mar, casa s/n.°;

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 25 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
SKY ROSE, LIMITADA

artigo i.°
A sociedade adopta a denominação social de «Sky 

Rose, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 
Bairro do Capolo 11, Rua A-4, Casa n.° 19, Zona 20, 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.°
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 a prestação de ser

viços, agricultura e pecuária, avicultura, aquicultura, pesca, 
agro-indústria, comercialização e gestão de imóveis, venda 
de mobiliário, serviços de transportes públicos e privados não 
regulares, serviços de agenciamento e transitário, serviços 
de representação, consultoria financeira e jurídica, contabili
dade e auditoria, gestão de empreendimentos, promotora de 
investimentos e participações, produtos químicos e farma
cêuticos, serviços de saúde, importação e comercialização 
de medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos

D|ÁR1o

laboratoriais diversos, fabrico e ri
tos, equipamentos e produtos hoSX?ÍÇão W 
grosso e a retalho, empreitadas PcOn,é| V 
públicas, venda de equipanient 
rança privada, prestação de serviços ? S 
serviços infantários, manutenção e / 
mentos diversos, educação, ensino ge 
desporto e cultura, serviços de conduç iT* * 
comunicações, serviços de hotelaria e w 
casino, indústria pesada e ligeira, indúst| 
pastelaria, geladaria e gelo, transitários cabo? 
-car, compra e venda de viaturas novas è us d 
marítimo, fluvial, aéreo e terrestre, transpo^’ 
ros, transporte de mercadorias, oficina auto oÍ 
fiscalização de obras públicas, venda de materbld^0’ 
tório e escolar, decoração de interiores e exteriores^* 
e instalação de material industrial, assistência a viat* 
comercialização de material de construção, comercialízZ 
de lubrificantes, comercialização de gás de cozinha, petnfa 
iluminante, peças sobressalentes, comercialização de perfe 
mes, serviços de cabeleireiro e barbearia, artigos de toucador 
e higiene, agenciamento de viagens, exploração de parques 
de diversão, exploração florestal, exploração de bombasde 
combustíveis, estação de serviço, representações comerciais 
e industriais, serviços de serralharia, carpintaria, marcena
ria, serviços de limpeza, saneamento básico, incineração de 
objectos sólidos, assistência técnica, venda de mobiliário, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do 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 
integralmente realizado em dinheiro, divi i oer . nonlj. 
por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no. ncenleà 
nal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzaS)^va|ornomi- 
sócia Rosa António Joaquim e a outra quota encenteà 
nal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas’ctivaniente. 
sócia Anuarith da Rosa Joaquim Martins, r

ARTIGO 5.° ndente d°con'

A cessão de quotas a estranhos fica d o^re‘l° 
sentimento da sociedade, à qual é sempr dele ré 
de preferência, deferido às sócias se 

quiser fazer uso.
artigo 6.° .edade,emtod0'

A gerência e administraçã
seus actos e contractos, em ju yXntóu’0 Je?
sivamente, incumbem às sócias fic^ j0 I
Anuarith da Rosa Joaquim Mart ’ q çã0, ‘ lie’ 
nomeadas gerentes, com di^Angar 
(uma) assinatura das gerentes Par sóciaS °U
sociedade. , nr nUma ^aS \oS $ellS

I. As gerentes poderão ; P^pZ

mesmo em pessoa estranha 0 efeit°
poderes de gerência, conferindo P 

mandato.
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14.’172
Costa Vicente, solteiro, maior, natural da 

^vincia de Luanda, onde reside habitualmente ■^Urbanoda Maianga, Bairro Cassequel, Rua 46’ 

que outorga neste acto na qualidade de ma ’ 

íi** O» «ceme. so/reiro, maíor>■ onde reside hMlual a

d. Barrro Casse,ue|. Ru,Tânia Luísa António Carvalho, solteira. m ’da Ingombota, Província de Luanda, onde r/'? 

/^imente, no Distrito Urbano da Ingombota R Ê 

^e Lumumba, Rua do Timor, Prédio n.° 34 4 ’0 a'rro 
I ifiemento 20; ’ • andar,

i um sociedade comercial por quotas de I delimitada, que se regerá nos term^ ° respor,Sabi- 

1‘itiios seguintes. COn$tantes dos

I Está conforme.Cartório Notarial do Guiché único h c :bmh,24deAgostode2015 ■ EmPresa em 
Oajudante,//e^e/’

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, incumbe aos sócios, Tânia Luísa António Carvalho e 
Rui da Costa Vicente, que ficam desde já nomeados geren
tes, com dispensa de caução, bastando 1 (uma) assinatura 
dos gerentes para obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar entre si ou mesmo em 
pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerên
cia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. 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.

ESTATUTO DA SOCIEDADE <
CRECHE HERÓIS DO AMANHÃ, LIMITADA

ARTIGO l.°
Asociedade adopta a denominação social de «Creche 

Heróis do Amanhã, Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Viana, Bairro da Estalagem, Rua 
da Fapa, casa s/n.°, próximo do Supermercado, podendo 
^feri-la livremente para qualquer outro local do territó- 
nonacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
^formasde representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
início dadUraÇào é P°r tempo indeterminado, contando-se o 
dadata act’v’^a^e> Para todos os efeitos legais, a partir 

a celebração da escritura.

Asoci^de tem ARTlG°3 °
^'iços, servi 00010 °^ect0 socml a prestação de 

'"fantàri0’ educa(íã0 e ensino geral, 
^Portação^05 *'VreS’ rea^zaÇões de actividades cul- 

outro exPOrtaÇao, podendo ainda dedicar-se 
'0Sac°rdem e ç010 d° cornércio ou indústria em que os 

seJ* Permitido por lei.

0 Capita| SOc-laj artigo 4.°

’ntegraime° ^Z: 200.000,00 (duzentos mil 
P°r 2 M rea^zado em dinheiro, dividido e 

^aos Moo / Uas\quotas iguais, no valor nominal 

°C’°S Tânia lU' kwanzas) cada uma, pertencen-
’ respectivamen^a António Carvalho e Rui da Costa

ART1GO5.»

Í-Xê/*? S°c'edadP eStran^os Rca dependente do con- 
'$er lazer ^^ridc/& sernPre reservado o direito 

Us°- °s SÓC'OS se a sociedade dele não

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 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 I0.°

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 oferecer, em igual

dade de condições.
ARTIGO 11.°A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora cu 

providência cautelar.
ARTIGO 12.»Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes^que 
emm eles . a propn. to » *£

Comarca de Luanda, com expressa remimi 

outro.
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dos serviços de segurança privada, prestaçao 
equipamos de segurança privada, serviços infantários, manu- 

assstência a equipamentos diversos, educação, 
,enÇao° Xa escola de línguas, desporto e cultura, serv.ços 
deTonduçãô, serviços de hotelaria e turismo, restauração, 
casino, indústria pesada e ligeira, industria de pamficaçao, 
pastelaria, geladaria e gelo, transitários, cabotagem, rent-a- 
V-car compra e venda de viaturas novas e usadas, transportes 
marítimo, fluvial, aéreo e terrestre, transporte de passagei
ros transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio, 
fiscalização de obras públicas, venda de material de escri
tório e escolar, decoração de interiores e exteriores, venda 
e instalação de material industrial, assistência a viaturas, 
comercialização de material de construção, comercialização 
de lubrificantes, comercialização de gás de cozinha, petróleo 
iluminante, peças sobressalentes, comercialização de perfu
mes, serviços de cabeleireiro e barbearia, artigos de toucador 
e higiene, agenciamento de viagens, exploração de parques 
de diversão, exploração florestal, exploração de bombas de 
combustíveis, estação de serviço, representações comerciais 
e industriais, serviços de serralharia, carpintaria, marcena
ria, serviços de limpeza, saneamento básico, incineração de 
objectos sólidos, assistência técnica, venda de mobiliário, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do 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 kwan
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nomi
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, 
pertencente aos sócios Coimbra João Pegado e Maida 
Anselmira da Conceição Gonçalves Monteiro, respecti
vamente.

ARTIGO 5.»
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

s“» sociedade dete „s»

ARTIGO 6.»

-«o.c.sSZ ”,Urad“^.e„,espa„obrigarva|i. 

«ncia, e»n”™d?p Pm' d“ “US *

2. Fica vedado aoT , ° reSpeCtÍV0 mand^-
actos e contratos estranhos”168 °br'8arem a soc'edade em 
da«e, tais como !^eS°CÍaÍS da -ie- 

semelhantes. ’ an^a’ abonações ou actos

d'ÁRio

a a u, • ARTIGO7’
A Assembleia Geral será Con 

registadas, dirigidas aos sócios com Por S'<W 
dias de antecedência, isto quando ’ Pe|° menos 
hdades especiais de comunicação q "a° pr^reVa S 
estiver ausente da sede social a' 6 Wquef dos *■ 
feita com tempo suflcieme pa„

ARTtOo,,
Os lucros líquidos apurados, depois d 

centagem para fundos ou destinos esnee 
Assembleia Geral, serão divididos pelos s’ 
ção das suas quotas, e em igua| proporção?'-5P* 
as perdas se as houver. erao suPonadas

artigo 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou imoed' 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio faleci? 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represem™ 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO io.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatáriosea 
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 oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quotade 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora o 

providência cautelar.
ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do Prese’^{es 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou rePr^ o poro da 
entre eles e a própria sociedade, fica estipu a fOlliro. 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a q

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 "~^arçOdoan° 
ano, devendo estar aprovado até 31 de 

diato.

d=

disP0-artigo 14.° _ oCiais,
No omisso regularão as deliberaçõe gUeéa^ 

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevere ~ aplicável- 
Sociedades Comerciais, e demais leg,s

Creche Heróis do Amanhã, Lin>lta *

?4 de Ag°st qrX 
Certifico que, por escritura e - notas P 

lavrada com início a folhas 98 d° |V ja| do Gu'c p^s 
turas diversas n.° 422, do Cartório ° ^Iber*0 
da Empresa, a cargo do Notário, entr
Costa, Licenciado em Direito, f°' c
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. .eherdeiros ou representantes da sócia falecida frendo estes nomear um que a todos r °u 

i^nquota se mantiver indivisa. nte>

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

^idação da sociedade far-se-á nos termos da I ■ .^des Comerciais. das

ARTIGO 10°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os bal^n ^1 de Dezembro de cada ano, devemt S^° dad°s

l^liiço imediato. 0 encerrar a 3 /

ARTIGO 11.'
(Omisso)

Ho omisso regularão as deliberações sociais, as dis- 

pisições da Lei n. 19/12, de 11 de Junho e ainda as 
ísposições da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04 de Fevereiro. ’

(15- 14204-L03)

Conservatória do Registo Comerciai de Luanda

CERTIDÃO

| Vista do Kwanzae Vista do Kwanza

' fl) Que a cópia apensa a esta certidão esta con

o ongmaV, o OO36.i 50430;
bjQuefoirequeridasobapresentaça _ merciante
cJQuefoi extraída do registo respeitante q

em nome individual Luís Antóni ° q^q-,
NIF 2405263955, registada sob o n. - leva^m)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por
o selo branco desta Conservatória.Vincula—Averbamentos — Anotações

António Barros;
Meação Fiscal: 2405263955;

í ^2015-04-09 Matrícula _

Mónlo Barros, solteiro, maior, residen
M no Município de Viana, Casa n.° 309;

1 Mlidade: angolana;
° acllvidade: exploração de hotéis com te

’ w?deMarçode20'5’’ 1 
..!C'Tnento: «Vista do Kwanza», situado no i

>
! S^'30Averbamento
1 ^itnew ac'ma matriculado, abriu utn novo e
’ tW'nad0’<<V'Stad0KWanZaU>>’SlWad0na
%RUa^an^orte, Município do Dondo, Ba'rr0 

^'Casan.0

16679

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, aos 30 
de Abril de 2015. — Conservadora-Adjunta, Francisca 
Femandes Marta de Carvalho.

(15-I4072-L08)

Conservatória do Registo Comercial de Luanda

CERTIDÃO

Aman Comercial

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°0002.150819;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Amanuel Tesfasilais- 
sie Desta, com o NIF 2403066702, registada sob 
o n.° 2009.3945;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Amanuel Tesfasilaissie Desta;
Identificação Fiscal: 2403066702; 
AP.22/2009-09-25 Matrícula
Amanuel Tesfasilaissie Desta, solteiro, maior, resi

dente em Luanda, no Município da Ingombota, Rua Rainha 
Nginga, n.° 48;

Nacionalidade: eritreana;
Data: 03.09.2009;
Ramo de actividade: comércio a retalho de produtos ali

mentares n. e. e de tabaco;
Estabelecimento: «Aman Comercial», situado no Município 

do Cacuaco, Bairro Kicolo, Rua Direita da Moagem, casa s/n.°,

Luanda.
Anotação. 2015-04-15

A.P.4/20 15-08-19 Averbamento
O comerciante matriculado sob o n.° 2009.3945, passou 

a exercer também as actividades dos serviços relacionados 

com a agricultura.Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, aos 19 de 

Agosto de 2015. — A 1 ? Ajudante do Conservador, Amónia 
Dias de Carvalho. -->909-L01)

Conservatória do Registo Comercial do Kwanza-Sul

CERTIDÃO

a) Que a cópia apensa a esta certidão esta conforme

o original;b) Que foi requerida sob Apresentação n.°000 l.l?0^27;
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ARTIGO 13.’
. dadns em 31 de Dezembro de cada

diato.
ARTIGO 14."

N„ omisso regulara» » deliberações soeiais, as dispo- 
Sítòes da Lei »’ IM * 13 de FCT'ra“- 1ue ’ a Lel d“ 

Sociedades Comerciais, e demai»

CAV_ M. P. Tecnologia (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada 
em Direito, Conservadora de 3.0 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.° 4 do livro-diário de 26 de Agosto do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Matondo Luísa, solteira, maior, residente 
habitualmente em Luanda, Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Palanca, Rua A, Casa n.° 19, constituiu uma 
sociedade unipessoal por quotas denominada «GAV — M. P. 
Tecnologia (SU), Limitada», com sede em Luanda, Distrito 
Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro do Palanca, Rua A, Casa 
n.° 19, Zona 12, registada sob o n.° 970/15, que se vai reger 
nos termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 

2.3 Secção do Guiché Único da Empresa — ANIFIL, 
em Luanda, aos 26 de Agosto de 2015. — O ajudante, 
ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
GAV - M. P. TECNOLOGIA (SU), LIMITADA 

artigo 1."
(Denominação e sede)

A sociedade adopla a denomlnaçjo de «CAV — M P
Teologia (SU),Li„„t.d.„.con,sedes„ia|naprovlncii 

filiais,
dentro e fora do País. representação

ARTIGO 2.°
(Duração)

do respectivo registo. S °S ° Clt°S legais’a partir

ARTIGO 3» 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto s • 
a grosso e a retalho, construção civil ” ° 
representação de firmas e de marca?^^0^ 
indústria, pescas, exploração de inerte’s e°Je 
-pecuana, informática, telecomunica^ 
e obras públicas, fiscalização de obras sa 
modas e confecções, transporte, marítimoT^0^ 
de passageiros ou de mercadorias, cantionage^' 
oficina auto, assistência técnica, comerciah 
leo e lubrificantes, exploração de bombasdep* 
farmácia, serviços de saúde, perfumaria, agenc*^’ 
viagens, relações públicas, pastelaria e panificaX** 

ração de parques de diversões, realização de espeèu 
culturais, recreativos e desportivos, exploração miT 

estação de serviços, representações comerciais, semfe 
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: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, representado por uma 
quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), pertencente à sócia-única Matondo Luísa.
ARTIGO 5.°

A cessão da quota implica a saída da sócia cedente 
transformação da mesma em sociedade plunpessoa.

artigo 6.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedadj^ 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, a 
mente, incumbem à gerente-única ^at°nC,°soCjecjade.

a sua assinatura para obrigar validamente ^eeniacio§e
2. Fica vedado à gerente obrigar a socie tais 

contratos estranhos aos negócios sociais $ gctoS §eI11e 
como letras de favor, fiança, abonaç"

lhantes. a estranhaàs0C1
3. A sócia-única poderá nomear pe 

dade para assumir as funções de gerei
ARTIGO 7.° ..
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natl ,stadasefl1 a 
ções da Assembleia Geral deverão se 
ela assinadas e mantidas em hvr0

ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolver' 

mento da sócia-única, continuan

mo^ .^iX 
existe"1-1
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N.”72
jade se passa a Presente certicíão, que depois 

nsert^a assin0‘^eC - do Registo Comercial de Luanda, da 

^‘^Guiché Único, 21 de Agosto de 2015. — A 

\ 3’ Classe, ilegível. (15-14164-(L02):.^ofíd J

t.riado Registo C«merCÍa,da2-aSeCÇâ° 
J C”iCrV loGuiehé Único da Empresa

CERTIDÃO

^DlogoPedro-Comércioe Indústria

releste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3a Classe 
glória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do 

Lúnicoda Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre- 

sob o n.° 59 do livro-diário de 21 de Agosto do 
^enteano,aqual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 5.450/15, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual, João Diogo Pedro, casado 
flxn Esperança Domingos Martins Pedro, sob regime 
de comunhão de bens adquiridos, residente em Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro do 
hgel,Rua Perna Mbuco n.° 11 RA 114 Z-A, que usa a 
ha«João Diogo Pedro — Comércio e Indústria», exerce 

escri-
___ ___y

; iactividade comércio a grosso e panificação, te 
tório e estabelecimento denominado «JDP Comerc 
Indústria», situado em Luanda, Município de Catete, Bairro 

! hMazozo, Rua Principal do Mazozo, casa s/n.° próximo 
I daCerâmica.

ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
Avista e consertada assino.
^onservatória do Registo Comercial de Luanda, da 

^cçào do Guiché Único, 21 de Agosto de 2015. 
dadora de 3? Classe,

(I5-I4162-(L02)

certidão está conforme

a <lo Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

An*érico Elavoco Camupa

Que An- •

^Q^foireqy
c;Que foi i^enáaSObApresentaÇãon0180102/150713;

c'ante eiT1&l a do reS'sto respeitante ao comer-
Ca,”upam nOme lndiv'dual Américo Elavoco 

, 0n°201 so”1 ° 2464027430, registada sob
”“267;

%ti ° Se'° bran °"1aS rubricada(s) por mim, leva(m) 
XicU,9^AverbCa° desta c°nservatória.

16681
Identificação Fiscal: 2464027430;
AP. 180102/150713 Matrícula
Américo Elavoco Camupa, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Kicolo, 
Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «AMÉRICO ELAVOCO 
CAMUPA — Serviços de condução ligeira», situado em 
Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro panguila, sec- 
tor/2.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo- BUE 

de Dande (Panguila)

Manuel Domingos Cardoso

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150706;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual Manuel Domingos 
Cardoso, com o NIF 2464027529, registada sob 
o n.° 2015/18010200193;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações
Manuel Domingos Cardoso
Identificação Fiscal: 2464027529;
AP. 180102/150706 Matrícula
Manuel Domingos Cardoso, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro do Bengo, Casa 
n.° 54, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Pescador, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «MANUEL DOMINGOS CARDOSO 
Pesca», situado em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro 

do Bengo, Casa n.° 54.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo - BUE 

de Dande (Panguila), aos 6 de Julho de 2015. — A 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — Bl E 

de Dande (Panguila)

Isaac Macano Armando

a) Que a cópia apensa a esta certidão estã conforme

o original;b) Que foi requerida sob Apresentação n.v 18010- 150706,
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual «P. C.» de Pedro 
Manuel Correia, com o NlF 5601021716, regis

tada sob o n.° 2014.221,
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
«P. C.» de Pedro Manuel Correia;
Identificação Fiscal: 5601021716;
AP.5/2014-10-02 Matrícula
Nome: Pedro Manuel Correia, de 40 anos de idade, casado 

com Júlia Nunda Banda Correia, sob regime de comunhão de 
adquiridos, reside habitualmente em casa sem número, Bairro 
Pedra 1, Zona 3, Sumbe, que usa firma «P. C.», exerce a acti
vidade de “comércio a retalho de combustível para veículos 
a motor, comércio geral e prestação de serviço, com início 
das operações em 5 de Outubro de 2008, de nacionalidade 
angolana, tem o seu escritório e estabelecimento denominado 
«P. C.» de Pedro Manuel Correia, Rua Mártires, Município 
do Seles, Província do Kwanza-Sul.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Kwanza-Sul, aos 
27 de Julho de 2015 — A Conservadora-Adjunta, Felizarda 

de Jesus Amaral. (15-13908-L0I)

Conservatória do Registo Comercial do SIAC — Zango

CERTIDÃO

António Quissenda Armando

Ana Antónia Agostinho Sebastião Van-Dúnem, Licenciada 
em Direito, Conservadora-Adjunta, da Conservatória do Registo 
Comercial do SIAC — Zango.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 2 do livro-diário de 21 de Abril do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 656, a folhas 338, verso do livro 
B-l, se acha matriculado o comerciante em nome individual 
António Quissenda Armando, solteiro, maior, residente em 
Luanda, Bairro dos Pescadores, Município de Cacuaco, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade de comércio 
a retalho, tem escritório e estabelecimento denominado 
«A. Q. A — Comércio a Retalho», situado em Luanda, no 
Bairro dos Pescadores, casa s/n.°, distrito da Ingombota.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, SIAC 
Zango, aos 21 de Abril de 2015. — A Conservadora- 
-Adjunta, ilegível.

(I5-I4073-L08)

D,ÁR1o

de

Conservatória do Registo Comerei..

CERTIDÃO

H.C.A.A. — Comércio a Reta|ho e 

de Serviços

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa c
3.a Classe da Conservatória do Registo 

Luanda, 2.a Secção do Guiché Único da Empresa"**"3'íe
Satisfazendo ao que me foi requerido em petiço 

sentada sob o n.° 35 do livro-diário de 21 de A 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória" °

Certifico que sob o n.° 5.448/15, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual, Herbeth Cláudio António 
André, solteiro, maior, residente em Luanda, Município 
de Viana, Bairro Condomínio Girassol, Casa n.“ 1197,que 
usa a firma «H.C.A.A. — Comércio a Retalho e Prestação 
de Serviços», exerce a actividade de comércio a retalho e 
prestação de serviços, tem escritório e estabelecimento deno
minados «Tecnologia YSA» situados em Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Mota, 
Rua 2, Zona 13.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luandada- 
do Guiché Único da Empresa, em Luanda, aos21 e e 
de 2015. — A conservadora de 3.a classe, i

n,co da Empresa

CERTIDÃO <<a-K.G.L — .’ Comercio a Retalho

Bárbara Ceie
J,í> C/asse da ^erreira Gamboa, Conservadora de 
Luanda, 2 a Se °nsetvatória do Registo Comercial de 

^at>sfazend d° Gl,icbé Único da Empresa.
Sentada sob ° o° ^Ue’ me Po' reQuerid° em petição W11' 
C0rrentean0 ° d° livr°-diár>° de 21 de Agosto^

Certifíc ’ 9 C>Ual ^Ca arquivada nesta Conservatória- 
o comercia  ° S°b 0 n° 5-449/l5, se acha matric^
Luciano n°me individual Alfredo Kwanza G^eS

de Euanri ° 2 r°’ ma'or> residente em Luanda, 
de Kifana ’ IStr't0 Eirbano da Maianga, Bairro 

«a.k.g l°^°’ Rua 7> Casa n-°26’Zona 9 que usa 
comércio Comércio a Retalho», exerce a activida

^'eciniento^d lh° produtos novos’tem 
em / en°minado «Kwanza Comercial»* 
‘u&omh", MunicíP'° de Luanda, Distrito Llrba" 

n.°43_A°a’ Ba'rro Maculusso, Rua Gomes Spet'cer’
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■ nada com Confeiteiro, tem o 
(j.*J','Seno»1inado«JOSÉPAULIN0 

Munic,pi0 
XA^c°nfe' •. Ilha da Madeira.
Z Bairro pangl” \ ente certidão, que depois 
Z>desepaS 
,X““'fRJ”com«reía! de Bengo —BUE 

« 6 de Julho de 2» 15. - A/O 
rf(pang

-------------------------------------

„,írBd.R«s»C<"n'r'la'‘‘C BenS°-BlJE 
de Dande (Panguila)

Tavares Bento Mesquita

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
! yQue foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150707; 

Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Tavares Bento Mes-

I quita, com o NIF 2464043494, registada sob o 
n.° 2015/18010200202;

(flQueocupaas folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
oselo branco desta Conservatória.

Matala—Averbamentos — Anotações
Ws Bento Mesquita
Mitificação Fiscal: 2464043494; 
«180102/1507 07 Matrícula

Beim u • - *0 ^esclu'ta’ s°lteiro(a), maior, residente em 
^“"'Zna^03"06^'10^ Ba'rroNgola KiluanJ'’ 

aacl’v*dade rei ’ ’ USa 3 ^rma 0 seu norne, exerce 
1,0 e estabelecin 0001 ^ensa§e’ro’ tem o escritó- 
^U|TA^^enl° denominad° «TAVARES BENTO 

situado en d °S entre^a correios e correspon- 
Sector^0' ^Un’Clp‘° do Dande (Caxito), 

de °rServerdades
p1Staec°nsertad P & presente certidão, que depois 
^>^iadoaRassino-

i cxd(pan8ui|a), :nrerciai de Beng° ~ bue^‘'egivel de Julho de 2015- — A/o

^atória,. D

e£'sto Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Henr'ques Fr, •
. ancisco dos Santos Paim

• Pensa a esta certidão está conforme ê'nal;VUf°'requeria
da sob Apresentação n.° 180102/150622;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Henriques Francisco 
Dos Santos Paim, com o NIF 2464027634, 
registada sob o n.° 2015/18010200130;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o seio branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Henriques Francisco Dos Santos Paim 
Identificação Fiscal: 2464027634;
AP. 180102/150622 Matrícula
Henriques Francisco dos Santos Paim, Solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Sambizanga, Casa n.°13 Zona 13, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Mensageiro, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «HENRIQUES 
FRANCISCO DOS SANTOS PAIM — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado em Bengo, 
Município dd Dande (Caxito), Bairro Sambizanga, 
Casa n.° 13, Zona 13.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 22 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

João Pascoal Garcia Pedro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150622;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual João Pascoal Garcia 
Pedro, com o NIF 2464027162, registada sob o 

n.° 2015/18010200128;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
João Pascoal Garcia Pedro
Identificação Fiscal: 2464027162;
AR 180102/150622 Matrícula
João Pascoal Garcia Pedro, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro dos Pescadores, 
Casa n.° 937, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Pescador, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «JOÀO PASCOAL GARCIA PEDRO 
— Pesca», situado em Luanda, Município do Dande 

(Caxito), Bairro Dos Pescadores, Casa n.°937.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BL’E 
do Dande (Panguila), aos 22 de Junho de 20lx — AO 

Conservador/a, ilegível.
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Isaac Macano 
Armando, com o NIF 2464042994, registada 

sob on.° 2015/18010200194;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Isaac Macano Armando
Identificação Fiscal: 2464042994;
AP. 180102/150706 Matrícula
Isaac Macano Armando, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Fortim, Casa n.° 13, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Canalizador, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «ISAAC MACANO ARMANDO — Canalização», 
situado em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Fortim, 
Casa n.° 13.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo_ BUE
de Dande (Panguila), aos 6 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Gomes Paulo João Dias

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150706;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Gomes Paulo João 
Dias, com o NlF 2464030775, registada sob o 
n.° 2015/18010200196;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Gomes Paulo João Dias
Identificação Fiscal: 2464030775;
AP. 180102/150706 Matrícula
Gomes Paulo João Dias, solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Ngola 
Kiluange, Casa n.° 128 Zona 16, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Pasteleiro, tem o escri
tório e estabelecimento denominado «GOMES PAULO 
JOÀO DIAS — Pastelaria», situado em Bengo, Município 
de Dande (Caxito), Bairro Ngola Kiluange, Casa n.° 128 
Zona 16.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 6 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Cotn

Julia Domingos

d) Que a cópia apensa a esta certid- 
o original; da° está

ó)QuefoirequeridaSobAPresentaçâon0|8ft| '
c) Que foi extraída do registo ° 02/|W,

comerciante em nome in?.PeÍta< 
Domingos, com o NlF 2464042?' 

tada sob o n.° 20 1 5/18010200197 ’*
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pormim

o selo branco desta Conservatória. ’ 
Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Júlia Domingos
Identificação Fiscal: 2464042293;
AP. 180102/150706 Matrícula
Júlia Domingos, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Cacuaco, Bairro Boa Esperança-3,casas/n.° 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «JÚLIA DOMINGOS — Serviços de entrega de 

correios e correspondência», situado en Luanda, Município 

do Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo BUE 

de Dande (Panguila), aos 6 de Julho de 2015. 

Conservador/a, ilegível. 

gsto Comercial de Bengo - BUE 

ae Dan^ (Panguila)

José Paulino Miranda

^pia apensa a esta certidão está confonnf 

0 °nginal;cy q 'e f°' recluer’da sobApresentação n.° 180102/150^ 
. extra'da do registo respeitante ao com0' 

^ante em nome individual José 
<randa, com o NIF 2464042064, registadaS°b 

.. °n-° 2015/18010200195;e ocupa as folhas rubricada(s) por mim, l^^11 

^fatríc ° Se,° branco desta Conservatória.

Ino ' r» U 9 ^ver^amentos — Anotações

Ose Sulino Miranda
^‘fícação Fiiscai: 2464042064;

Jo^80,02/I5°706 Matricula '-uandT MU'ln0 Miranda’ Solteiro(a), maior, r 

llhn 1 Un'Clpio de Cazenga, Bairro Hoji-y3'

■ -

• -

a firnia 0
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■ eXlraída do registo respeitante ao comer- 
nome individual Hélio Fernando 

C'dro com o NIF 24640277I5, registada sob o 

/18010200066;"ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

^""selo branco desta Conservatória.

. Averbamentos — Anotações

. Iio Fernando Pedro 
^fcação Fiscal: 2464027715; 

^0102/150615 Matrícula
i 0o Fernando Pedro, solteiro(a), maior, residente em 

^MunicípiodeCacuaco, Bairro Panguila, Sector 5, Casa 

í^qiieusaa firma o seu nome, exerce a actividade rela- 

^cmFotocopista, tem o escritório e estabelecimento 

WMdo«HELIOFERNANDO PEDRO — Servi os d Lifií», situado em Luanda, Município do Dande (C 6 

SiiniPanguila, Sector 5, Casa s/n.°, 584/a ' ax,to),

*»„**.epassaa prese',e cm.d 
mtae consertada assino. H C aeP0,s

cmtóría do Registo Comercial de R.„ Jttade (Panguila), aos 15 dp i l. BUE
15 de Junho de 2015. - A/o

Conservador/a, ilegível.

' Conservatória do Registo Comercial de Bentoo
de Dande (Panguila)

Nicolau Domingos João

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

tyQuefoi requerida sob Apresentação n.° 180102/150612, 
c)Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Nicolau Domingos 
J°ão, com o NlF 2464027731, registada sob o 
n° ^015/18010200029;

Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
Matrí^^0 ^3ranco ^esta Conservatória.
NiCoiaiI r\ ^ver^amentos — Anotações

^^os João

(206 2 Mat>'cula

?^nda Mi ln£°S ^oao’ sobeiro(a), maior, residente 
^•15’queusaClP1° de Belas> Bairro CTT’ Casa n*° 2’ 

p finTla 0 seu norne, exerce a actividade 
x^l0/enominaa°COP'Sta’ tern 0 escritório e estabele- 
C?.de cópiL<<N1C0LAU domingos JOÃO 

I hir Bain- ’ S'tUad° en Luanda, Município do 
Svis^tVerdade se° Pan^ui'a’ Direita de Caxito.

I ec°nsertadJaSSa a Presente certidão, que depois
41 & aSS'no-
'*\M(l>anS«ila^eglSto Comercial do Bengo — BUE 

12 * Junho de 2015. - A/O
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Conservatória do Registo Comercial de Bengo— BUE 

de Dande (Panguila)

Makuntuala Teresa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150612;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Makuntuala Teresa, 
com o NlF 2464026270, registada sob 
o n.° 2015/18010200020;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Makuntuala Teresa
Identificação Fiscal: 2464026270;
AP. 180102/150612 Matrícula
Makuntuala Teresa, solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa 
n.° B-730-A Sector-9, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Fotocopista, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «MAKUNTUALA TERESA 
— Serviços de cópias», situado no Bengo, Município do 
Dande (Caxito), Bairro Panguila, Direita de Caxito.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 12 de Junho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

José Francisco dos Santos Quicuca

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150612;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual José Francisco dos 

Santos Quicuca, com o NlF 2464027758, regis

tada sob o n.° 2015/18010200037;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações 

José Francisco dos Santos Quicuca 

Identificação Fiscal: 2464027758;

AP. 180102/150612 Matricula
José Francisco dos Santos Quicuca, Solteiro(aX niaior. 

residente em Luanda, Município de Cazenga, Bairro Hoji- 

-ya-Henda, Casa n.° 8 Zona 17, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Pasteleiro, tem o escri-



Conservatória
do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

José Manuel Matias

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150622,
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual José Manuel 
Matias, com o NIF 2464027120, registada sob 
o n.° 2015/18010200127;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
JOSÉ MANUEL MATIAS
Identificação Fiscal: 2464027120;
AP. 180102/150622 Matrícula
José Manuel Matias, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Kicolo, Casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacio
nada com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «JOSÉ MANUEL MATIAS — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado em Luanda, 
Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 22 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo BUE 
de Dande (Panguila)

Manuel Bumba Quenga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150707;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Manuel Bumba 
Quenga, com o NIF 2464047350, registada sob 
on° 2015/18010200201;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Manuel Bumba Quenga 
Identificação Fiscal: 2464047350;
AP. 180102/150707 Matrícula
Manuel Bumba Quenga, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, 
Casa n.° 14, Zona 17, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritó-

stabelecimento denominado «MANUa "° Jr A — Serviços de entrega de correios e 
QU « situado en Luanda, Município do 
denC'O Barra do Dande, s/n.° 
Ba er verdade se passa a presente certidão,^

P°rS e consertada assino, 
de revista Registo Comerciai de

C0nf Tanguila), aos 7 de Julho de 
ao Dande V a"&

Conservatória do Registo Comercial de Ben 
de Dande (Panguila)

Lemba Afonso Henriques

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615-

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Lemba Afonso Hen

riques, com o NIF 2464027960, registada sob o 
n.° 2015/18010200067;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula _Averbamen
Lentba Afonso Henriques

Á ^t,fíca^oFi^al: 2464027960-AP180102/150615 Matrícula ’

dente em .Af°nS° Hennques, solteiro(a), maior, resi- 

Kilna rs Uan^a’ ^Lir,icípio de Luanda, Bairro Ngola 

seu nome S/n'° Z°na l6, que USa 3
tem ’ exerce a actividade relacionada com Mensageiro, 

SCr*^r’0 e estabelecimento denominado «LEMBA 

rei S0 HENRIQUES - Serviços de entrega de cor- 

d D 6 C0IreSP°nc^enc*a>>’ s>tuado em Luanda, Municíp'0 

0 ande (Caxito), Bairro Panguila, Rua do Bengo-sb-

Zona 16.or ser verdade se passa a presente certidão, qrie depo 

de revista e consertada assino. f
Conservatória do Registo Comercial de Bengo 

° Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015.

Conservador/a, ilegível.

nservatória do Registo Comercial de Bengo 

de Dande (Panguila)

Helio Fernando Pedro

a) Que a cópia apensa a esta certidão

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.

18Olo2/l506
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A Regísto Com-cia. de Bengo-BUE

z*«"eps»de<P»»S“"*>

,a apenSa a esta certidão está conforme 
Que acópia

) ° ^"Irida sob Apresentação n.° 180102/150612;

d0 reg‘St0 resPeitante a° comer’ 
çjQue fo« ex jndjvjdua| Adão Jaime Mário 

Cianle e? com o NIF 2464028002, registada 
XT’2015/18010200017;

ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos - Anotações
AdãoJaíme Mário Issenguel
Identificação Fiscal: 2464028002;
AP.180102/150612 Matrícula
Adão Jaime Mário Issenguel, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município do Cazenga, Bairro Hoji-Ya- Henda, 
Rua ilha da Madeira Casa n.° 13, que usa a firma o seu 
nome,exerce a actividade relacionada com Mensageiro, tem 
oescritórioeestabelecimento denominado «ADÃO JAIME 
MÁRIO ISSENGUEL — Serviços de entrega de correios e 
correspondência», situado en Luanda, Município do Dande 
(Caxito), Bairro Panguila, Direita de Caxito.

I Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
«^sta e consertada assino.

^ervatória do Registo Comercial de Bengo - BUE 

“ 12 * * 2015. - A/O
^or/a,*^

fwrvatóna do Registo Comer

de Dande (Panguúa)

Edson Jorge Diogo AntonM»

rtidãoestàconfo^a) Que a cópia apensa a esta ce
\ ooriginaV, _ o ^0\02B5°615,

b) Que foi requerida sob Apresentação n comer~
c) Que foi extraida do registo respeit Qiog0

ciante em nome individual Edso • tada sob1 »>«,. c» .W 24640270®.
o n.° 2015/18010200065; ■ n levai»1)

Que ocupa as folhas rubricada(s) P°r rn"
. 0 branco desta Conservatória-

Averbamentos — Anotações' 14cU D'°SO António
\ ^ta^oFiscaV. 2464027669;

1^2'^^0615 Matrícula reside»'-2

D'°s° ^ntónio, solteirona), maior, . ha, 
Município de Luanda, Bairro Neves Ben
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Rua Calulo Casa n.° 26/28, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Mensageiro, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «EDSON JORGE 
DIOGO ANTÓNIO — Serviços de entrega de correios e 
correspondência», situado em Luanda, Município do Dande 
(Caxito), Bairro panguila, sector n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Nádia Ngola Chipuela Sebastião

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150612;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Nádia Ngola Chi
puela Sebastião, com o NIF 2464027596, 
registada sob o n.° 2015/18010200015;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Nádia Ngola Chipuela Sebastião
Identificação Fiscal: 2464027596;
AP. 180102/150612 Matrícula
Nádia Ngola Chipuela Sebastião, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Maianga, 
Rua da Maianga n.° 74, Zona 5, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Cabeleireiro e simila
res, tem o escritório e estabelecimento denominado «NÁDIA 
NGOLA CHIPUELA SEBASTIÃO — Cabeleireiro e simi
lares», situado en Luanda, Município do Dande (Caxito), 

Bairro Panguila, Direita.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comerciai de Bengo BLE 

do Dande (Panguila), aos 12 de Junho de 2015. - AO 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Manuel Laurindo

a) Que a cópia apensa a esta certidão esta conforme

o original;b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102 150612:
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tório e estabelecimento denominado «JOSÉ FRANCISCO 

DOS SANTOS QUICUCA — Pastelaria», situado en 

Luanda, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, 

Casa n.° 8, Zona 17.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 12 de Junho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Catarina Felgueira Cardoso

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150612;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Catarina Felgueira 
Cardoso, com o NIF 2464027103, registada sob 
on.° 2015/18010200008;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Catarina Felgueira Cardoso
Identificação Fiscal: 2464027103;
AP. 180102/150612 Matrícula
Catarina Felgueira Cardoso, solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, 
Casa n.° 637-B, Sector 9, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «CATARINA FELGUEIRA 
CARDOSO — Serviços de entrega de correios e correspon
dência», situado no Bengo, Município do Dande (Caxito), 
Bairro Panguila, Casa n.° 637-B Sector 9.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 12 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Pedro Francisco José

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150612;

c) Que foi extraída do 
ciante em nome

frlÁRio

*
'***>»,

registo respeití.ri 
individual Pe(j,

José, com o NIF 2464027332 re
n.° 2015/18010200021; ’ 1

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por min) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Pedro Francisco Jose
Identificação Fiscal: 2464027332;
AP. 180102/150612 Matricula
Pedro Francisco José, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila,Casas/n.*, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela^ 
nada com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «PEDRO FRANCISCO JOSÉ-Serviçosde 

trega de correios e correspondência», situado em Luanda, 
Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.»

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo —BUE 
de Dande (Panguila)

Savemba Luís Martinho Cassula

ópia apensa a esta certidão está conforme 

0 ongmal;
QUe reqUenda sob Apresentação n.° 180102/150612;

ue foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Savemba Luís Marti

nho Cassula, com o NIF 2464028045, registada 

sob°n.° 2015/18010200038;Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(nt) 

, o selo branco desta Conservatória, 

atrícula Averbamentos —Anotações

Savemba Luís Martinho Cassula 
dentificação Fiscal: 2464028045;

A?-180102/150612 MatrículaSavemba Luís Martinho Cassula, solteiro(a), ’ 
Ridente em Luanda, Município de Cazenga, Bairro I 

-ya-Henda, Casa n.° 29 Zona 17, que usa a fi^ o* 

Orne, exerce a actividade relacionada com 
o escritório e estabelecimento denominado , 

Ois MARTINHO CASSULA — Pastelaria», tianda, Município de Ambriz, Bairro P3'- 

asa n.° 194, Sector n.° 10. e dcp°is

Por ser verdade se passa a presente certidão, Q 

revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Bengo ^0 

do Dande (Panguila), aos 12 de Junho de 20»- 

Conservador/a, ilegível.
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102/líO^2 Matnculada Conceição Comba António ,

™ MUnlcipm^guHa, Casa n.° 36, que usa a firma o seu" ’ 
actividade relacionada com Mensageiro t e’ 

^ ■0 e estabelecimento denominado «DinS,^ ° 
flcEiÇÃO COMBA A,TÓMO __ Zi  ̂

Ldccorreios e correspondência», situado en r de
pipiado Dande (Caxito), Bairro Panguila, S/lZ^’ 

porser verdade se passa a presente certidão ^visia e consertada assino. 9 9Ue depois

Conservatória do Registo Comercial de R ^nde (Panguila), aos 12 de Junho de BUE

Conservador/a, f/eg/ve/. ^15. —A/Q

Conservatória do Registo Comercial de Bengo__ BUE
de Dande (Panguila)

Kapanito Adolfo Jimbi

o) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Kapanito Adolfo

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Teresa Ferreira de 
Azevedo e Silva, com o NIF 2464027898, regis
tada sob o n.° 2015/18010200009;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Teresa Ferreira de Azevedo e Silva
Identificação Fiscal: 2464027898;
AP. 180102/150612 Matrícula
Teresa Ferreira de Azevedo e Silva, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Ngola 
Kiluange, Casa n.° 2 PF 103, Zona 16, que usa a firma o 
seu nome, exerce a actividade relacionada com Mensageiro, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «TERESA 
FERREIRA DE AZEVEDO E SILVA — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado em Luanda, 
Município de Ambriz, Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 12 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Jimbi, com o NIF 2464027510, registada sob o
n.° 2015/18010200057;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
oseto branco

Utóíub - Averbamentos — A»
Kapanito Adolfo Jimbi
Identificação Fiscal*. 2464027510,
M0102/150615 Matricula residente em
Kapanito Adolfo Jimbi, solteiro(a), maior, 0,

Ma, Município de Cacuaco, Bairro Oangut relacio- 

a firma o seu nome, exerce a activi ^ecirnento 
com Mensageiro, tem o escritório e esta -çoSde 

binado «KAPANITO ADOLFO JIMBI — e nda, 

de correios e correspondência», situado c° 
Mio de Cacuaco, Bairro Oanguila, casas/n. $
^Mer verdade se passa a presente certidão, Qu 

p e c°nsertada assino. o jjE
Mrvatória do Registo Comercial de Bengo

Ç^an&uila), aos 15 de Junho de 2015. 
^Milegíve/.

a^ria do Registo Comercial de Bengo 

de Dande (Panguila) 
^resa Ferreira de Azevedo e Silva 

e a cópia apensa a esta certidão está confo 
Minai;

^querida sob Apresentação n.° l S0102/1506

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Vitorino João Adelina

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Vitorino Joào Ade

lina, com o NIF 2464027944, registada sob o 

n.° 2015/18010200069;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Vitorino João Adelina
Identificação Fiscal: 2464027944;

AP. 180102/150615 Matrícula
Vitorino João Adelina, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Belas, Bairro Morro Bento. Rua 21 

de Janeiro C.s/n.°, Zona, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «VITORINO JOAO 

ADELINA — Confeitaria», situado en Luanda, Município 
do Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa n? 9 03 Sector 

n.°0L



C) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Manuel Laurindo, 
com o NIF 2464028029, registada sob o 

n.° 2015/18010200012;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Manuel Laurindo
Identificação Fiscal: 2464028029;
AP. 180102/150612 Matrícula
Manuel Laurindo, Solteiro(a), maior, residente em 

Benguela, Município de Benguela, Bairro do Calombutão B, 
Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Mensageiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «MANUEL LAURINDO — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado en Benguela, 
Município do Dande (Caxito), Bairro Ludy II, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo_ BUE
do Dande (Panguila), aos 12 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

C.serr.tó* d. ‘ * B“8,> “ BUE
de Dande (Panguila)

Afonso Henriques

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150612;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Afonso Henriques, 

com o NlF 2464027294, registada sob o 
n.° 2015/18010200011;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
AFONSO HENRIQUES
Identificação Fiscal: 2464027294;
AP. 180102/150612 Matrícula
Afonso Henriques, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Tratadores de Animais e Pastores, excepto Avicultura, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «AFONSO 
HENRIQUES —Agricultura mecanizada com ou sem trac- 
tor», situado em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro 
Panguila, casa s/n.°

D|ÁR|Q

o„, ser «rdade se passa . presema 
e„e consertada assino.

dCoZdÍ-«8-'

informe

Conservatória do Registo Comercial <i „ 

de Dande (Panguila) enS^fiyF 

Lúcio Manuel Canda Raimundo

a) Que a cópia apensa a esta certidão 
o original; a

^QuefoirequeridasobApresentaÇãon"18o102/15to 
c/Quefo. extraída do registo respeitante ao co» ' 

cianteem nome individual Lúcio Manuel CÍ 
Raimundo, com o NIF 2464027790, regista/ 
sob o n.° 2015/18010200129;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,lévaím) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Lúcio Manuel Canda Raimundo
Identificação Fiscal: 2464027790;
AP. 180102/150622 Matrícula
Lúcio Manuel Canda Raimundo, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Neves 
Bendinha, Rua de Alegria Casan.0 20 Z. 12, que usa a firma o 
seu nome, exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «LÚCIO 
MANUEL CANDA RAIMUNDO — Confeitaria»,situa0 
en Luanda, Município de Ambriz, Bairro Pan0 

casa n.° 698-B, sector 6.
Por ser verdade se passa a presente certi ão, q 

de revista e consertada assino. ng0 —BUE
Conservatória do Registo Comercial de 

do Dande (Panguila), aos 22 de Junho 

Conservador/a, ilegível.

iforn|e

Conservatória do Registo Comercial de Beng 
de Dande (Panguila)

Dionisia da Conceição Comba Antó

a) Que a cópia apensa a esta certidão

o original; -nn°180l^5 ,
b) Que foi requerida sob Apresentaça • a0 co’11*
c) Que foi extraída do registo respe

ciante em nome individual 
ção Comba António, c0,n ° „nOo35; ,j 

registada sob o n. orn11111’
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) P

o selo branco desta Con

Matrícula — Averbamentos 
Dionisia da Conceição Comba Aní n
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Juliana Pontenciana Dongala

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

ó) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Juliana Pontenciana 
Dongala, com o NlF 2464027235, registada sob 
on.° 2015/18010200058;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Juliana Pontenciana Dongala
Identificação Fiscal: 2464027235;
AP. 180102/150615 Matrícula
Juliana Pontenciana Dongala, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, 
Rua S7, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «JULIANA PONTENCIANA 
DONGALA — Serviços de entrega de correios e correspon
dência», situado em Luanda, Município do Dande (Caxito), 
Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Manuel Bento

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Manuel 
Bento, com o NlF 2464027316, registada sob 
o n.° 2015/18010200060;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Manuel Bento

DIÁRiq

Identificação Fiscal: 2464027316; 'í 180102/150615 Matricula

„i Rento Solteiro(a), maior, residente em i ,
BairroLudi MUn'C . a firma o seu nome, exerce a actividade 

qUe Mensageiro, tem o escritório e estab^; 
nadaXdo<<MANUEtBEWO-ServiçoSdeemte;t 
denomina ndencia», situado em Luanda,
correios e c Ludi Brugalheira, Casa n.° 75.
de Cacuaco, a presente que

Por ser veruw r r consertada assino.
de revista e c RfiSisto Comercial de Bengo —BUE Conservatona do Reg
do Dande (Panguila), aos
Conservador/a, degive ■

Conservatória do Registo Comercial de Bengo —BUE 
de Dande (Panguila)

Manuel da Costa Daniel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180 1 02/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Manuel da Costa
Daniel, com o NIF 2464027880, registada sob o 
n.° 2015/18010200068;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Manuel da Costa Daniel

Ap"^“ÇãOFÍSCa';2464027880;
'80102/150615 Matrícula em Lua h ' C°Sta Daníe'> solteiro(a), maior, residente 

Rua do Beto n-Q 7 Bairr°exerce • • Zona 17, que usa a firma o seu nome, 
rio e 3 ^CÍIV^dade relacionada com Pintor, tem o escriló- 
DANmi eleC,ment° denominado «MANUEL DA COSTA 

pv , ~ P’ntura», situado em Luanda, Município d°
n e (Caxito), Bairro Hoji-Ya-Henda, RUA do Bengo n.°39,

Zona 17.

Por ser verdad

de revista p e Se Passa a presente certidão, que depois 

Conserv ertada assi™.de Dande^p003 d° Regist0 Comercial do Bengo-BUE
Conser^dor/anf/^),/aOS 15 de Junh0 de 2015- "A/°

Vator'a do Registo Comercial de Bengo —

de Dande (Panguila)

Agracia das Dores Pedro de Lemos

Que a cópia apensa a esta certidão está coo

0 ^iginal;Que foi requerida sobApresentação n.° I 80 I 02/1
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/ • .traída do registo respeitante ao comer-

/ nome individual Engrácia das Dores
/ CÍfde Lemos, com o NIF 2464027308, regis- 

P^sobon°20l5/I80l0200092;
/ 'eocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

/ ^oselo branco desta Conservatória. 

/ Averbamentos—Anotações

fiadas Dores Pedro de Lemos

^^'■■2464,,2rM' 

/ ^SOIO^506,7 Matrícula
/ ^ciadas Dores Pedro de Lemos, Solteiro(a), maior, 

L» em Luanda, Município do Cazenga, Bairro da 

^RuadaPetrangol Casa n°12, que usa a firma o seu 

L<e«rcea actividade relacionada com Mensageiro, tem 
usoitório e estabelecimento denominado «ENGRÁCIA 

PEDRO DE LEMOS - Servias de entrega de 
^.«mspondenda», situado em M » 

taeura, Rua da p , , P»
»-««eSep.ssaaprese„tecm; '2-

hvistaeconsertada assino. ’ que deP°IS

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
doDande (Panguila), aos 17 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Consenatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Manuel António

Q) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 original;

^Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615; 
Que foi extraída do registo respeitante ao 

c°reerciante em nome individual Manuel 
AntOn|o, com 0 NIF 2464027847, registada 

^Queo°n'0 2015/180'0200061;
0 UPa 35 rubricada(s) por mim, leva(m) 

Kla AbranC0 desta Conservatória, 
^niiei er^arnentos — Anotações

ARlí°102/lsFnSCal:2464()27847;
Ael " 0615 Matricula 
W K Ant°nio u .

^Un'ciPio de eiro^’ maior, residente em 
a^oseu n bairro Funda, casa s/n.°,

eXerce a atividade relacionada 
^Niq^° e C Pastores’ excePto Avicultura,

^^ricu]tu GC'mento denominado «MANUEL 
X? rnecanizada com ou sem tractor»,

hlClpi° de Cacuaco, Bairro FUNDA,

16691

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Gomes Dias

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Gomes 
Dias, com o NIF 2464027421, registada sob 
o n.° 2015/18010200063;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos — Anotações
Gomes Dias
Identificação Fiscal: 2464027421;
AP. 180102/150615 Matrícula
Gomes Dias, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Cacuaco, Bairro Da Boa Esperança Kikolo, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Mensageiro, tem o escritório e estabe
lecimento denominado «GOMES DIAS — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado em Luanda, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, casas/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Valentim Jorge

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150812;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Valentim 
Jorge, com o NIF 2464056120, registada sob 

o n.° 2015/18010200472;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Valentim Jorge



Identificação Fiscal: 2464056120;
AP 180102/1508,12 Matrícula
Valentim Jorge, Solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Cacuaco, Bairro da Vidrul, Casa n. 85, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«VALENTIM JORGE — Confeitaria», situado em Luanda, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila-Velha, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 12 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Olga Correia Mateus

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requeridasobApresentação n.° 180102/150612;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Olga Correia 
Mateus, com o NIF 2464027588, registada sob 
on.° 2015/18010200034;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Olga Correia Mateus

D|ÁRi0

%

? Que f01 extra'da do regist0 
cante em nome indivin respeitante an 
Sacunheta, com 0 NlF Í Hi'ári° Cat ” 
sob o n.° 2015/1801 020ooa64°2787I re%1’

d) Que ocupa as folhas rubricada \ 
o selo branco desta rv S por^im iM.Meul._Avertan,XÍT'VaWl *'

Hilário Catumbela Sacunheta 
Identificação Fiscal: 246402787] • 
AP. 180102/150707 Matrícula ’
Hilário Catumbela Sacunheta, solteiro(a) 

dente em Bengo, Município de Dande e resi‘ 
Panguila, s/n.°, que usa a firma o seu nome 
vidade relacionada com Mensageiro tem 
estabelecimento denominado «HILÁRIO CATruÍ™' 
SACUNHETA-Se™ços de e„tregadetJ*“ 

respondencia», situado en Bengo, Município de DaZ 
(Caxito), Bairro Panguila, Sector s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo —BUE 
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/0 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo —BUE 
de Dande (Panguila)

Leonel Frederico de Melo Pedro

identificação Fiscal: 2464027588’ 
AP.I80I02/I506I2 Matrícula

”'Ieír0(a)' m“r- reside"“ "" 
e.“ C“”ga’ Baím «°Wa-H»da,

‘ ’ z°™ «sa a firnia o seu nome exerce a 
XXcir,s “m Fo,,x*,a’ '
- SeXs ° “d”<<0LGA C°RRE,A “ATEUS
^S*Ra~^:*" 

de revista e conse^a^sino. dep°ÍS

de DandéXsunâ)RXS'l2d' Beng0 ~ BUE 
Conservador,.,/;J;, * J“nb» * - A/O

Conservatória do Regktn rv
. mercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Hilário Catumbela Sacunheta

Ooeoarigináí aPenSa 3 eSta CertÍdã° eStá conforme 

W«»irWsoMpresenBçfcn.|80|i)2;|507()7;

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentaçãon.° 180102/150

c) Que foi extraída do registo respeitante ao c
ciante em nome individual Leonel Fred 
Melo Pedro, com o NIF 2464027855, «g1 

sob o n.° 2015/180102000j2,

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) Por 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos - Anotaçõe

Leonel Frederico de Melo Pedro
Identificação Fiscal: 2464027855,
AP. 180102/150612 Matrícula >r’
Leonel Frederico de Melo Pedro, 

residente em Luanda, Município de 12,^^
Bendinha, Rua Jaca Kalandula Casa n. |aCjona^.c°
a firma o seu nome, exerce a activids ,^ent0 den0^11^ 
Mensageiro, tem o escritório e estabele_ >a<
«LEONEL FREDERICO DE MELO P eI11|X^ 
entrega de correios e pireis
Município de Dande (Caxito), Bairro

Caxito.



adeSETEMBRODE20I5
dE4DB;’

„|72-

C^óríad0 Registo Comercial de B , . (Panguila), aos 12 de Junho de 20l s " BkJ£ 

f .^x/a, HegM. — /\/Q

a Presente ^rtidão, que H ^consertada assino. H e dePois

z.*“ ...r»"*'1'"'-"1'”

Ernesto Chilala

Ania apensa a esta certidão está conforme 
^QueaWla
./jrapeiidasobApresenlação n.° 180102/150612; 

íjQ“e foi extraída do registo respettante ao 
C> Comerciante etn nome individual Ernesto 

Chilala, com o NIF 2464027812, registada 
s0b on.» 2015/18010200031;

^Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
0 selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Ernesto Chilala
Identificação Fiscal: 2464027812;
AP.I80I02/150612 Matrícula
Ernesto Chilala, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

.Município de Cazenga, Bairro Cazenga, Casa n.° 59-A, 
Zona 18, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
Acionada com Mensageiro, tem o escritório e estabeleci- 
«odenominado «ERNESTO CHILALA — Serviços de 
^eco^iose correspondência», situado em Luanda, 

CwoP°deDande (Cax’t0X Bairro Panguila, Direita de 

^^XtíaaTsino.d6”™ 

t0ailde(Pan? nOxReg,StO Comerc>al de Bengo — BUE 
12 de Junho de 2015. — A/O

^«ória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Diogo Miguel João
Q)QUea . •

apensa a esta certidão está conforme f>)Qu°r'S'na';

c) Que s°b Apresentação n.°180102/150615,

reSlsl° respeitante ao comer- cOme nome individual Diogo Miguel João, 
°n->°>?1F 2464027677, registada sob 

%eOcu * 5/18Ol0200087;
to 0 seioL aS ^°'has rubricada(s) por mim, leva(m) 

° ^i&uel JojQamentos — Anotações

16693

Identificação Fiscal: 2464027677;
AP. 180102/150615 Matrícula
Diogo Miguel João, solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, 
Rua C casa n.° 848, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «DIOGO MIGUEL JOÃO 
— Confeitaria», situado en Bengo, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Panuila, Sector n.° 01.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Edson de Oliveira David Sebastião

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150612;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Edson de Oliveira
David Sebastião, com o NIF 2464028010, regis
tada sob o n.° 2015/18010200016;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matricula —Averbamentos —Anotações
Edson de Oliveira David Sebastião
Identificação Fiscal: 2464028010;
AP. 180102/150612 Matrícula
Edson de Oliveira David Sebastião, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro 
Mulemba, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «EDSON DE OLIVEIRA 
DAVID SEBASTIÃO — Serviços de entrega de correios e 
correspondência», situado em Luanda, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Mifuma, Direita de Caxito.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 12 de Junho de 201?. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo— BUE 

de Dande (Panguila)

Elvira Madalena Vicente Joào de Barros

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n/18010-21 ?0o 15;
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c} Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 
ciante em nome individual EIvira Madalena 
v“„KJo5<>Oe Barros, o»n,oNIF2464027820. 

i-egistada sob o 201S/l 8010200055;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por num, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula - Averbamentos — Anotações
Elvira Madalena Vicente João de Barros
Identificação Fiscal: 2464027820;
AP. 180102/150615 Matrícula
Elvira Madalena Vicente João de Barros, Solteiro(a), 

maior, residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Panguila, Casa n.° 497, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escri
tório e estabelecimento denominado «ELVI RA M A D A LEN A 
VICENTE JOÃO DE BARROS — Confeitaria», situado 
en Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, 
Sector n. 8.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercia! de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Sandra Maria Filipe Domingos Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150713;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Sandra Maria Filipe 
Domingos Manuel, com o NIF 2464027646, 
registada sob o n.° 2015/18010200268;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Sandra Maria Filipe Domingos Manuel 
Identificação Fiscal: 2464027646- 
ap-I80I02/I50713 Matrícula

be"" ™Pe D,”Í06“ «*

- ■ 
C.s. " • 15 r° RU’ D“
** relacionada com ZJ 
estabelecimento d ■ °Plsta> tem o escritório e 
DOMINGOS MANUEL -S<SANDRA MAR'A F’UPE 

en Luanda, Municínin d n de CÓpÍas>>’ situado
Direita de Caxito (CaXÍt0)’ Bairro PWnla,

Por ser verdade se passa a presen, 
de revista e consertada assino. Certida0> qi|

Conservatória do Registo Com ■ ’
de Dande (Panguila), aos 13 h?7?' de Beng0 h 
Conservador/a, ilegível. 10 de 2015
________________________ ' ''A/q

Conservatória do Registo Comercial <t „ 
de Dande (PangUj|a)

Eulina Cassinda Diamantino

a) Que a cópia apensa a esta certidão está 
o original; a COnfornie

ó;QuefoirequeridasobAPresentaçãon.»180l02/i^, 
Que foi extraída do registo respeitante ao 

ciante em nome individual Eulina Cassinda Di" 
mantino, como NIF 2464027774, regisladasob 
0 n.° 2015/18010200088;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, |eva(lll) 
0 selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Eulina Cassinda Diamantino
Identificação Fiscal: 2464027774;
AP. 180102/150615 Matrícula
Eulina Cassinda Diamantino, Solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exercea 
actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «EULINA CASSINDA 
DIAMANTINO — Serviços de entrega de correios e cor
respondência», situado en Bengo, Município de Dan 

(Caxito), Bairro Panguila, Sector s/n.° ~
Por ser verdade se passa a presente certidão, qu 

de revista e consertada assino. _ BUE
Conservatória do Registo Comercial de Ben» 

de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de - 

Conservador/a, ilegível.

0 —B^ 
Conservatória do Registo Comercial d 

de Dande (Panguila)
. Qantos

Clementina Rodrigues Kabinda o
,ta certidão estác°n °

a) Que a cópia apensa a es
o original; SAn°18Olo2/|5 ,1fí.

ó)QuefoirequeridasobAPresenW a0 tf
c) Que foi extraída do regisl cleinentina

ciante em nome indiv.dual

Kabinda Dos Santos, '200042; (|1i)
registada sobon.“2015/l80' orn1ini,'e

d) Que ocupa as folhas ru^r'^ervatória-
o selo branco desta J^nOtaÇões 

Matrícula — Averbamentos Saiitos
Clementina Rodrigues Kabinda
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.0 Fiscal: 2464027740;

I ^íSl5°í'5UfôaIZnda dos Santos’ Casad°(a)> 
Í>3 R° luiridos, maior, residente em Luanda, 
Cde o Bairro Panguila, Casa n.» 725-B SEC 

^de CacuaCJ nOme, exerce a actividade relacionada 
*llLaftrnia °S -lares tem o escritório e estabelecimento 
Í^rÍEMENTÍNA RODRIGUES KABINDA 
finado cabeleireiro e similares», situado em 
pOSsA- • de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Direita 

er()ade se passa a presente certidão, que depois 
^feconsertada assino.

Cservatónado Registo Comercial de Bengo — BUE 
(Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 

Íwrvador/a,//^/.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Felisberto Cassoma

......
I>)qZ^^ a0 comer-

c) Que foi extraída do reo Felisberto Cas-

soma,comoNir

rubncrfa(s) por mim.d) Que ocupa as folhas atória.
leva(m) o selo branco desta C ~

I Matrícula - Averbamentos — Anotaçoes
\ Felisberto Cassoma
| Identificação Fiscal: 2464027391 *,
| «102/150615 Matrícula enA
. Felisberto Cassoma, solteiro(a), maior, rest en 
S, Município de Dande (Caxito), Bairro Pangui a, c 
^Mue usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

’ bácoro Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimen 
| binado «FELISBERTO CASSOMA — Confeitaria», 
1 r> en Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairr 
i ^iia, casa s/n.°

01ser verdade se passa a presente certidão, que depois '^^Wrtada assino

de do Registo Comercial de Bengo B

aos 15 de Junho de 2015. A^M/egíve/.

0 —BV)®4
d0 Registo Comercial de

de Dande (Panguila)

Luzia Domingos Filipe

., confo^Ae 
a cóp\a apensa a esta certidão es

Q °hgina\;
foi requerida

sentação n.° 180102/150615;

------------------- -------- ------------ 16695

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Luzia Domingos 
Filipe, com o NIF 2464027723, registada sob o 
n.° 2015/18010200043;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Luzia Domingos Filipe
Identificação Fiscal: 2464027723;
AP. 180102/150615 Matrícula
Luzia Domingos Filipe, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro dos Pescadores, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «LUZIA DOMINGOS FILIPE — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado em Luanda, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Marciano Bonifácio

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Marciano Bonita- 
cio, com o NIF 2464027707, registada sob o 

n.° 2015/18010200083;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Marciano Bonifácio
Identificação Fiscal: 2464027707;
AP. 180102/150615 Matrícula
Marciano Bonifácio, solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «MARCIANO BONIFÁCIO — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado em Bengo, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector.
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Domingas Domingos Filipe

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Domingas Domingos 
Filipe, com o NIF 2464027685, registada sob o 
n.° 2015/18010200044;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Domingas Domingos Filipe
Identificação Fiscal: 2464027685;
AP. 180102/150615 Matrícula
Domingas Domingos Filipe, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro dos Pescadores, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Mensageiro, tem o escritório e estabele
cimento denominado «DOMINGAS DOMINGOS FILIPE 
— Serviços de entrega de correios e correspondência», 
situado em Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

António Fernando Escovai

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Fernando 
Escovai, com o NIF 2464027626, registada sob 
on.° 2015/18010200082;

4 Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
António Fernando Escovai

Identificação Fiscal: 2464027626;
& p 180102/150615 Matrícula
António Fernando Escovai, solteiro(a), maior, r^ 
Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro?^

° s/n0 Que usa a fima ° SeU n°me’»«tiCTap relacionada com Mensageiro, tem o 
V' i mento denominado «ANTONIO 
estabeleci Serviços de entrega de corretos e correw 
ESCOVA Beng0, Município de Dande (Ca^,
dencia», situao
Bairro PangU^dade se passa a presente certidão, que tep® 

Por ser ver da assin0.

de revista e co Re£isto Comercial de Bengo - M
Conservatória do g de2(n5._W0

de Dande (Panguila), aos
Conservador/a, ileg've ■

Conservatória do Registo Comercial de Bengo-BUE 
de Dande (Panguila)

Leonardo Filipe Chaves

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Leonardo Filipe 
Chaves, com o NIF 2464027561, registada sob 

o n.° 2015/18010200045;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Leonardo Filipe Chaves j
Identificação Fiscal: 2464027561;
AP. 180102/150615 Matrícula mLeonardo Filipe Chaves, solteiro(a), maior, residente^ 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Pesca<^ore^ 
n.° 1883, que usa a firma o seu nome, exerce a acll^e. 
relacionada com Mensageiro, tem o escntono yg 
lecimento denominado «LEONARDO FILIP 
— Serviços de entrega de correios e corres^\ Bairro 
situado em Luanda, Município de Dande (Caxi 

Panguila, s/n.° qUe depo>s
Por ser verdade se passa a presente certi a 

de revista e consertada assino. g0Conservatória do Registo Comercial de 
de Dande (Panguila), aos 15 de Junho e 

Conservador/a, ilegível.

nConservatória do Registo Comercial de Be » 

de Dande (Panguila)

José Rui Tavares

a) Que a cópia apensa a esta certidã

o original; o|8()l(
b) Que foi requerida sob Apresentaça
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N."172
/ foi extraída do registo respeitante ao 

/ c> ^erciante em nome individual José Rui 

tares, eom o NIF 2464027553, registada

/ sobon° 2015/18010200081;
/ «nueocupe as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

/ ‘ gsei0 branco desta Conservatória.

/ 'cuia — Averbamentos — Anotações

/ ^Rui TavaresReação Fiscal: 2464027553; 

/ ^0102/150615 Matrícula 
/ M Rui Tavares, solteiro(a), maior, residente em 

lunda, Município de Cacuaco, Bairro VidruI, casa s/n 0 
Lusa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionad ’ 
Li Recauchutador, tem o escritório e estabeleci™ 3 

lanado «JOSÉ RUI TAVARES — Recaucho ° 

iado em Luanda, Município de Dande (C • °tagern>>’ 

faiguila, Casa n.° 1845. ax|to), Bairro

Por ser verdade se passa a presente certidã irevista e consertada assino. a0’ 9ue depois

Conservatória do RepiLtndríJande (Panguila), aos 15 d^Junh ~~ BUE

^•ador/a, Hegívei h° de 2015- — A/O

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Luciano Luanda Jamba

.eslaee«®»«'à“'’í°nW > a) Que a cópia apensa nrO6\5;
\ oongjnaV, -Q n°\8Q\0^\ bjQuefoiiequeridasobAp^ e ao CO*

' c) Que foi extraída do reo LuCiano

\ Jamba, com o MV
\ m°20\5/\8OiOTOOO46; mim, ievaÇW
\ d) Que ocupa as folhas rubricada s
\ o seto branco desta Conservatori .

— Averbamentos — Anotaço\ Luanda J amba
' ^«caçào Fiscal: 2464027  537;\ ^01021150615 Matricula residente ern
\ . Luanda Jamba, solteiro(a), ma'0''’ casas/n°
\ Município de Huambo, Bairro Ben *
1 2^’<'Ueusaafírmaoseunome,exerceaac cíinento 
\ ^cç>5n^nsag,eiro,tem o escritório e esta .ç0S<je 
\ ^^bo,
\ . et0neiose correspondência», situa o
1 Dande (Caxito), Bairro Panguila, s n-

Verdade se passa a presente certidão, Q \ Oto?? Coasertada assino. __
1 ** do Re©sto Comercial de Bengo

legível.k

________ ___________________ __________________ 16697

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Manuel Eduardo Mohamed

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Manuel Eduardo 
Mohamed, com o NIF 2464027375, registada 
sob o n.° 2015/18010200050;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Manuel Eduardo Mohamed
Identificação Fiscal: 2464027375;
AP. 180102/150615 Matrícula
Manuel Eduardo Mohamed, solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kinda 
Mendes, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Fotocopista, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «MANUEL EDUARDO 
MOHAMED — Serviços de cópias», situado em Bengo, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Muceque Kicoca, S\N.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Teresa António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme o ori
ginal;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual Teresa António, com o NIF 
2464027286, registada sob o n.° 2015/18010200051;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Teresa António
Identificação Fiscal: 2464027286;
AP. 180102/150615 Matrícula
Teresa António, Solteiro(a), maior, residente em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa n.° 684, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «TERESA ANTÓNIO — Serviços de entrega de
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correios e correspondência», situado em Bengo, Município 
de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo— BUE 
de Dande (Panguila)

Agostinho Martins Correia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150616;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Agostinho Martins 
Correia, com o NIF 2464027472, registada sob 
o n.° 2015/18010200091;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Agostinho Martins Correia
Identificação Fiscal: 2464027472;
AP. 180102/150616 Matrícula
Agostinho Martins Correia, solteiro(a), maior, resi- 

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito) Bairro 
Ngola Kiluanje, Casa n.° 3 Zona 16, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Motorista de 
hgeiros tem o escritório e estabelecimento denominado 
«AGOSTINHO MARTINS CORREIA — Serviços de 
condução ligeira», situado en Bengo, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Panguila-Velha, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
« Dan* (Pa„SUila)i aos ,6 de Junho de20|g°_B^ 

Conservador/a, ilegível.

d0 Resist0 Comercia, de Bcngo _ B11E 

de Dande (Panguila)

Ricarda José Salvador

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

h o,6 ff reqUendaSobAPresentação n.° 180102/150707 
Qcianté eXtra'da d° regÍSt° reSpeÍtante a0 comer’ 

Saiva^ n°me "ldividual RICARDA JOSÉ 
SALVADOR, com o NlF 2464031690, registada 
s°b o n.° 2015/18010200205- 
«”toPbaa!r°a“r"bn“daW'’” 
O selo branco desta Conservatória.

DIÁR]O

Matrícula—Averbamentos-A 
Rtcarda José Salvador AnotaÇÕes
Identificação Fiscal: 246403 |6on 
AP.180I02/I50707 Matrícula 5 
Ricarda José Salvador, solteiro^

Luanda, Município de Quissama R • maÍOr’ ^iden. 
Casa n.° 336 Zona 16, que usa a fi Nê°'a Kl 
a actividade relacionada com MeXe^ Í 
tono e estabelecimento denominado & »?’ teni 0 eJ 
SALVADOR - Serviços de entrega de / CARDA W 
dencia^ situado em Luanda, Município
Bairro Panguila, s/n.° P d Dan<te (caxito)

Por ser verdade se passa a presente certidão
de revista e consertada assino. ’que depois

Conservatória do Registo Comercial de RPn
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho 
Conservador/a, ilegível. u 1 x — A/O

Conservatória do Registo Comercial de Bengo —BUE 
de Dande (Panguila)

Avelino António Gabriel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150707;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Avelino António
Gabriel, com o NIF 2464030805, registada sob 
o n.° 2015/18010200204;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Avelino António Gabriel
Identificação Fiscal: 2464030805;
AP. 180102/150707 Matrícula {e
Avelino António Gabriel, solteiro(a), maior, resl^ 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Pa^u^ 
Casa n.° 649, que usa a firma o seu nome, exerce a acdv^e|e. 
relacionada com Fotocopista, tem o escritório ® 
cimento denominado «AVELINO ANTÓNIO 
— Serviços de cópias», situado en Bengo, 11,1 
Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector 9. ~ depois

Por ser verdade se passa a presente certidão, Q 
de revista e consertada assino. Bb^

Conservatória do Registo Comercial de en^ pjo 
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 

Conservador/a, ilegível.

en o-BUE 
Conservatória do Registo Comercial de B

de Dande (Panguila)

António Sebastião Gomes

a) Que a cópia apensa a esta certidã

o original; 0|
b) Que foi requerida sob Apresentação n. 



dE 4 DE SETEMBRO DE 2015 16699

z extraída do registo respeitante ao comer- 
^“eí01 elJI nome individual António Sebastião 

rZs com o NIF 2464027219, registada sob 

^2015/18010200085;
“ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Averbamentos — Anotações

ipiricuiamhío Sebastião Gomes 
^uiiUcação Fiscal: 2464027219;

ÁPJSOI02/I506I5 Matrícula
António Sebastião Gomes, Solteiro(a), maior, resi- 

íbiie® i-uanc^a’ Município de Cacuaco, Bairro Cacuaco 
(Ss/nA que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

g/xionada com Fotocopista, tem o escritório e estabele 

tinto denominado «ANTÓNIO SEBASTIÃO GOMES 

-Saviços de cópias», situado em Luanda, Municínio a 

^(C^to), Bairro Panguila, Direita de Caxito 

forserverdade se passa a presente certidão que denn' imtae consertada assino. MUe deP0,s

Conservatória do Registo Comercial de^(Panguila), aos 15 dp i u e Ben§o — BUE 

'5 de Junh° de 2015. — A/o

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Conservatória do Registo Comercial de Bengo— BUE 
de Dande (Panguila)

Francisco Manuel Quiala

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150707;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Manuel 
Quiala, com o NIF 2464031828, registada sob o 
n.° 2015/18010200208;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Francisco Manuel Quiala
Identificação Fiscal: 2464031828;
AP. 180102/150707 Matrícula
Francisco Manuel Quiala, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Belas, Bairro Ngola Kiluange, 
Casa n.° 57 A Zona 16, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «FRANCISCO MANUEL 
QUIALA — Serviços de entrega de correios e correspon
dência», situado em Luanda, Município de Dande (Caxito),

Bairro Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois

José Luciano

Q) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

^Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150714;
Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante 

ein nonie individual José Luciano, com o NIF 
2464031046, registada sob o n.° 2015/18010200303; 
e ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

^atrícU|aSel° ^ranco ^sta Conservatória. 
José Ucian ^Ver^atTlentos — Anotações 

^sca,: 2464031046; 

JOsé Lucian 07l4Matricu,a 
>^S°l,eÍr0(a) , maior, residente em Malanje, 

hle^a 0 seu bairro Sede, casa s/n.°, que usa
<dQ^e’r°4ern 0 e’ eXerCe a actividade relacionada com 

e estabelecimento denominado 
situad Serv'ços de entrega de correios e cor- 

Pan ^a^anJe’ Município de Dande 
S/U ° P°F Ser verdade se passa a 

d0 n revista e consertada assino. 
^8%.^an&uila1 ^St° CQniercial de Bengo — BUE 

°r/a’''egívè/308 H de Julh° de 2015‘ — A/0

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Simoni Simão Francisco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Simoni Simão Fran
cisco, com o NIF 2464027464, registada sob o 

n.° 2015/18010200076;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Simoni Simão Francisco 
Identificação Fiscal: 2464027464;
AP. 180102/150615 MatrículaSimoni Simão Francisco, solteirofa), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Boa Esperança, 
casa s/n.°, Zona 16, que usa a firma o seu nome, exerce a
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correios e correspondência», situado em Bengo, Município 
de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Agostinho Martins Correia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150616;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Agostinho Martins 
Correia, com o NIF 2464027472, registada sob 
on° 2015/18010200091;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Agostinho Martins Correia
Identificação Fiscal: 2464027472;
AP. 180102/150616 Matrícula
Agostinho Martins Correia, solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Ngola Kiluanje, Casa n.° 3 Zona 16, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Motorista de 
ligeiros, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«AGOSTINHO MARTINS CORREIA — Serviços de 
condução ligeira», situado en Bengo, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Panguila-Velha, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 16 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

está conforme

Ricarda José Salvador

a) Que a cópia apensa a esta certidão
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150707;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual RICARDA JOSÉ 
SALVADOR, com o NlF 2464031690, registada 
sobon.0 2015/18010200205;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos - AnotaÇôes
Ricarda José Salvador
Vdentificação Fiscal: 2464031690;
àP 180102/150707 Matricula
Ricarda José Salvador, solteiro(a), maior, resi<jeute 

, na„da Município de Quissama Bairro Ngola KiWn Lua" ’0 336 Zona 16, que usa a firma o seu nome,exa% 
CaSa n'-.We relacionada com Mensageiro, tem o 
a 3 estabelecimento denominado «RICARDA Jo$É 
tório e Serviç0S de entrega de correiosecorresp®.
S AbVADO Luanda, Município de Dande (Caxtadencia», situado em o
Bairro Pangui a, s ■ & presente certidão, que depois

Por ser verdaoe e1 „„c?rtada assmo.
de revista e conserta Comerciai de Bengo —BUE

Conservatona do Re^s de
de Dande (Panguila), aos 
Conservador/a, iteg've ■

Conservatória do Registo Comercial de Bengo —BUE 
de Dande (Panguila)

Avelino António Gabriel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150707;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Avelino António
Gabriel, com o NIF 2464030805, registada sob 
o n.° 2015/18010200204;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Avelino António Gabriel
Identificação Fiscal: 2464030805;
AP. 180102/150707 Matrícula
Avelino António Gabriel, solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila» 
Casa n.° 649, que usa a firma o seu nome, exerce a activida 
relacionada com Fotocopista, tem o escritório e esta 
cimento denominado «AVELINO ANTÓNIO OAB 
— Serviços de cópias», situado en Bengo, Municip* 

Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector 9. js
Por ser verdade se passa a presente certidão, que 

de revista e consertada assino. __ gtlf
Conservatória do Registo Comercial de Bengo 

de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 201 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo 

de Dande (Panguila)

António Sebastião Gomes
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conf°

0 original;
b) Que foi requerida sobApresentação
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• .traída do registo respeitante ao comer- 

foi pm nome individual António Sebastião 

es> com o NIF 2464027219, registada sob 

^^2015/18010200085;
eocupa as folhas rubricada(s) por mim, ieva(m) 

^oselo branco desta Conservatória.

I i Averbamentos—Anotações

// .^io Sebastião Gomes 
Ztí6caçãoFiscal:2464O272I9;

/ ^0102/150615 Matrícula

/ >io Sebastião Gomes, Solteiro(a), maior, resi- 

Lnie em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Cacuaco 
Lsas/n", que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

boiada com Fotocopista, tem o escritório e estabele

ço denominado «ANTÓNIO SEBASTIÃO GOMES 

Lserviços de cópias», situado em Luanda, Município d / ^(Caxito), Bairro Panguila, Direita de Caxito & 

/ Por ser verdade se passa a presente certidão a.„/ tmstae consertada assino. ’ e ^epo,s

/ Conservatória do Registo Comercial de RPn„*tade (Panguila), aos 15 de I k &° ^OE
15 * Jmh<> * 20(5. _ A/o

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

José Luciano

°) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 original;

^Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150714; 
Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante 

em nome individual José Luciano, com o "NIF 
■ d) 2464031 registada sob o n.° 2015/18010200303;

°CUPa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
Matula ^rdnC0 ^esta Conservatória. 
W ^ciano^Ver^anient°S — Anotações 

AP|ío2^FÀscal: 246403’046;

^J()sélucian0 7'4.N4atrícula
. ^'ciPio <je p 'te*ro(a), maior, residente em Malanje, 

°SCU n°tnendala’ Bairro Sede’ casa s/n °> Mue usa 
U^e'r°>te,ó o es eXerce a act*vidade relacionada com 

^rçjt°r'° e estabelecimento denominado 

s’tuadoerV'Ç°S entreSa de correios e cor- 
’ ^a'rr° Fano |ern ^a'anJe’ Município de Dande 

COn Cert'dão, qUe , a’ s/n'° Por ser verdade se passa a 
Dan. ^^ória (j0 o P°'S °e rev>sta e consertada assino. 

C|1X,(Pa,1guila) eê‘St0 Comercial de Bengo — BUE 
r/a>^4a°S 14 de Julho de 2015. - A/O

----------------------- ------------------------- -------------------- 16699

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - BUE 

de Dande (Panguila)

Francisco Manuel Quiala

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150707;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Manuel 
Quiala, com o NlF 2464031828, registada sob o 
n.° 2015/18010200208;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Francisco Manuel Quiala
Identificação Fiscal: 2464031828;
AP. 180102/150707 Matrícula
Francisco Manuel Quiala, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Belas, Bairro Ngola Kiluange, 
Casa n.° 57 A Zona 16, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «FRANCISCO MANUEL 
QUIALA — Serviços de entrega de correios e correspon
dência», situado em Luanda, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo BUE 
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Simoni Simão Francisco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Simoni Simão Fran
cisco, com o NIF 2464027464, registada sob o

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória. 

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Simoni Simão Francisco
Identificação Fiscal: 2464027464;
AP. 180102/150615 Matrícula
Simoni Simão Francisco, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Boa Esperança, 
casa s/n.°, Zona 16, que usa a firma o seu nome, exerce a
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actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «SIMONI SIMÃO 

FRANCISCO — Serviços de entrega de correios e cor
respondência», situado em Luanda, Município de Dande 

(Caxito), Bairro Panguila, Direita de Caxito.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Mavanga Celestina Benga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150612,
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Mavanga Celestina 
Benga, com o NIF 2464027448, registada sob o 
n.° 2015/18010200010;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Mavanga Celestina Benga
Identificação Fiscal: 2464027448;
AP. 180102/150612 Matrícula
Mavanga Celestina Benga, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Grafanil, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «MAVANGA CELESTINA BENGA — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado em Luanda, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Direita de 
Caxito.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 12 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Segredo Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150615;

c) Que foi extraída do 
comerciante em registo 

notne j ■■

nJev^i

in..- 'ndividua] Manuel, com o NIF 2464031545 
sob o n.° 2015/18010200090;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pOr mn 
0 selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Segredo Manuel
Identificação Fiscal: 2464031542;
AP. 180102/150615 Matrícula

Segredo Manuel, solteiro(a), maior, residente em 
Luanda, Município de Cazenga, Bairro Cazenga, casa s/n? 
Zona 18 que usa a firma 0 seu nome, exerce a actividade JLionada com Mensageiro, tem 0 escritório e estabeleci- 

mento denominado «SEGREDO MANUEL-Serviços de 
treea de correios e correspondencta», situado em Luanda, 

Muntópio de Dande (Caxito), Bairro Panguila s/n.»
Por ser verdade se passa a presente certtdao, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/0 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo —BUE 
de Dande (Panguila)

José Bumba

) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150701;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-
ciante em nome individual José Bumba, comoNIF 
2464031461, registada sob o n.° 2015/18010200207;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)oselo

branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

José Bumba^ZoZ‘:̂ 3l46l;

José Bumba s ■ atr'CU,a ^Unlcípj0 den 0 teiro(a), maior, residente em Bengo, 

n,°^^5queusa ^axito), Bairro Panguila, Casa 
tonada com !M ° SeU nome’ exerce a actividade refa-

den°minad0 J^nSage,ro^tem 0 escritório e estabelecimento 

reios e corres & UM BA — Serviços de entrega de cor-
Uande • ^Ondencia>>> situado em Bengo, Município de

Pors^Ba!mPm^’-S^5- de revjcfa Se Passa a presente certidão, que depo's

Con 6 C°nSertada ^sino.de Uandp d° geg,st0 Comercial de Bengo — 
C°nserv^ a'’gl"/a)’ aos 7 de Julho de 2015. - A

Or/a, ilegí\>ei
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„ n esta certidão está conforme 

a cópia aPensaaeS
j(Ma . __oorigina ’.da sob Apresentação n.° 180102/150707; 
^^"traída do registo respeitante ao 

f0'_ ente em nome individual Venâncio 
co"'erCian N)F 2464031666, registada 
-^Xo.0200220;

ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
^cselo branco desta Conservatória. 

0cula_ Averbamentos-Anotações 

5^^1:2464031666;

^480102/150707 Matrícula
Venâncio Nangolo, solteiro(a), maior, residente em 
» Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, casa 

^.que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
tada com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «VENÂNCIO NANGOLO — Serviços de 
«de correios e correspondência», situado en Bengo, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector s/n.°. 
for ser verdade se passa a presente certidão, que depois de 
raistae consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
7 de Julho de 2015- - a/o
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Bengo —• 
taemtóriado Registo Comercial de

de Dande (Panguda)

Adamo Emanuel Macieira Gome ^foríne
o) Que a cópia apensa a esta certi

ooriginaV, 0\S0\02A 50705tyQue requerida sob Apresentaça • covaeV' 
9 Que foi extraída do registo respe' q

cíante em nome individual a' íaqtO reg's' 
Macieira Gomes, COmoNlF24640o097U,
tadasobon.0 2015/1801020021 \eva(m)d) ocupa as folhas rubricada(s) Por mi
o seio branco desta Conserv atória.

\yer\)amenYos — AnotaçõesManuel Macieira Gomes
Fiscal: 2464030970;^^^^707 Matrícula

' ^Wel Macieira Gomes, solteiroQa), w® ’ 
\«1 o? Município de Dande (Caxito),
‘■*^7 . Br™ « nome’ 5,0

lístlM,2at'0’lada Mensageiro, lem ° '"S‘A. g 
Sí 5 "'«“"“O» •““0 E“A eS e

— Serviços de entrega de corr 
em Bengo, Município de O°VWúa, Sector 9.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Edmund Rodrigues Agyei Kissi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150707; 
ç) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Edmund Rodrigues 
Agyei Kissi, com o NIF 2464030946, registada 
sob o n.° 2015/18010200217;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações
Edmund Rodrigues Agyei Kissi
Identificação Fiscal: 2464030946;
AP. 180102/150707 Matrícula
Edmund Rodrigues Agyei Kissi, Casado(a), sob regime 

de comunhão geral, maior, residente em Bengo, Município 
de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa n.° 159, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Fotocopista, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«EDMUND RODRIGUES AGYEI KISSI — Serviços de 
cópias», situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Panguila, Sector 2.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Filomena Maria António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150707;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Filomena Maria 
António, com o NIF 2464031020, registada sob 

o n.° 2015/18010200216;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Filomena Maria António



Identificação Fiscal: 2464031020;

AP. 180102/150707 Matrícula
Filomena Maria António, solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Barro do 

Panguila, Casa n.° 886, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritó

rio e estabelecimento denominado «FILOMENA MARIA 
ANTÓNIO — Confeitaria», situado en Bengo, Município 

de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector 9.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Honória Carvalhinho Ângelo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150615;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Honória Carvalhinho 
Ângelo, com o NIF 2464027090, registada sob 
on.° 2015/18010200078;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Honória Carvalhinho Ângelo
Identificação Fiscal: 2464027090;
AP. 180102/150615 Matrícula
Honória Carvalhinho Ângelo, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Cometa, 
Rua 2, Casa n.° 2, Zona 4, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Mensageiro, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «HONÓRIA 
CARVALHINHO ÂNGELO — Serviços de entrega de cor
reios e correspondência», situado em Luanda, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Panguila, Direita de Caxito.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Santa Agostinho

а) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

б) Que foi requeridasobApresentação n.° 180102/150715;

_______

Oue foi extraída do registo respeita^C comerciante em nome individual Santa

tinho, com o NlF 2464048666, regista4a^ 
n o 2015/18010200462;° ncupa as folhas rubricadaÇs) por mim,^

d) QUn selo branco desta Conservatória.

, Averbamentos-AnotaçõesMatrícula — ^ 
santa Agostinho

Identificação Fiscal: 2464048666;
AP. 180102/150715 Matrícula
Santa Agostinho, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Cacuaco, Bairro Boa Esperança, 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 «SANTA AGOSTINHO - Serviços de 
condução ligeira», situado em Luanda, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Panguila, principal.

Por ser verdade se passa a presente cemdao, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Julho de 2015. — A/0 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo —BUE 
de Dande (Panguila)

Michel da Silva Penelas

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150615;

e) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Michel da Silva 
Penelas, com o NlF 2464027111, registada sob 

o n.° 2015/18010200048;QL,e ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória. 

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Ap-l8oio?/I5ò^a':2464O27ni;Michel da~Si|v°6p5 Matrículaa<^9 ui ridos, maior ene^as’ Casado(a), sob regime de bens
(Ca*ito), Bairro p eS,^enteerri Bengo, Município de Dande 

a fir^a o seu no Casa n-° 456A, Sector 8, que usa
Mensageiro tem GXerce a ací,vidade relacionada com 

«MíCHBL da cnxescritórioe estabelecimento denominado 
c°rreios e corre ^^ELAS — Serviços de entrega de

de Dande (Caxit P°nc^enc,a>>> situado em Bengo, Municíp'0 

Por ser verd d Panguila> Direita de Caxito.
de revista a e se P^ssa a presente certidão, que dep°,s 

Consert adaassino‘de Dande rp/ Peg^st0 Comercial de Bengo —

Conservador/a, ilegível.
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JerusaCuÍOniarCanj

, a esta certidão esta conforme 
a cópia apensa aest

i a r
0-dasobApresentaçãon.» 180102/150707; 

í)Qdefí,i^aída do registo respeitante ao comer- 
d °ue f0‘6 nome individual Jerusa Guiomar Can- 

cianteenl NIF 2464031895, registada sob o

f»ii»sru,,nca‘la<s)p°rn"nl'va<m> 
branco desta Conservatória.

^^Averbamentos-Anotaçoes
iemsa Guiomar Canjongo
Identificação Fiscal: 2464031895;
APJ80I02/1507 07 Matrícula
Wa Guiomar Canjongo, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Luanda, Bairro Ingombota, casa 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela

cionada com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «JERUSA GUIOMAR CANJONGO — 
Serviços de entrega de correios e correspondência», situado 
em Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila,

| Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
revistae consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
^(Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 

Cwseivador/a, ilegível.

p
tOr'a d° Reglsto Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Isaac Neves João

a) Que a ' ■b °°riS aPenSa 3 Certidã° está conforme
0 Que foi extr^da00APreSentaÇã°n'°180102/150615i 

ciante em 3 d°.reg'sto respeitante ao comer- 
C°m o Nip nZ ’nd’vráual Isaac Neves João, 

4<^5'l!»l02M074K7154’ re8ÍStada ”b 0 

o^upa as foiu
Maln'Cll|0Sel0 branco desta^'^^^ P°r mim’ leva<m)

XíhNevesj0S Matrícula

X? Bai°r’residente em Beng0’X ^aoseu MuSSe(lue CaParia 
Mensageir0 te n°me’ exerce a actividade 

k 111 0 escritório e estabeleci

mento denominado «ISAAC NEVES JOÃO — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado em Bengo, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Direita de 
Caxito.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo— BUE 

de Dande (Panguila)

Mário Tavira Francisco dos Santos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150813;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Mário Tavira Fran
cisco dos Santos, com o NIF 2464056480, 
registada sob o n.° 2015/18010200476;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Mário Tavira Francisco dos Santos 
Identificação Fiscal: 2464056480;
AP. 180102/150813 Matrícula
Mário Tavira Francisco dos Santos, Casado(a), sob 

regime de comunhão geral, maior, residente em Bengo, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panquila, Casa n.° 06, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Fotocopista, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «MÁRIO TAVIRA FRANCISCO DOS SANTOS 
— Serviços de cópias», situado em Bengo, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector 6.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Agosto de 2015. — AO 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Martinho Santo Frederico

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n? 1S0102 150o IX
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual Martinho Santo Fre-
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derico, com o NIF 2464027383, registada sob o 

n.° 2015/18010200073;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Martinho Santo Frederico
Identificação Fiscal: 2464027383;
AP. 180102/150615 Matrícula
Martinho Santo Frederico, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Vidrul, Casa n.°45, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «MARTINHO SANTO FREDERICO — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado en Luanda, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Direita do 
Caxito.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Isabel Francisco António Victoriano

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o originai;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150707;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Isabel Francisco 
António Victoriano, com o NIF 2464032190, 
registada sob o n.° 2015/18010200214;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Isabel Francisco António Victoriano
Identificação Fiscal: 2464032190;
AP. 180102/150707 Matrícula
Isabel Francisco António Victoriano, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro 
Panguila, Casa n.° 202-A, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «ISABEL FRANCISCO 
ANTÓNIO VICTORIANO — Serviços de entrega de cor
reios e correspondência», situado em Luanda, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial d 
de Dande (Panguila)

2^'OdARpii.

g0^

Confornie

Patrícia Letícia da Piedade Abílio 

íj) Que a cópia apensa a esta certidão está 
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentaçãon? 180102/15^.
c) Que foi extraída do registo respeitante ao cow

ciante em nome individual Patrícia Letícia da 
Piedade Abílio, com o NIF 2464031917, regis, 
tada sob on.° 2015/18010200213;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pormim,leva(m)7 o selo branco desta Conservatória.

Falrida Letícia da t>ie<We AW.o

AP.I80102/IS070? Matncdla

Patrícia Letícia da Piedade Abílio, solteiro(a), maior 
residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Nelito 
Soares, Casa n.° 373-A, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «PATRÍCIA LETÍCIA DA 
PIEDADE ABÍLIO — Serviços de entrega de correios e 
correspondência», situado en Luanda, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Panguila, s/n.° j

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino. j

Conservatória do Registo Comercial de Bengo —BUE j 
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/0 .

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo BUE 

de Dande (Panguila) I
Que a cómo I

0 Or’ginaL a^enSa a esta certidão está conforme , 

c) Que '^qUendaSobAPresent^on.0l8OIO2/l5O6l5; 1 

^merciame3103 respei,ante *° I
y eiTI nome individual Fernando |

soh S°’ COm 0 NlF 2464027340, registada {

Pa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) /

Matrícula__ 1 ̂ ranco ^esta Conservatória. 1

Amando Yango^™™08 ~ Anotaçôes I

Pernand y 6,5 Malríc^ 1

Municípi0 de r?^0, so^teiro(a), maior, residente em BeM0, ' 
Que usa a fírn ^axit0^ Bairro Panguila, Casa n.°6?> /

eom MotoríQf3 SeU nome’ exerce a actividade relacfoi^ , 

e ligeiros, tem o escritório e estabeW ,
i
i

3em^
„ n°67’
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Registo Comercial de Bengo — BUE
Conservatoria Dan(Je (Panguila)

António Ganga de Carmona

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

n original;
WQue foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150713; 
c Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 
7 ciante em nome individual António Ganga de

Carmona, com o NlF 2464031291, registada sob
on.° 2015/18010200291;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
António Ganga de Carmona 
Identificação Fiscal: 2464031291;
AP.180102/1507 1 3 Matrícula
António Ganga de Carmona, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cazenga, Bairro Hoji-Ya-Henda, 
^n. 7, Zona 17, que usa a firma o seu nome, exerce 

actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritório 
^M0NAment° den°minado «ANTÓNIO GANGA DE 
dencia» ' ~~ $erv’ços de entrega de correios e correspon- 
Bairr0pan^d° ^uan<^a’ Município de Dande (Caxito), 

^revista Se Passa a Presente certidão, que depois
C“nsm,d,assí"^

1,6 Dande (pan 3 /eS*st0 Comercial de Bengo — BUE 
^"^or/au/eg^’/05 *3 de Julho de 2015- ~ A/0

a d° Registo Comercial de Bengo — BUE 

e Dande (Panguila)

Rebeca Almeida
Q ^Ue a cópia
. °°r’gina|- aPensa a esta certidão está conforme 
6^Uef°irequ ’•
C> Que foi eenxdtaSObApresentaÇãon,° 180102/150713;

Cornercíant ai a do registo respeitante ao 
^eida c ern nome individual Rebeca 

° 2464030929, registada
otUpa'"5/18»'O2OO27O;

^Va^rn)oselok ^°^as ri,t)ricada(s) por mim, 

ranc° desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Rebeca Almeida
Identificação Fiscal: 2464030929;
AP. 180102/150713 Matrícula
Rebeca Almeida, solteiro(a), maior, residente em Uíge, 

Município de Songo, Bairro Panguila, casa s/n.°, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«REBECA ALMEIDA — Serviços de entrega de correios 
e correspondência», situado en Uíge, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Albina Paulina

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150713;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Albina Pau
lina, com o NIF 2464030961, registada 
sob o n.° 2015/18010200271;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Albina Paulina
Identificação Fiscal: 2464030961;
AP. 180102/150713 Matrícula
Albina Paulina, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Cacuaco, Bairro Panguila, casa s/n.°, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«ALBINA PAULINA — Serviços de entrega de correios e 
correspondência», situado em Luanda, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — AO 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Sivi Daniel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conterme

o original;
b) Que foi requeridasobApresentaçãon.0180102 15070 :



c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Si vi Daniel, comoNIF 
246403I160, registada sob o n.° 2015/18010200224;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) o

selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Si vi Daniel
Identificação Fiscal: 2464031160;
ÁPA $0102/150707 Matrícula
Sivi Daniel, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Cazenga, Bairro Cazenga, Casa n.° 120, Zona 18, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «SIVI DANIEL — Serviços de entrega de correios 
e correspondência», situado en Luanda, Município de Dande 

(Caxito), Bairro Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Miguel Pascoal Diogo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150707;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Miguel Pascoal 
Diogo, com o NIF 2464031097, registada sob o 
n.° 2015/18010200233;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações
Miguel Pascoal Diogo
Identificação Fiscal: 2464031097;
AP. 180102/150707 Matrícula
Miguel Pascoal Diogo, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, Casa n.° 36, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacio
nada com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «MIGUEL PASCOAL DIOGO — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado en Luanda, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a. ilegível.

---------- —^^5
Conservatória do Registo Comercial de Be 

de Dande (Panguila) BlJE

Dulce Alfredo Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confo^ 
o original;

y Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/159^.
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Dulce Alfredo 
Manuel, com o NIF 2464031305, registada sob 
on.° 2015/18010200235;

n Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
0 selo branco desta Conservatória.

Matrícula - Averbamentos - Anotações
Dulce Alfredo Manuel
Identificação Fiscal: 2464031305;
AP. 180102/150708 Matrícula
Dulce Alfredo Manuel, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, Casa 
n.° 23-B, Sector 7, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali
mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«DULCE ALFREDO MANUEL — Venda de bens alimen
tares», situado en Luanda, Município de Dande (Caxito), 

Bairro Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 8 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Bernardo Garcia

n . . P'a aPensa 3 esta certidão está conforme 

0 onginal;cj ue°' ^qUer'da sobAPresentação n.° 1801021150713;

c 01 extraída do registo respeitante ao 
ornerciante em nome individual Bernardo 

arc|a, com o NIF 2464031364, registada

a9OlS0b°n ° 2015/l80l0200273;Çtipa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

Matn-culaS-Í°AvearbC0 Conservatória-

Bernardo Garcia °S ~ Anotações

Luanda m ,^arc‘a> solteiro(a), maior, residente e,n 
Casa s/n 0 Un'Clpi° de Cacuaco, Bairro dos Pescador^

■ ’ Que usa a firma o seu nome, exerce a activid^
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kdecorreios e correspondência», situado en i e
KaiodeDande(CaX't0)’ Ba'rr° PanSuila, s/n oda’ 

Inverdade se passa a presente certidão Qup w !slie consertada assino. e aepois

/ a com Mensageiro, tem o escritório e estala<‘mUU>0 O^CIA _ s '

Conservatória do Registo Comercial de Ben tVde (Panguila), aos 13 de Julho de 20^~~~B{JE 

(fgovador/a, ilegível. 5- — A/Q

Í^ntòria do Registo iiiÔmèrciãi "deR "

de Dande (Panguíla) Cn^-IUp

Isaac Madjolo Kabuiza

está conformen) Que a cópia apensa a esta certidão

o original;
j^Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150713; 
d Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Isaac Madjolo
Kabuiza, com o NIF 2464031402, registada sob
o n.° 2015/18010200274;

S folhas rubncada(s) por mim, leva(m)d) Que ocupa as folhas
„tobr.»«««C»nServat»nn- 

.rt-AvertameMos-Anouçoes

Isaac Madjolo Kabuiza
Identificação Fiscal: 2464031402, 
00102/150713 Matrícula
Isaac Madjolo Kabuiza, solteiro(a), maior, res 

^Luanda, Município de Luanda, Bairro Ngola K & 
Zona 16, que usa a firma o seu nome, exer 

atividade relacionada com Mensageiro, tem o escrit 
c estabelecimento denominado «ISAAC MADJOLO 

^UlZA-—Serviços de entrega de correios e correspon 

situado em Luanda, Município de Dande (Caxito), 
1(0 Panguila, s/n.°

r ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
^aeconsertada assino.

úe fond^^ Registo Comercial de Bengo BUE 
w7Pangulla)’aos 13 de juih°de 2015-" A/o 

^í/egíve/.

'Wxatóna do Regvsto Coniercta 

de Bande (Panguila)
^aVdaPatrida \ntón\o Cardoso MaU»° 

cópia apensa a esta certidão 
^ngfoaV, o oW02./\5<tfx3;

foi requerida sob Apresentação  n. x co^et'
foi extraxda do registo respeitan ̂ . 

We en\ nome individuai M'V aXda

nio Cardoso Araújo, com o NlF 2464030813, 
registada sob o n.° 2015/18010200275;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Mivalda Patrícia António Cardoso Araújo 
Identificação Fiscal: 2464030813;
AP. 180102/150713 Matrícula
Mivalda Patrícia António Cardoso Araújo, Casado(a), 

sob regime de bens adquiridos, maior, residente em Luanda, 
Município de Cacuaco, Bairro Panguila, Sector 6 Casa 
n.° 691-A, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Cabeleireiro e similares, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «MIVALDA PATRÍCIA 
ANTÓNIO CARDOSO ARAÚJO — Cabeleireiro e simi
lares», situado em Luanda, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Panguila, S/N.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

José Cabedal Gambo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150713;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Cabedal 
Gambo, com o NIF 2464031429, registada sob 
o n.° 2015/18010200276;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,
leva(m) o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
José Cabedal Gambo
Identificação Fiscal: 2464031429;
AP. 180102/150713 Matrícula
José Cabedal Gambo, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Belas, Bairro Ngola Kiluanje, Casa 
n.° 399, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «JOSÉ CABEDAL GAMBO — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado em Luanda, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n?

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — AO 
Conservador/a, ilegível.
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Conservatória do Registo Comerciai de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Maria da Conceição Miguel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150713;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria da Conceição 
Miguel, com o NIF 2464031453, registada sob o 
n.° 2015/18010200277;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos — Anotações
Maria Da Conceição Miguel 
Identificação Fiscal: 2464031453;
AP. 180102/150713 Matrícula

n o 729-A., sec 9, que usa a firma o seu nome,^ CaSa.’vidade relacionada com Mensageiro, tem 0 
3 a° stabelecimento denominado «LEONEL CAHOMBq 
n° 6 \o CALIPA — Serviços de entrega de correios eWt.

j ria» situado em Luanda, Município de r rP°ito) Bairro Panguila, s/n.° 
(Caxiw;, a a presente certidão, que depois

por ser veroaut-
. ta e consertada assino.de revista Re£isto Comercial de Bengo - Bue

ultadeM,5_m de Dande (Panguda), aos
Conservador/a,

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Celita Natumba

Maria da Conceição Miguel, solteiro(a), maior, residente 
em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, Casa 
n.° 27, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «MARIA DA CONCEIÇÃO MIGUEL — 
Serviços de entrega de correios e correspondência», situado 
em Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, 
s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Leonel Cahombo Emídio Calipa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150713;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Leonel Cahombo 
Emídio Calipa, com o NIF 2464030899, regis
tada sob o n.° 2015/18010200278;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Leonel Cahombo Emídio Calipa 
Identificação Fiscal: 2464030899;
AP. 180102/150713 Matrícula
Leonel Cahombo Emídio Calipa, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila,

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150713;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Celita 
Natumba, com o NIF 2464031534, registada 
sob o n.° 2015/18010200280;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Celita Natumba
Identificação Fiscal: 2464031534-
AP-180102/150713 Matrícula

. atumba, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 
ue P ° Cacuaco’ Bairro Dos Pescadores, casa s/n.°, 

COm firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

ensageiro, tem o escritório e estabelecimento deno- 

minado «CELITA NATUMBA — Serviços de entrega de 

os e correspondência», situado em Luanda, Município

Dande Caxito), Bairro Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — A/0

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo
bue

de Dande (Panguila)

J°ana Maurício Nicolau Cassepele

cópia apensa a esta certidão está conforme 

0 originai;^Ue ,0‘ requeridasobApresentaçãon.° I80l02/I507l0:
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4 do registo respeitante ao comer- 
roi extraiida do a) Joana Mauríc.o

^°Ínte com o NIF 2464032247,
Nic°|aU Ca'Pn <>2015/18010200266;
registada 30 )has rubricada(s) por mim, leva(m) 

^uefbaranco desta Conservatória.
^^rbantentos-Anotaçoes 

<'a lio Nicolau Cassepele 
Jo»"aMa Fiscal: 2464032247;
|ljentif’caça° n7)Q Matrícula
A^0102" Loto Cassepele, solteiro(a), ma.or,

MTuan a Município de Cacuaco, Bairro Kicolo, 
^ntee-n Luan ° nome> exerce a actlVidade 
CaSan“9?qom Mensageiro, tem o escritório e estabele- 

«JOANA MAURÍCIO NICOLAU 
ÍXeLE- Serviços de entrega de correios e corres- 
Íencia», situado em Luanda, Município de Cacuaco, 
Bairro Kicolo, Casa n.° 92.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Alda Josina Morguier Capitango

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

^Quefoirequendasob Apresentação n.° 180102/150710; 
oi extraída do registo respeitante ao comer- 
te em nome individual Alda Josina Morguier 

sobTT C°m ° NIF 2464032441, registada 
4Que " 2°15/,801020°264;

0 selo b f°lhaS rubncada(s) por mim, leva(m) 
^cU|arAbvrankCod^taConservatória. 
Aida J°sina Moro amentos Anotações 
l(Mcaçâo gUler Capitango 
ÍP|80|02/15O7ia: 24640324411 

deAl<la Josina M 7 0 Matrícula 
*nte em , 3 Morgu;er .
Casas/no Uanda, Municír!'*ang0’ s°heiro(a), maior, resi- 
NÍeasaafirmaosea e Cacuaco’ Bairro da Caop, 

asteleiro, tem ITle’exerce a actividade rela-
(C Pastelaria<ALDA J°SINa M^'tOnO 6 estabelecimento 
CaXil0X Bai- ’’ Situado en i 0RGU1eR CAPITANGO 
íe%rveXrsTiia,s/n'°uanda’ Municípi°de Dande 

b^atóda a349 assin<> PreSente certidã°, que depois

10 de Julho de 2015. - A/O

16709

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Alberto Ernesto Chiquito

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150710;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Alberto Ernesto Chi
quito, com o NIF 2464031925, registada sob o 
n.° 2015/18010200262;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Alberto Ernesto Chiquito
Identificação Fiscal: 2464031925;
AP. 180102/150710 Matrícula
Alberto Ernesto Chiquito, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 12, Casa n.° 249, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Jardineiro, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «ALBERTO ERNESTO CHIQUITO — Jardinagem», 
situado en Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo— BUE 

de Dande (Panguila)

Priscila Karina Menezes Vicente

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150710:
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Priscila Karina Mene
zes Vicente, com o NIF 2464032468, registada 
sobon.° 2015/18010200261;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, levafm)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Priscila Karina Menezes Vicente
Identificação Fiscal: 2464032468;
AP.180102/150710 Matrícula
Priscila Karina Menezes Vicente, solteirona), maior, resi

dente em Luanda, Município de Belas, Bairro Nelito Soares, 
Rua do Alentejo n.° 124, que usa a firma o seu nome, exerce
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a actividade relacionada com Cabeleireiro e similares, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «PRISCILA 

KARINA MENEZES VICENTE — Cabeleireiro e simi

lares», situado em Luanda, Município de Dande (Caxito), 

Bairro Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Pascoal António da Silva

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150710;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Pascoal António da 
Silva, com o NIF 2464031992, registada sob o 

n.° 2015/18010200258;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Pascoal António da Silva
identificação Fiscal: 2464031992;
AP. 180102/150710 Matrícula
Pascoal António da Silva, Casado(a), sob regime de 

bens adquiridos, maior, residente em Luanda, Município de 
Belas, Bairro Benfica, Casa n.° 63, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Fotocopista, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «PASCOAL 
ANTÓNIO DA SILVA — Serviços de cópias», situado en 
Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Júlio Huambo Artur

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150710;

c) Que foi extraída do registo respei
ciante em nome individual 
Artur, com o NIF 2464031844 ” 
o n.° 2015/18010200255; ’ reg,stí><ia Sob

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por m-
o selo branco desta Conservatória m'm’

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Júlio Huambo Artur
Identificação Fiscal: 2464031844;
AP. 180102/150710 Matrícula
Júlio Huambo Artur, solteiro(a), maior, residem 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Ndala Muleml/ ir 
Mandume Casa n.° 469, que usa a firma o seu nome e 61 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «JÚLIO HUAMBO ARTUR 
— Serviços de entrega de correios e correspondência» 
situado en Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015. — A/0 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo —BUE 
de Dande (Panguila)

Francisco da Cenceição Gamba

o orig^nàk aPenSa 3 65(3 Cert'dã0 eStà C0nf0rme 

cj Quef°f^qUeridaSObApresentóÇãon-o180l02/l507l0;
Vue fo. extraída d0 regjsto respe.antecomer 

~ _ em nome individual Francisco da Cencei- 

Ç ° °amba’ com o NlF 2464032476, registada 

sob o n.° 2015/18010200246;Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

Matríe. >° branC° deSta Conservatória. 

Ap7èíCaÇa0 Fiscal: 2464032476;

Pr^ 102/150710 Matrículadente C'$C0 Cenceição Gamba, Solteiro(a), maior, resi- 

Casa n °2'' /ãn°a’ Município de Cacuaco, Bairro Panguila, 
relaci / ’ °Ue USa a ^rma ° seu nome, exerce a actividade 

cimp T1303 C°m Mensaêeiro, tem o escritório e estabele- 
GAMB°A den°minado «FRANCISCO DA CENCEIÇÃO 

de . . Serviços de entrega de correios e correspon
R • n S tuado en Luanda, Município de Dande (Caxito)’

Bairr° Panguila, s/n.°
r ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

der«via‘ae consertada assino.(lp ri°n®ervatória do Registo Comercial de Bengo — Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015.-A/0

Conservador/a, ilegível.
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,s„ Cardai

I* ^An-**** 
a esta certidão está conforme 

a cópia aPenSa
< hADresentaçãon.» 180102/150710;

0foi^eridasobAPr rÇespeitante ao comer- 
^foi extraída do ^jvjdua| Guilhermina José

■ ' ciante n0^ com o NIF 2464032204,
Armando da ^2’015/18010200251;
registada S°folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

^ue0Xnco desta Conservatória.

. ;“AU»«»»-Ano'açde!
! Ma -nslosé Armando da Costa 
idZã°Fiscai:346jC0u3ia2()4;

j AP!hC2na50Jo'é Armando da Costa, solteiro(a), 

I Luanda’ Municípi°de Cacuaco’Bairro 

i pjWila Casa n.° 118, que usa a firma o seu nome, exerce 
i lattividàde relacionada com Vendedor Ambulante, tem o
■ sritório e estabelecimento denom i nado «GUILH ER M IN A 
• JOSÉ ARMANDO DA COSTA — Venda ambulante», 
I situado em Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro

Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

(krevistae consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

* Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Servat°ria do Registo Comerciai de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Mana António da Silva Neto

k 0 or'ginal-apenSa a esta certidão está conforme

4 Que •° 180102/150610;
c'ante em nnm °.reg'st0 respeitante ao comer- 
S'lva Ne'o com 'ndlv'dual Maria António da 

»sr3Mo9, reêis,ada 

.Ma‘rícU|aSel° branc« desta c"'Cada(S) P°r mim’ leva(m) 
Maria An,?~ Averbamenm nservatória.

A"°taçoes

Sdnup,óiioda°^atrícu|a

S0b reg'me de 
Xl eXer S escadores c m Uanda> Município de 

* Cidade ?e7 n’° 63’ ^a a firma
S« es±,Onada COm Vendedor 

X? luPA SILVA Neto ent0 denominado h8a"a,s/>da, MuA ^TO __ Venda ambu_ 
,P’° de Dande (Caxito),

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUt 
de Dande (Panguila), aos 10 de Junho de 2015. 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Kinsaka Maria Luau

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150710;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Kinsaka Maria 
Luau, com o NIF 2464032360, registada sob o 
n.° 2015/18010200249;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,
leva(m) o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Kinsaka Maria Luau
Identificação Fiscal: 2464032360;
AP. 180102/150710 Matrícula
Kinsaka Maria Luau, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, Casa 
n.° 15 B, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «KINSAKA MARIA LUAU — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado em Luanda, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)-

Florença Bernarda Sapote

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150713;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Florença Bernarda 
Sapote, com o NIF 2464031467, registada sob o 
n.° 2015/18010200292;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim. leva(m>
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Florença Bernarda Sapote 
Identificação Fiscal: 2464031467;
AP. 180102/150713 Matricula
Florença Bernarda Sapote. solteirofaX maior, residente 

em Huíla, Município de Lubango, Bairro Cdte Couhov. e^sa 
s/n., que usa a firma o seu nome, exerve a actividade rvta-
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cionada com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «FLORENÇA BERNARDA SAPOTE — 
Serviços de entrega de correios e correspondência», situado 
em Huíla, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, 

s/n.°Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Domingos Julante

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Cecília António Sardinha
Identificação Fiscal: 2464042919;
AP. 180102/150710 Matrícula

Cecília António Sardinha, solteiro(a), maior, residente 
em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Boa 
Esperança li, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 

actividade relacionada com Cabeleireiro e similares, tem 3 Escritório e estabelecimento denominado «CECÍLU 

ANTÓNIO SARDINHA — Cabeleireiro e similares», 

situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
^""por serv'erdade sEpassa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150707;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Domingos 
Julante, com o NIF 2464032298, registada sob 
on.° 2015/18010200234;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Domingos Julante
Identificação Fiscal: 2464032298;
AP. 180102/150707 Matrícula
Domingos Julante, Casado(a), sob regime de bens adqui

ridos, maior, residente em Luanda, Município de Cacuaco, 
Bairro Panguila, Casa n.° 58, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Mensageiro, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «DOMINGOS 
JULANTE — Serviços de entrega de correios e correspon
dência», situado em Luanda, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Cecília António Sardinha

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requeridasobApresentação n.° 180102/150710;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Cecília António Sar
dinha, com o NIF 2464042919, registada sob o 
n.° 2015/18010200242;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015. — A/0 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Fátima Eugénia De Menezes Abrantes

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme o ori
ginal;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150710;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual Fátima Eugénia de 
Menezes Abrantes, com o NIF 2464047228, 

registada sob o n.° 2015/18010200245;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
ídentifi EUSénÍa de MeneZeS Abrantes 
'dentrficação Fisca(; 2464047228.

80'°2/'50710 MatrícularegimpT ^Ugen'a de Menezes Abrantes, Casado(a), sob 

Munic adqUÍrÍd0S’ mai°fi residente em Luanda,
que usaTfi 06 CaCUaC°’ Bairro Panguila, Casa n.° 497-A, 

Corn Cab u1™ ° nOrne’ exerce a actividade relacionada 

. ’reiro e similares, tem o escritório e estabeleci- 

arr ANíenominado <<p^TlMA eugénia DE mewezes 
cabeleireiro e similares», situado en 

Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila,

Sector 3. ~ e dep°’s
Por ser verdade se passa a presente certidão, 9

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo 

de Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015.

BUE
A/O

Conservador/a, ilegível.
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R sisto Comercial de Bengo — BUE

Mare>rid» An"l"i”

• ia apensa a esta certidão está conforme 

(i) . . i.
°f°i requerida sobApresentação n.“ 180102/150710; 

WQUe foi extraída do registo respeitante ao comer- 
^^cLnteem nome individual Margarida Manuel

António, com o NlF 2464031909, registada sob 

ono20l5/l8010200247;
Queocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

oselo branco desta Conservatória.
Matrícula —Averbamentos — Anotações
Margarida Manuel António
Identificação Fiscal: 246403 1909;

AP.I80I02/150710 Matrícula
Maigarida Manuel António, solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Mensageiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «MARGARIDA MANUEL ANTÓNIO
- Serviços de entrega de correios e correspondência», 
situado en Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, Sector s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
dcrevistae consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Onservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Faustino Victorino

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

0 original;
c^Uef°ire9ueridasob Apresentação n.° 180102/150707, 

QUe foi extraída do registo respeitante ao comer- 

'ante em nome individual Faustino Victorino, 

o NlF 2464031798, registada sob o 
^Que 20l5/18010200222;

Ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
^atr'cu|a ^ranco desta Conservatória. 
^Ustino v ^Ver^arnentos — Anotações

Ap^Olo?/lçlSCal:2464°31798;
&eFaUstino vj 0707 Matrícula

.to^'no’ solteiro(a), maior, residente em 
% 7>queusaa fi e Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa 

MensriTla 0 seu n°me, exerce a actividade rela- 
geiro, tem o escritório e estabelecimento

16713

denominado «FAUSTINO VICTORINO — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado em Bengo, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector n.° 8.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Maria José Rodrigues

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150707;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria José Rodri
gues, com o NIF 2464032395, registada sob o 
n.° 2015/18010200226;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria José Rodrigues
Identificação Fiscal: 2464032395;
AP. 180102/150707 Matrícula
Maria José Rodrigues, solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa 
n.° 339, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «MARIA JOSÉ RODRIGUES — Confeitaria», 
situado en Bengo, Município de Ambriz, Bairro Panguila, 

Sector n.° 8. -
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Maria Filomena Nogueira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/1 50707;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria Filomena 
Nogueira, com o NIF 2464031950, registada sob 

on.° 2015/18010200227;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim. Ieva(m)

o selo branco desta Conservatória.
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Matricula —Averbamentos —Anotações
Maria Filomena Nogueira
Identificação Fiscal: 2464031950;
AP 180102/150707 Matrícula
Maria Filomena Nogueira, Casado(a), sob regime de 

comunhão geral, maior, residente em Bengo, Município 
de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa n.° 331, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «MARIA FILOMENA NOGUEIRA — Confeitaria», 
situado en Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, Sector n.° 8.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

...

c) Que foi extraída do registo respeitante ao
ciante em nome individual Faustina Av 
Silva, com o NIF 2464031798, registad 
n.° 2015/18010200221; asob°

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Faustina Avelino Da Silva
Identificação Fiscal: 2464031798;
AP. 180102/150707 Matrícula
Faustina Avelino da Silva, solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, 
Casa n.° 712, que usa a firma o seu nome, exerce a activi
dade relacionada com Vendedor Ambulante, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «FAUSTINA AVELINO DA 
SILVA — Venda ambulante», situado en Bengo, Município 
de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector n.° 9.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depo1S 
de revista e consertada assino.

João Nelson Correia Mateus

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150713;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual João Nelson Correia 
Mateus, com o NIF 2464031062, registada sob 
o n.° 2015/18010200281;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
João Nelson Correia Mateus
Identificação Fiscal: 2464031062;
AP. 180102/150713 Matrícula
João Nelson Correia Mateus, solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, 
Casa n.° 282, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Fotocopista, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «JOÃO NELSON CORREIA MATEUS 
— Serviços de cópias», situado en Bengo, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector n.° TV.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Faustina Avelino Da Silva

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150707;

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 7 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Augusto João Ngonga

o) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
/^Que foi requerida sobApresentaçãon.0180102/150710;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual Augusto João 
Ngonga, com o NIF 2464042943, registada sob 

0 n-° 2015/18010200252;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Augusto João Ngonga
'dent.ficação Fisca\. 2464042941-

Luanda M< °^° ^8°n^a’ so^eiro(a), maior, residente em 
RaNgoMKiíun'^cast\?.Zfienga’ BaÍrr° H°J^a-Henda’ 
exerce a act' H aSa n' que usa a firma o seu nome, 
tório e e«t J1, aC*e re^ac'onada com Pescador, tem o escri- 

MGONGA t/ eC'ment0 den°minado «AUGUSTO JOÃO 
Dande (C ■ PeSca>>’ situado em Luanda, Município de

Por se í BaÍrr° Pan8UÍ'a ComP‘^, s/n.° 
de revi^tn Se Passa a Presente certidão, que depois

aer^VIStae consertada assino, de Danri V^r,a do Registo Comercial de Bengo — B^E

10 * Jul"°
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a Registo Comercial de Bengo — BUE 
c^atórÍa de Dande (Panguila)

João Amaral dos Santos

- ia apensa a esta certidão está conforme
a) Que a cop^

°foi requeridasobApresentaçãon.0180102/150710; 
foi extraída do registo respeitante ao comer-

QUe te em nome individual João Amaral dos 

Santos, com o NIF 2464031100, registada sob o 
no 2015/18010200254;

Oue ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula - Averbamentos — Anotações
joão Amaral dos Santos
Identificação Fiscal: 2464031100;
AP.180102/150710 Matrícula
João Amaral dos Santos, Casado(a), sob regime de 

bens adquiridos, maior, residente em Luanda, Município 
de Cacuaco, Bairro Augusto Ngangula, casa s/n.0, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Recauchutador, tem o escritório e estabelecimento denomi- 
nado«JOÃOAMARALDOS SANTOS — Recauchotagem», 
situado en Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

bue
Conservatória do Registo Come^' B 

de Dande (Panguila)

-gela ^Ribeiro P^to

• ro a psta certidãoa) Que a cópia apensa a esta
o original; snn° 18010^'^b) Que foi requerida sob Apresen aç . ao comer') q«e toíexleaída do ^Tn6ela KM"'1

— em nome 836. *
Ribeiro Pinto, com o
tada sob o n.° 2015/1801 CnormimJeva^d) Que ocupa as folhas rubrica afs
o selo branco desta Conserva o~Matricula — Averbamentos — Anotaçoes
Raquel Ribeiro PintoMentificação Fiscal: 2464031836;

^•180102/150710 Matricula / \ maior, reSl'
M^la Raquel Ribeiro Pinto, solteiro a , Cacuaco, 

em tuanda, Município de Cacuaco, a ctiyidade asa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerC eStabelec1' 
penada com Mensageiro, tem o escritor~ pçNTO 
J1'0 denommado «ÂNGELA RAQUEL Rl ^encia»’
sh, ?ÍÇOS de entrega de correios e corresp íd0 ** Luanda, Município de Dande (Cax«^ 

anSuila,s/n»
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que depois
Por ser verdade se passa a presente certidão, 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Bengo-BUE 
de Dande (Panguila)

Maria João António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150710;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria João 
António, com o NIF 2464031399, regis
tada sob o n.° 2015/18010200257;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria João António
Identificação Fiscal: 2464031399;
AP. 180102/150710 Matrícula
Maria João António, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, casa 
n.° 787-B, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Mensageiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «MARIA JOÃO ANTÓNIO — Serviços 
de entrega de correios e correspondência», situado em 
Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, Casa 
n.° 787-B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - BUE 
de Dande (Panguila), aos 10 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegiyel.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Esperança Manuela

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/1507l3;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao
comerciante em nome individual Esperança 

Manuela, com o NlF 2464031178, registada 

sob o n.° 2015/18010200283;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Esperança Manuela
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Identificação Fiscal: 2464031178;

AP. 180102/150713 Matrícula
Esperança Manuela, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, Casa n.° 182, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Cabeleireiro e similares, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «ESPERANÇA MANUELA 
— Cabeleireiro e similares», situado en Luanda, Município 
de Dande (Caxito), Bairro panguila, sector s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. __ A/O

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Adão Jeremias Morna

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150713;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Adão Jeremias 
Morna, com o NIF 2464031208, registada sob o 
n.° 2015/18010200284;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Adão Jeremias Morna
Identificação Fiscal: 2464031208;
AP.180102/150713 Matrícula
Adão Jeremias Morna, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, Casa n.° 
130, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Pescador, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «ADÃO JEREMIAS MOMA — Pesca», 
situado en Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro 
panguila, Sector n.° 1.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Yuri Anderson de Brito Demba

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150713;

c) Que foi extraída do registo respeitant
ciante em nome individual Yuri a" 
Brito Demba, com o NIF 2464Q3121nderS°n de 
sob o n.° 2015/18010200285; ° 6’ re8istada

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mjm
o selo branco desta Conservatória 'eVa(ni)

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Yuri Anderson de Brito Demba
Identificação Fiscal: 2464031216;
AP.180102/150713 Matrícula
Yuri Anderson de Brito Demba, solteiro(a), majOr 

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro ProgectoVila 
Azul, Casa n.° 264, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escrito 
rio e estabelecimento denominado «YURI ANDERSON 
DE BRITO DEMBA — Confeitaria», situado em Luanda 
Município de Dande (Caxito), Bairro panguila, sector s/n.°.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Albino Gonçalves Mongala Nzomba

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150714;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Albino Gonçalves 
Mongala Nzomba, com o NIF 2464042374, 

registada sob o n ° 2015/18010200342;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Albino Gonçalves Mongala Nzomba 
Identificação Fiscal: 2464042374;

«'n8»0"’2"507'4”""111'maior, residei °n^a'Ves Mongala Nzomba, solteiro(a), 

Cerâmica ca Ê ^moLuancía’ Município de Cacuaco, Bairro 
a actividade ’ ^Ue USa a ^rma 0 seu nome’ exerce 

e estabelec' aC'°nada com Mensageiro, tem o escritório MONGALAdenominado «ALBINO GONÇALVES 

corresponde • Serv'fos de entrega de correios e
(Caxitot r nC'a>>’ s'tuado em Luanda, Município de Dande

Por ' a'rr0 PanSuila, s/n.° de revicta erdade se passa a presente certidão, que depois

■•ev.sta e consertada assino.
de Dande *at°r'a do Registo Comercial de Bengo — ( anguila), aos 14 de Julho de 2015. — A/0

Conservador/a, ilegível.
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. m Resisto Comercial de Bengo — BUE 
Conset*í,t6r,a de pande (Panguila)

Vietor Crespo da Silva Danji

-nia apensa a esta certidão está conforme
a) QUe a copia p

a foi extraída do registo respeitante ao comer- 
c> • nte em nome individual Vietor Crespo Da 

Silva DANJI, com o NIF 2464031712, registada 
sob o n.° 2015/18010200287;

. Que 0Cupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
7 o selo branco desta Conservatória.

Matricula - Averbamentos — Anotações
Vietor Crespo da S i I va Danj i
Identificação Fiscal: 2464031712;
AP.180102/150713 Matricula
Vietor Crespo da Silva Danji, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Maianga, 
Rua 5 Casa n.° 25 Zona 5, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «V1CTOR CRESPO DA 
SILVA DANJI — Serviços de entrega de correios e cor
respondência», situado em Luanda, Município de Dande 
(Caxito), Bairro panguila, Sector n.° 9.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Verónica José Abílio

Q le a cópia apensa a esta certidão está conforme 
°OngÍnal;

c) Que ^requeridasobApresentaçãon.° 180102/150714;
ciam eXtFa,da do re§’st0 respeitante ao comer- 
li e em nome individual Verónica José Abí- 
soh C0ITI ° NlF 2464042404, registada

d) QUeocOn-O20l5/1801°200344;
o selaS ^o4las rubricada(s) por mim, leva(m) 

Matr'cula branco ^sta Conservatória. 

u"±’J°SÍA“i”en‘“^An°'a'“s

180102/] sniCal: 2464042404;
Lu Verôn'ca José°l 4 Matrícu|a

Malta r Município de °r Solteiro(a>’ mai°L residente em 
activa n’° 320 e aS’ Bairro Rangel, Rua Dona 
estabfx|ade relacionadaUe USa a ^nna 0 seu nome, exerce a 

denomCOrn Mensageiro, tem o escritório e 
sittaq0 'Ç°s de entres"1!?0 <<VERÔN'CA JOSÉ ABÍLIO 
^nguii?n ^Uanda m a • e Correios e correspondência», 

**•*.• >• Município de DMde Baim

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 14 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Carla Marília do Rosário Paraíso de Carvalho

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme o
original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 180102/150713;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Carla Marilia do Rosá
rio Paraíso de Carvalho, com o NIF 2464032174, 
registada sob o n.° 2015/18010200297;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Carla Marilia do Rosário Paraiso de Carvalho
Identificação Fiscal: 2464032174;
AP.180102/150713 Matrícula
Carla Marília do Rosário Paraíso de Carvalho, Casado(a), 

sob regime de comunhão geral, maior, residente em Bengo, 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, casa s/n.° 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Cabeleireiro e similares, tem o escritório e estabele
cimento denominado «CARLA MARILIA DO ROSÁRIO 
PARAÍSO DE CARVALHO — Cabeleireiro e similares», 
situado em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Julho de 2015. — AO 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Monteiro da Costa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne o on-

ginal;
b) Que foi requeridasob Apresentaçãon.° 180102150 -14;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Monteiro 
da Costa, com o NlF 2464042.'2?. registada 
sob on.° 2015/18010200341;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim. lev xm

o selo branco desta Conservatona.
Matrícula — Averbamentos — Anotaçoes

Monteiro da Costa
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Identificação Fiscal: 2464042j2j,
AP. 180102/150714 Matrícula
Monteiro da Costa, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Alvalade, Ra Ferraz 
Bomboque n.° 4-B-6.0 62, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Mensageiro, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «MONTEIRO 
DA COSTA—Serviços de entrega de correios e correspon
dência», situado en Luanda, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 14 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comerciai de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

João Pedro Manuel Mendes

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme o ori
ginal;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150714;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual João Pedro Manuel 
Mendes, com o NIF 2464032026, registada sob 
on.° 2015/18010200306;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
João Pedro Manuel Mendes
Identificação Fiscal: 2464032026;
AP. 180102/150714 Matrícula
João Pedro Manuel Mendes, solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Terra Nova 
Libongo, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «JOÃO PEDRO MANUEL 
MENDES — Serviços de entrega de correios e correspon
dência», situado en Bengo, Município de Dande (Caxito), 
Bairro panguila, sector s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 14 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Alzira Domingas Bernardo Suquete

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150715;

ciante em nome i 
Bernardo Suquete. 
registada sob o n

---------------------- -—

c) Que foi extraída do registo respeitant 

'ndividual Alzira
com o NIF pum?’"8’5 

•° 2015/18010200434 °47244.
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mi ’

o selo branco desta Conservatória ’eva^
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Alzira Domingas Bernardo Suquete 
Identificação Fiscal: 2464047244;
AP. 180102/150715 Matrícula
Alzira Domingas Bernardo Suquete, solteiro(a) 

maior, residente em Luanda, Município de Cacuaco 
Bairro Banguila, Sector 6, Casa n.° 520-B, que usa 
firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «ALZIRA DOMINGAS 
BERNARDO SUQUETE — Venda de bens alimentares», 
situado en Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo-BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Julho de 2015. — A/0 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo —BUE 
de Dande (Panguila)

António Filipe Femandes Sebastião

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

0 original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150715;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual António Filipe Fer- 
nandes Sebastião, com o NIF 2464047260, 

registada sob o n.° 2015/18010200436;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matricula — Averbamentos — Anotações

António Filipe Femandes Sebastião 
Identificação Fiscal: 2464047260;

re$idente em i rnandes Sebastião, solteiro(a), maior, 
^nguila Rua uanda’ Município de Cacuaco, Bairro 

exerceaactivid d • ^Ue L1Sa a ^rma 0 seu n0ÍTie’ 
tório e estab ere^ac’onac*acom Mensageiro, temoescri-

FeRNANDES lC/mentO d5n°minado «ANTÓNIO FILIPE 
reios e corre — Serviços de entrega de cor-
Dande s‘tua^° en Luanda, Município de

de revista ~ Se Passa a presente certidão, que depois 

c 'Sta e c°^rtada assino.de Dande ,^ÓrÍa do ^eêisto Comercial de Bengo — 
' (Pan8uila), aos 15 de Julho de 2015. -

Conservador/a, ilegível.
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ComereW (leBengo —BUE 
d« mnJe (PanS»l'«)

Amandio Canema Serafim

nnia apensa a esta certidão está conforme 
^Queacopia P

n 0:SeridasobApresentaçãon.<> 180!02/150715; 
foi extraída do registo respeitante ao comer- 

c) QUe em nome individual Amandio Canema 
Serafim com o NIF 2464043516, registada sob 
on °2015/18010200384;

Oue ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotaçoes 
Amandio Canema Serafim 
Identificação Fiscal: 246404j516, 
AP. 180102/150715 Matrícula
Amandio Canema Serafim, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Funda, 
Casa n.° 17, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Mensageiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «AMANDIO CANEMA SERAFIM 
— Serviços de entrega de correios e correspondência», 
situado en Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

João Paulo

Q a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 °nginal;

c^O|.p01 rfeqUendasobApresentaçã°n.° 180102/150714; 

com * .extra’da d° registo respeitante ao 
Paul Clante ern nome individual João 

2464042722, registada 
^Queocun’ “0 18010200347;

0 seln h f°^as rubricada(s) por mim, leva(m) 

Conservatória.
> Paulo Verbamentos — Anotações
dentificacãn r-

AP’l8°l02/isnTal: 2464°42722;
MJ°à° Paulo °p4Matr>cula

cSÍdente em Luanda’ 
aada Cn firma o Seu n G f ’ Casa n-° 75> Zona 14, 
^niin^^geiro, exerce a actividade relacio- 

paulo° eSCr^^r’° e estabelecimento 
^nde (o^eSpOndencia» Serviços de entrega de cor- 

t0)> &airro Pan^ Município de

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 14 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Jandira da Conceição José Salvador

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150714;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Jandira da Concei- 
çãojosé Salvador, com o NIF 2464032514, 
registada sob o n.° 2015/18010200312;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Jandira da Conceiçãojosé Salvador 
Identificação Fiscal: 2464032514;
AP. 180102/150714 Matrícula
Jandira da Conceiçãojosé Salvador, Solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, Casa n.° 24, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escri
tório e estabelecimento denominado «JANDIRA DA 
CONCEIÇÃOJOSÉ SALVADOR — Serviços de entrega de 
correios e correspondência», situado em Bengo, Município 
de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector n.° 09.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BLE 
de Dande (Panguila), aos 14 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo Bl E 
de Dande (Panguila)

Kuimba Catarina

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° l S0102.1 ?0 1X
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Kuimba 
Catarina, com o NlF 2464042773, registada 

sob o n.° 2015/18010200385;
d) Que ocupa as folhas rubricadas) por mim.

leva(m) o selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos — Anotaçoes
Kuimba Catarina,
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Identificação Fiscal: 2464042773;

AP.l80102/150715 Matricula
Kuimba Catarina, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Belas, Bairro Bairro Palanca, 

Casa n.° 442, Zona 12, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com Cabeleireiro e similares, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «KUIMBA 
CATARINA — Cabeleireiro e similares», situado en Luanda, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila), aos 15 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Américo Francisco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150715;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Américo Francisco, 
com o NIF 2464043354, registada sob o n.° 
2015/18010200387;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos —Anotações
Américo Francisco
Identificação Fiscal: 2464043354;
AP. 180102/150715 Matrícula
Américo Francisco, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Soda, casa s/n.°, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«AMÉRICO FRANCISCO — Serviços de entrega de cor
reios e correspondência», situado en Luanda, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Manuela Sabina Juvêncio Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150818;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao
ciante em nome individual Manuela s° 
Juvêncio Manuel, com o NIF 246405l"'a 
registada sob o n.° 2015/18010200505;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, lev^x
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Manuela Sabina Juvêncio Manuel
Identificação Fiscal: 2464057274;
AP-180102/150818 Matrícula
Manuela Sabina Juvêncio Manuel, solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, Casa n.° 300-A, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «MANUELA SABINA 
JUVÊNCIO MANUEL— Serviços de entrega de correiose 
correspondência», situado em Bengo, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comerc.al de Bengo - BUE 
de Dande (Panguila), aos 18 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Celmira Gaspar Dumba

apensa * “b “ní<a,> “

0 original;
c) OiT KC]U,inda sob Apresentação n.° 180102/150813;

9 01 eXtraida do registo respeitante ao comer-

te em nome individual Celmira Gaspar 
m a, com o NIF 2464057312, registada sob

On-° 2015/18010200487;
) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

Mnt ’ i° Se^° branco desta Conservatória. 
Celn Averbamentos - Anotações

Celmira Gaspar Dumba
'^tfícação Fiscal: 2464057312-

-180102/150813 MatrículaL iin H m^ra Gaspar Dumba, solteiro(a), maior, residente em 
Casa n 0 Un,C*p’° de Belas, Bairro Samba, Rua da Samba 

a .n’ ^ona 3, que usa a firma o seu nome, exerce 
rio * a<^e re‘ac’onada com Mensageiro, tem o escritó- 
DUMRStabe,eCÍment0 denominado «CELMIRA GASPAR 

. Serviços de entrega de correios e correspo11
a», situado en Luanda, Município de Dande (Caxit°)>

Bairro Panguila, s/n?or ser verdade se passa a presente certidão, que dep°'s 

de rev,sta e consertada assino.. Gonservatdna do Registo Comercial de Bengo 
ande (Panguila), aos 13 de Agosto de 2015.

Conservador/a, ilegível.
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n.«|72

d. o»‘"(Pan8“
BMlriís»M"»',adre

fl a esta certidão está conforme 
a cópia apensa a esta

<«Wt d í„bApre«nW’‘>n"l8l)102/'5<)SI3; 
wnuefoire£luenda ao registo respeitante ao comer- 

Q«e f»i «,ra,dn" * individual Beatriz Suzana 
ciante em nom 6812> registada sob o
Padre, com o Ntr 
n?2015/^|^ por mim, leva(m) 

"QUoeselXanco desta Conservatória.
Matrícula-Averbamentos-Anotaçoes

Beatriz Suzana P adre solteiro(a), maior, residente em 
JSXio de Luanda, Bairro Maculusso, Ra Major 

Marcelino Dias 68 RC, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «BEATRIZ SUZANA 
PADRE — Serviços de entrega de correios e correspon
dência», situado em Luanda, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Por ser verdade se passa a presente eertidào, que depois 

de revista e consertada assino. Ren2O — BUE
Conservatória do Registo Comerctal de Beng 

de Dande (Panguila), aos i 3 de Agosto de 2015. 

Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - BL £ 

de Dande (Panguila)

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Santos Paulo Bunga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150813,
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Santos Paulo 
Bunga, com o NIF 2464057410, registada sob 
o n.° 2015/18010200491;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, levai m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Santos Paulo Bunga
Identificação Fiscal: 2464057410;
AP. 180102/150813 Matrícula
Santos Paulo Bunga, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, Casa 
n.° 49 B, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «SANTOS PAULO BUNGA — Serviços de 
entrega de correios e correspondência», situado em Luanda. 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

António Quitoma Monteiro

Qoorigi*nàf aPenSa 3 eSta CertÍdâ° eStá conforme 

<=) QuefoXraÍ 'ÍApreSentação n° ’ 80102/150813;

ciante em ° Fe^'st0 resPeitante ao comer-
Monteiro> corT lnxdÍVÍdUa‘ AntónÍ0 Quitoma
Sobon.o2015/ls°Aln1F 2464056847, registada 

jQue ocupa <• 5/l80l02°0489;

i,;‘sVANtóN|o Quit™ ri° e K,ab<il«i- L MA MON™RO 
êUlla> s/n.» ’ Mumcipio de Dande

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Agosto de 2015. — AO 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo___BUE

de Dande (Panguila)

Maria Kipungo Cassange

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conterme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n? IS0102.150S13;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria Kipungo* Cas

sange, com o NlF 2464057002. registada sob o 
n.° 2015/18010200486;

d) Que ocupa as folhas rubricada^s) por mim. le\ a^m)
o selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos — AnotaçVks 
Maria Kinumm ('.<
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Identificação Fiscal: 2464057002;
AP. 180102/150813 Matrícula
Maria Kipungo Cassange, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Ngola Kiluange, 
Casa n.° 24 Zona 16, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Jardineiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «MARIA KIPUNGO 
CASSANGE—Jardinagem», situado en Luanda, Município 
de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 13 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Esperança Milicio António Afonso

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme o ori
ginal;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150715;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Esperança Milicio 
António Afonso, com o NIF 2464047163, regis
tada sob o n.° 2015/18010200431;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Esperança Milicio António Afonso
Identificação Fiscal: 2464047163;
AP. 180102/150715 Matrícula
Esperança Milicio António Afonso, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Ngola 
Kiluange, Casa n.° 28, Zona 16, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «ESPERANÇA 
MILICIO ANTÓNIO AFONSO — Confeitaria», situado em 
Luanda, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo_ BUE
de Dande (Panguila), aos 15 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Jone António André

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme o
original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150715;

c) Que foi extraída do registo respeitant
ciante em nome individual Jone A r 30 COnier- 
com o NIF 2464043370 r • André, 
o n.° 20 1 5/18010200389; ’ eglStada sob

d) Que ocupa as folhas rubricadâ(s) por mi
o selo branco desta Conservatória. leVa(m)

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Jone António André
Identificação Fiscal: 2464043370;
AP. 180102/150715 Matrícula
Jone António André, solteiro(a), maior, resident 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Bairr 
Panguila, Casa n.° 1114, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Montadores de Aparelhos 
Electrónicos, tem o escritório e estabelecimento denominado5 
«JONE ANTÓNIO ANDRÉ - Serviços de electrónica», 
situado en Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, Sector 07.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Francisco José Gonçalves

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme o ori
ginal;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150715;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco José Gon 
çalves, com o NIF 2464043001, registada sob o 

n.° 2015/18010200392;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Francisco José Gonçalves 
Identificação Fiscal: 2464043001;
AP. 180102/150715 Matrícula esidente
Francisco José Gonçalves, solteiro(a), nia^°r^a ^aSa 

em Luanda, Município de Luanda, Bairro Pren ^erce 
n.° 15 PR 54, Zona 6, que usa a firma o seu nonloe’escritó. 
a actividade relacionada com Mensageiro, jqsÉ
rio e estabelecimento denominado «FRA 
GONÇALVES — Serviços de entrega de correi^ ^de 
respondencia», situado em Luanda, Municip 

(Caxito), Bairro Panguila, s/n.° dep°’s
Por ser verdade se passa a presente certi 

de revista e consertada assino. pUE
Conservatória do Registo Comercial de e 

de Dande (Panguila), aos 15 de Julho de

Conservador/a, ilegível.
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ConserVâ de Dande (Panguila)

. Rosário da Silva Ferreira dos Santos 
jVfaria do *

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
” ’ZiS^“bA'«senwao''"l8l’l®l508l8; 

nue foi extraída do registo respeitante ao comer-
C) Piante em nome individual Maria do Rosário da 

cuvaFerreirados Santos,comoNIF2464057665, 
registada sob o n.° 2015/18010200519;

,, Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria do Rosário da Silva Ferreira dos Santos 
Identificação Fiscal: 2464057665, 
AP. 180102/150818 Matrícula
Maria do Rosário da Silva Ferreira dos Santos, 

Solteiro(a), maior, residente em Luanda, Município de 
Belas, Bairro Samba, Rua Samba Casa n.° 30 A Zona j, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA FERREIRA DOS 
SANTOS — Serviços de entrega de correios e correspon
dência», situado en Luanda, Município de Dande (Caxito), 
Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 18 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Leio Kinkela Sodiawo

) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 onginal;

c) f°J requenda sob Apresentação n.° 180102/150818;
• oi extraída do registo respeitante ao comer- 

o ..te em norne individual Leio Kinkela 
o n °a->m ^Onl ° 2464057690, registada sob
on. 2015/18010200510;

o seloPr aS f°lhaS rubricada(s) por mim, leva(m) 
Matrícula _ A ra?co desta Conservatória. 
Lel° Kinkela s2r amentos ~ Anotações 
ldentificaçãop aW° 
Apl80l0?/?<JSCal:2464057690;

L Le'° Kinl<ela Sod8 Matrícula
s/ ?da> Municipj0 de Ca°’ S°lteiro(a)’ maior- residente em 
cj ’ ’ que usa a firma Cacuaco> Ba>rro Dala Mulemba, casa 
denoadaConi Mensageiro? "°me’ CXerCe a actividade rela- 
entren,,nado (<LELO KINi/ri ° escr'tório e estabelecimento 
Mu,? de C0-ei0s eX LAiSOD,AWO ~ Servi<^ d* 

lp'°de Dande (Caxh??enc,a>>’ s,tuado en Luanda, 
°)’ Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 18 de Agosto de 2015._ A/O
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Kinzonzi Nzinga Carolina

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150714;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Kinzonzi Nzinga 
Carolina, com o NIF 2464042650, registada sob 
o n.° 2015/18010200339;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim. levam)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Kinzonzi Nzinga Carolina
Identificação Fiscal: 2464042650:
AP. 180102/150714 Matrícula
Kinzonzi Nzinga Carolina. solteirona), maior, resióenze 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Pangiálx Casa 
n.° 49-B, que usa a firma o seu nome, exerce a acdxicaóe 
relacionada com Electricista. tem o escritório e escireecz- 
mento denominado «KINZONZI NZINGA CAROUXA 
— Electricidade», situado em Luanda. Município Csrce 
(Caxito), Bairro Panguila. s/n.°

Por ser verdade se passa a presente cenzcae. ccae cercis 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de b-ergo BUE 
de Dande (Panguila), aos 14 de Julho de 20 ix AO 
Conservador/a, ilegiveL

Conservatória do Registo Comercial de beage M E 
de Dande (Panguila)

Fanuel Caudife

a) Que a cópia apensa a esta cernòào essa ceewwt 
o original;

/>) Que foi requerida sob Apresenta^'** •
e) Que foi extraída do registo respo<a>''< x 

comerciante em nome individual Ea»*tK*«' 
dife, com o NIF 24o405”l K regvstad» soí í 
n,° 2015/1801020055S;

</) Que ocupa as folhas rubricadats) por mi*, 
o selo branco desta G^nsenatoòa.

Matricula — Av erbamentos
Fanuel Caudife
Identificação Fiscal: 24c40? H.
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AP. 180102/150819 Matrícula
Fanuel Caudife, solteiro(a), maior, residente em Cunene, 

Município de Kahama, Bairro Cuanhama, casa s/n.°, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«FANUEL CAUDIFE — Serviços de entrega de correios e 
correspondência», situado no Cunene, Município de Dande 
(Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 19 de Agosto de 2015. A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Luz da Conceição Domingos Mafuta

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150715;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Luz da Conceição 
Domingos Mafuta, com o NIF 2464047546, 
registada sob o n.° 2015/18010200443;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Luz da Conceição Domingos Mafuta 
Identificação Fiscal: 2464047546;
AP. 180102/150715 Matrícula
Luz da Conceição Domingos Mafuta, solteiro(a), maior, 

residente em Bengo, Município de Pango-Aluquem, Bairro 
Mifuma, Casa n.° 246, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Fotocopista, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «LUZ DA CONCEIÇÃO 
DOMINGOS MAFUTA - Serviços de cópias», situado no 
Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.
d ^°n'e7DtÓrÍa do Reêist0 Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila), aos 15 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo - BUE 

de Dande (Panguila)

Zeferino Aurélio

Z;aP'"S,1“BC«Wa<—e«nfo™,e
‘>OUefOÍr“l"id“bAl’r™-Ç»»n.-l80ll)2/l507l4;

c) Que foi extraída do registo resDeit 
comerc.ante em nome individual 7 te ’ 
Aurélio, com o NIF 246404269? 
sob 0 n.° 2015/18010200340- ’ FegisM

d) Que ocupa as folhas rubricâda(s) nn 
eva(m) o selo branco desta Conservatór?1"1'

Matricula —Averbamentos —Anotações
Zeferino Aurélio
Identificação Fiscal: 2464042692-
AP. 180102/150714 Matrícula
Zeferino Aurélio, Solteiro(a), maior, residente em Ben& 

Mumc.p.o de Dande (Caxito), Bairro Bairro Panguila 3 
n 129, que usa a firma 0 seu nome, exerce a actividaf 
relacionada com Mensageiro, tem o escritório e estabelec 
mento denominado «ZEFERINO AURÉLIO - Serviçosd 
entrega de correios e correspondência», situado no Bens 
Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector n»>

Por ser verdade se passa a presente certidão, que dept 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo_ Bl
de Dande (Panguila), aos 14 de Julho de 2015. — AÍ 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Fernanda João Mazingo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme o ori-i
ginal;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150813;.
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Fernanda João, 
Mazingo, com o NIF 2464057738, registada sob 

o n.° 2015/18010200480;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Fernanda João Mazingo
Identificação Fiscal: 2464057738;
AP. 180102/150813 Matrícula residente
Fernanda João Mazingo, solteiro(a), gector 6, 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro exerce a acti- 
Casa n.° 983-B, que usa a firma o seu n0™ \jares? tem o 
vidade relacionada com Cabeleireiio «FERNANDA 
escritório e estabelecimento denormsituado em 
JOÃO MAZINGO — Cabeleireiro e S1‘ Panguila, s/n0 
Luanda, Município de Dande (Caxito , ^^30, que depms

Por ser verdade se passa a PreseI |
de revista e consertada assino. Bengo —■ B,

Conservatória do • 20IÍ' '
de Dande (Panguila), aos 13 
Conservador/a, ilegível.


