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SUPLEMENTO
SUMÁRIO

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE de Viana

(Sede).

«Marcos Costino Bota».

«Madalena Miguel Samuel».

«Santos José Calunga».

«Manuel Baltazar José».

«Domingos de Oliveira Diogo».

«Doroteia Manuel de Oliveira».

«Dina António Mussumba».

«António Domingos Nunes Tomás».

«Teresa José da Costa Rocha».

«Rosa Belinha de Santa Kaulimoníkwa».

«Josefa da Rosa Txiiringue».

«João António Arsénio da Costa».

«Alfredo António».

«Femando Alberto Pierre».

«Francisco Domingos Albano Gonçalves».

«João Vunge José».

«Luzia Camueje».

«Carlos Joaquim Domingos».

«António Mussungo Ligeiro».

«Catarina Avelino Eduardo Mateus João».

<<J°sé Bumba Yango».

«Ivete Tshilomba Cangoma».

«Luzia Domingos da Silva».

«César Cahilo Yuby Agapito».

«Domingas Veríssimo da Costa Andrade».

<<Júlio Félix».

«Ageu Kiala Panzo».

«Abílio André dos Santos».

«Isaac Mateus da Silva». 

«Luciano Nzinga Pedro».

«Rosa Machado».

«Joaquim Nguendelamba Pakissi». 

«Isabel Rita Adão Pedro». 

«Sebastião Gaspar de Sousa». 

«Gaspar Lourenço Morgado». 

«Luísa António Bemardo Ferreira». 

«Gildo Agostinho António». 

«Ana Cristina Vaz Lopes». 

«Francisca Agostinho Joào». 

«Nazaré Elizabete Fundo Junta». 

«Luisa Sebastião Lucas Mateus». 

«Júlia dá Silva».

«Domingas Francisco António». 

«Palmira Antónia João Bumba». 

«Euridice Amélia Luís da Cruz». 

«Domingas Isabel João». 

«Muenga Mahula Neves». 

«Mutemba José Mutemba». 

«Nalote Ambrósio Calandula». 

«Domingas Nguvulo Albano». 

«Juliana Paulo».

«Adão Paulo dos Santos». 

«Miguel Dala Dange».

«Emiliano António». 

«Roberto Soares Quituxi».

«Luzia Armando Lucas».

http://www.imprensanacional.gov.ao


«Orlando Manuel João Congo».

«Teresa Gabriel Bravo Muhongo».

«Fátima Francisca Mussassa».

«Paula Bunga Chivela Afonso».

«Manuel João Jorge Capitango».

«João Sebastião».

«Maria Augusto Bibi».
«Miraldina Sessenta da Silva Monteiro».

«Albertina Luís Camilo Catumbela».

«Guilherme Zinga».

«Júlio Menezes António Bemardo».

«Barreira Joaquim Bala Isaia».

«Ana Bela Kigila Lucala».

«David Ucani».

«José Luis Francisco».

«Cipriano Sekandi».

«Manuel Adão».

«Maria da Conceição Ramos dos Reis».

«Bemardo Domingos Jungo».

«Antonica Euridice Amador Alberto».

«Dorivaldo da Encarnação Henriques Americano».

«Bemarda Semedo Moreira da Cruz Benedito».

«Marcos Costino Bota».

«António Domingos Nunes Tomás».

«Francisco Domingos Albano Gonçalves».

«Ivete Tshilomba Cangoma».

«Luciano Nzinga Pedro».

«Guilhermina Marisa Simão da Costa».

«Sheila Vanuza Paixão de Oliveira».

«Isidro José Vunge».

«Pedro Kondua Ramiro Panzo».

«Paulino António».

«Judite Maria das Dores».

«Sérgio Eugênio Palanga Chindombe».

«Carvalho Muhanda Ndulo».

«Mário Domingos».

«António Canbumba».

«Francisco Albano».

«Joana Domingos Miguel Carinhas».

«Manuel Pedro Castelo».

«Luís Adão da Costa».

«Pinto Franco Queta».

«Domingos António Sousa». 

«Avelino Domingos Gomes».

«Maria de Fátima Sampaio».

«Franco Chipita».

«André Domingos Bande».

«Isabel Sonhi Sualala». 

“«^^C-mceipão João dos Santos».

«Nelson Garcia Quitadi». 

*Mb"di«WianaMdiékenoBaIIos».

“Paulo Afonso Henriques».

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

«Pedro Manuel Ambrósio João».

«Domingos Augusto».

«Manuel Augusto».
«Ângelo António Araújo».

«Maria Madalena dos Santos».

«Antónia Alexandre Lourenço».

«José Mateus André».

«Lucinda Cafanda Quilende».

«Valter Pereira Alexandre Sebastião».

«Lúcia Bemardo Mateus Ferreira».
«Dagmar Dias Correia».

«Isabel Enhama José».

«Engrácia Axitação João Mendes de Carvalho Miguel» 
«Juliana Eduardo João Neto».

«Manuel Domingos Arsénio».

«Baptista Manuel».

«Firmino Francisco Fula».

«Esmeralda Luísa Caliata».

«Bemardo Domingos Ngolombele».

<Júlia André Cândido».

«Suzana do Amaral Gourgel».

«Francisco Maiamba».

«Feliciana Maiato de Brito».

«Gabriel José».

«Apolinário Manuel Maxinde».

«José Luís Filipe».

«Guilhermina Dias Tomás da Silva».

«Belengue Miranda Mucage».

«António Francisco Quissengui».
«Analdeth Chingolo Vimbuando Belginé».

«Lukengi Ablavia Kivova».

«Luísa António Bemardo Ferreira».

«Gildo Agostinho António».

«Júlia da Silva».Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE de Samba.

«Helder Gomes Caculo».

«José Maria».

«José Estevão Adriano».
«Ana Cristina Zeferino de Morais».

«Mailson Fançony da Silva».
«Wilson Lourenço Semedo da Silva».

«Alberto Oliveira João».
«Domingos António Ngola Queta».
«Cláudia Pérpetua Matoco Ferreira».

«Tatiana Baptista Bartolomeu».
«Femando Albino de Sousa Catende».

«Nsigani Cristiano Simão Emanuel».

«Francisco Gaspar Bemardino Branco».

«Constantino Agostinho António».

«Ladislau Calombe Femandes».

«Zaida Antónia Neto Pugliese».
«Domingos Ngola Júlio Simão».
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^pintoKinaiiga»-
M^nhoSassa Nogueira «e Sousa».

^paoiei.FenoiraBaceiarSa.hapa».

'.Pedro MaweisNsiata».

^Dosé Albertina».

..Gilberto Ângelo Manuel».

(if,oriberto Valter Sebastião Nicolau».

«Elisa Fenaz Gunza».

«Pedro Hélder Gaspar Lima».

.ddarta Matilde Tchilombo Kawalela».

«Peque Funga Muia».

«perivaldo Jorge de Jesus Maloca».

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE de Viana 

(Km-30)-
«Adilson Gonçalves Cunga».

«Juliana Catarina Domingos da Cruz».

«Martins Pereira Bravo».

«Elsa Paulo Xavier Ferreira».

«Maria Tomasia Alexandre Quicongo».

«Madalena Jorge Quitumba».

((Margarida Tchiweya».

«Engrácia Manuel Domingos».

«Fátima Kassute Mendes Lisboa».

«Ana de Fátima Augusto Miguel».

«Ersélio Siào Bango».

«Adilson Mendonça Lisboa».

«Conceição Augusto Miguel».

«Gaspar Paulo da Costa».

«Luís Sebastião da Silva Miguel».

«José Dias Vasconcelos Neto».

((AdàoQuiluange Sumba».

Florinda Butão Bambi».

<(Albino Kawessi».

^Vel'n<) Katnnl>a Sapoco Benguela».

' Manuel Pinheiro Pacavira))

,Pe,irotóo Afonso».

*B Malias António Domingos».

«S^^^Songuile».

. *^PedroJoaquim>).
^A^Carime».

*^vunge».

'"““Muatxip^
^Suinixi,

^Micualar

8Gui|herme».

18900 (3)

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE do Dande 

(Panguila).

«Domingas Ventura Neto».

«Amarildo Mundengo da Cunha Dias».

«António Domingos».

«Araújo Adão Francisco».

«Lucrécia Alexandre João».

«João Pedro Canga».

«Nsona Maria».

«João Tomas Cambata».

«João António Jota».

«Jacquelina Kitoko».

«Maria Salvador Inácio de Azevedo Cabinda».

«Francisco Capita».

«Mora Tegna João Femando».

«Imaculada da Conceição Fausto Inácio».

«Augusta Manuel Sacaia».

«Maria Bandeira Gonçalves».

«Joana Bernarda Cardoso Neto».

«Gonçalves Bemardo Lopes Teixeira».

«Madalena Vila Alberto».

«Bento Joaquim António Quianda».

«Femando Manuel».

«José SebastiãoJúnior».

«Ailton Augusto Pedro».

«Baptista Manuel».

«Patrícia Alexandra Valente Ribeiro».

«Celestina Paulo Dias».

«Domingas Manuel Cambinda».

«Kikangi Oliveira». 

«Henriqueta Maneco».

«Ngunza Domingos Gaspar Romão».

«Julião Marcelino Arsénio Mesquita».

«Beatriz Lusinga».

«Mariana Lima Guimarães».

«Francisco Bemardo Gunza».

«Eduardo César Mangueira Portalegre».

«Josué Daniel Caetano».

«Fernandes Feliciano Viegas».

«Armando Hebo Matos».

«Maria Marta Ezaquieb>.

«Neusa António Venda».

«Henrigues Júnero de Almeida».

«Sona Lino Patrocino Mutembe».

«Sona Wanki».

«Rosalina Lourenço Manuel».

«Caetano Domingos Ngunza».

«Victória Tchacussola António».

«Maria Manuel Pedro».

«Almeida Avelino».

«Baltazar José de Oliveira».

«Canco Chissupa da Costa».

«Nkunku Malamba Evaristo».

«Basaleme Ndjauca».



DIÁRIO

«Manuel Femandes da Silva».

«Raúl Joaquim Vasco».

«César José Manuel Pedro».

«Bemarda Lourenço Francisco».

«Inácia João Manuel».
«Delfina Solange Francisco Quitocolo». 

«Francisco Boco».
«Luzia da Natividade de Almeida Santos». 

«Vieira António Francisco».

«João Francisco Guilherme».

«António Paulino».
«Rebeca Rodrigues Carlos do Amaral».

«Feliciana Francisco Martins».

«Madalena da Costa Cafuma».

«Avelino Domingos Passagem».

«Matuwana Victorina».

«Estefània da Graça Calatre Francisco».

«António Manuel Ribeiro».

«Josefa Jandira Augusto de Almeida».

«Pedro Sebastião Manuel».

«José Pedro Zumba».

«Marisa Eduardo Neto».

«Sheila Maisa Padre Campos».

«Isabel Soeiro de Paulo».

«Matilde Manuel Correia Cambambe».

«Francisco Valentim Lourenço».

«Eduardo António Canganjo».

«Rigoberto Vicente».

«Mimim Paulo Buquila Bemardo Lourenço». 

«Maurício Joaquim».

«Suzana Escovalo Garcia».

«Antonica Joana Romão Horácio».

«Nilo Pequenino Marceíino Bemardo». 

«Isabel Baptista Litrato».

«António Garcia João Mateus Neto».

«Júlio da Costa».

«Eva Simão Chilala».

«Vladimir António Henrique».

«Augusto Panzo».

«Maria Fátima Gonçalves».

«Joelma Imperial Neto».

«Joni Miguel João».

«Teresa Margarida Bumba».

«Augusto Manuel Lopes».

«Alberto Lamptoy».

«Dores António Neto».

«Maria Lucombo Miguel».

«Ngombo Elisa Manuel».

«Augusto Pascoal longo Júlio».

«Walter de Almeida Gomes».

«Maria Augusta Miguel Joào»

«Osvaldo Pelmgangajeró„imo>>

«Pedro Armmdo Lourenço».

«Tomás Tchitchi».

«António Bemardo Capita».
«António Sicanha».
«Zola Nsati».

«David dos Santos Dias». 

«Daniel Domingos Adelina». 
«Paulo António Mateus». 

«Xavier Manuel João». 
«João Pedro».

«Isabel Domingos José». 
«Samuel Malamba».

«Teresa João da Silva».
«Carlos Tomás».
«Francisco Miranda». 

«Rodrigues Paulino».

«Frederico Mpuki».

«Teresa Fortunato Sebastião de Paulo».
«João Ricardo Luvumbo».
«Tiago Simão Cuca».
«Zacarias Nunda».
«Lino Francisco João Joaquim».
«Eulália Claudina Sungani Pinto».
«Hilária Inês da Graça Candinga».
«Daniel José Bonifácio Caússo».
«Esperança Salvador Manuel Luís».

«Sónia Maria Garcia».
«Carlos Dala Leão Luciano».
«Odete Madalena João».
«Olga Manuel Pedro».
«Albertina Manuel Augusto Pedro Andrade».

«Isabel Maitondelua».
«Bemardette Boutoto Paim».
«Matondo Samuel Oliveira».
«Ana Cristina Manuel Cano».
«Inácia Gonçalves Manuel Quintas».
«Elisabeth dos Santos Ferreira».
«Madalena Pedro Boa Ventura».

«Júlio Celestino».
«José Manuel Cinco Rodrigues».
«Manasés Avindo Muayimba».
«Helena Susso Júlio».
«Mário Patrick dos Santos Simão».

«Alberto Matias Dias».
«Francisca Femandes Gomes Dias».
«José Eduardo Lukembesa».
«Abrão Herculano Dikolo».
«Ana José Paulino».

y«Miguel Adão Manuel Paulino».
«Weza Soraini Pereira de Oliveira».

«Maria Domingos».
«Ana do Coreto Ernesto Chilala».
«Alberta Henda».
«Delila Francisco João Contreiras».
«Maria Kikonga Garcia».
«Pedro Kaiombo Kakesua».
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, !p„a João Sebastiao».* í Recisto Comercial do Bengo - BUE do Dande 
caservatóri» do Reg.s

ÍX-íoMW

«Edna Marina Paiva Monteiro M.guel».

..CatannaDomingosMuginga Silva Alfredo».

«Domingos António José Pascoal».

«Gabriel Paulino».
«José Jorge Nelson Ndjeke».

«António Baptista».
«António Ducídio da Silva Cristóvão».

«João José João».

«Júliana Henriques Pacato».

«Isaac de Azevedo Pedro».

«Francisco Henriques Dias dos Santos».

«Augusto Gonga Afonso».

«Luciano Bambi».

«Gaspar Mateus Hebo Cândido».

«Aurélio Mateus Hebo Cândido».

«Maria de Jesus Gabreil Issungo da Paixão». 

«Maria Rosa Miguel Sousa».

«Mónica Sunda».

«Domingos Soqui Salvador».

«Maria Alice Simba Ntima Armindo». 

«José Macaia Maluta Goma».

«Bemicia Mavungo».

«Chanela Justiçia Pemba Nguimbi». 

«Pascoalina Tuia Mangovo».

«Alberto Brilho Mataia Bambi». 

«Madalena Lídia Casimiro».

«Isabel Pemba».

«José Nguma Púcuta Luís».

«José Macaia».

«Beatriz Cotela Lau».

«Maria da Conceição Miguel Sumbo».

«Pelágia Zuzi Sumbo».

«Joaquina Ngueve Leopoldo Luís». 

«Raimundo Luís Chimpolo».

«Teresa Zinga Pobre».

«Florência Mato Vunda».

«Francisca Massanga Nhati».

«António Mawete Toni».

«Ana Maria Chimuissi Bachi».

«António Sumbo».

«Adelaide Cambinja Leopoldo».

«André Basílio Roufrido Badi». «Edgar Inácio do Carmo».

«Pascoal Francisco António».

«Daniel Pedro António».

«Armando Muginga Paulo».

«António Leitão Ribeiro Felgueira».

«Paulino José João Capungo».

«Diogo Horácio Simão Pedro».

«José Oliveira António».

«Joào de Nascimento Alfredo».

«Miguel Joào Jorge».

<(Eugénio Francisco».

<<Doi"ingosJoão».

^cia André de Sousa Paim».

<<Alberto Lukau».

0 Registo Comercial de Malanje — BUE de Malanje.
^^daCostaBalanga».

^%dTaviraBravo>>

^XSah,laVilarinho>>-

"N*tondaCarC°SAntOniOCatraÍO>>-

C°'“'rv«6ria do r CeiÇâ° C°ntreiras Fe™ira».
Ma„ ,RC8'St° C°mcrcial d» Kuanza Sul — BUE do Sumbe.

c-“«-

<<AlcinaM eSdeC^lho».,

C“»serva(ó atC°S Manuel».
atória d0 t

’t>llr"in8as Fel; Coineri:iaI de Cabinda — BUE de Cabinda.

"^lazaE adeC°nde Mabiala».
usa».

«Maria de Lourdes Quinta».

«Francisco Gomes Zau».

«José Buio Franque Puati».

«Felisbela Maria da Conceição Martins Pereira».

«Simão Pedro Tamba Luzolo».

«Henriques José Helena».

«Odete M’Bingi».

«Maria Leio Niongo Zau».

«Celina Massiala».

«Alexandre Muanda Balenda».

«André Aleixo Lebala».

«António Vladimiro Poati Tati».

«Estanislau Mbumba Macaia».
Conservatória do Registo Comercial do Huambo — BUE de Tchikala-

-Tcholohanga I.
«Osvaldo Januário Camándia Chiquito».

«Eugénia Paula Joaquim».

«José Domingos Wilson».

«Agostinho Cahuiyo».

«Adelina Esperança Eliseu».

«Abel José Pires».

«Graciano Chilela».

«Abel Chinendele».

«Jacinto Sapalalo».

«Ana Maria Coliengue».

«Zeferina Chamile».

«Adélia Ngueve».
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«Avelino Wambo».

«Firmino Tchinguangua».
«Assenate Miriam Ndakondjelua Shehama».

«Andersan Bandeira José Cambundo».

«Luís Pereira».

«Paulo Chatomba».

«Evaristo ChipiHca».

«Agostinho Matenda».

«Venâncio Kamuamua».

«Inácio Chitue Lucas».

«José Victor Catombela».
«Morais Bemardo de Zacarias Shindani».

«Firmino Chivanja».

«Leonardo Paulino».

«Daniel Afonso».

«Augusto Cambaia».

«Justino Agostinho Salumba».

«Clementino Máquina».

«Bemardo Safoia Chitungo».

«Américo Nunda».

«Avelino Mota».

«Feliciano Dassala Chimbaia».

«Gregório Capitango».

«Luís Mosso Bongue».

«José Chimbinde».

«Bartolomeu Dias».

«Francisco José Morais».

«João Baptista Chilema».

«José Gabriel Bambi».

«Emiliano Chingalule».

«Gregório Capitango».

«Geremias Calembe Calule».

«Paulino Chissingui».

«Adelino José Camota».

«Victória Chilepa Salomão».

«Venâncio Lutai».

«Francisco Faria Kiassongo».

«Adriano Pena».

«Moisés Firmino».

«Femando Lopes dos Santos».

«Eugênio Wambo».

«Mateus Mulengo».

«Jerónimo Tiago Ferramenta».

«Geraldo Amândio Nunda».

«António Caiumbuca».

«Agostinho Calumbi Romão».

«Venâncio Chimuco».

«Ildéfonso Cativa».

«Pedro Canguanda».

«Henriqueta Cassova».

«José Muhongo».

«Domingos Pedro Primeiro».

«Filipe Molowingui».

«Constantino Sachissoquele da Silva».

______ DIÁRIO DARgpft^

«rratória do Registo Comercial de Luanda Conse de Viana (Sede)

Marcos Costino Bota

a) Que a cópia apensa a esta certidão 
o original;

^esentaçãon.WlOl/is^.
c) Que foi extraída do registo respeitante aoMw

ciante em nome individual Marcos Cos®, 
Bota, com o NIF 2462006613, registada sob,, 
n.» 2015/04170100141;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, lev^
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula - Averbamentos - Anotações 
Marcos Costino Bota
Identificação Fiscal: 2462006613;
AP.041701/150205 Matrícula
Marcos Costino Bota, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Esperança, casa s/n? 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denomi

nado «MARCOS COSTINO BOTA — Confeitaria», situado 

em Luanda, Município de Songo, Bairro Songo, Sonb.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. —A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

conServatória doR g Sto Comercial de Luanda —BUE 

de Viana (Sede)

Madalena Miguel Samuel

eópia apensa a esta certidão está conforme 

0 °nginal;Q ^°^re^uer^da sob Apresentação n.°041701/150205; 
Ue f°i exíraída do registo respeitante ao coiM' 

Iante em nome individual Madalena Migud 
Samuel, com o NIF 2462039821, registada sob 

°n° 2015/04170100142;Ue 0cuPa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

Matrícui° ^ranco ^esta Conservatória.
i U a Averbamentos — Anotações 

falena Miguel Samuel
^isca^: 2462039821;

Mad , 1/150205 MatrícuIa ridente e 3 r”3 Mlguel Samuel, solteiro(a), rnaior’/L 
casa s/n™ Uanda’ Muni^o de Viana, Bairro R^' 

re,acionadaqUe “ fíma 0 seu nome’ exerCB & 0
escritórí C°m ^u^ntandeira-venda de vestuário, 

= =«.betameM0 de„omMo



^UEL SAMUEL - Venda de vestuário», situadn 

toaIA Município de Viana, Bairro Rejodoria, 23 

Por ser verdade se passa a presente certidão grevista e consertada assino. 3 ^Ue ^ePois

Conservatória do Registo Comercial de T pCEde Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015^ 

jnservador/a, Dulce Agostinho Jacinto. -------

Conservatória do Registo Comercial de T .Viana (Sede) anda^BUE

Coi

Santos José Calunga

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o originai;
y Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150205; 

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Santos José Calunga, 

com o NIF 2462014357, registada sob o

n.° 2015/04170100143;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Santos José Calunga
Identificação Fiscal: 2462014357;

AP.041701/150205 Matrícula

Santos José Calunga, solteiro(a), maior, residente em 
Luanda, Município de Viana, Bairro Zango IV, Casa n.° 289, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacio
nada com Fotocopista, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «SANTOS JOSÉ CALUNGA — Serviços de 
cópias», situado em Luanda, Município de Malanje, Bairro 
Malange, Principal.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

UE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — A/O 

nservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Servat6ria do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Manuel Baltazar José

a) Que a cópia apensa a esta certidão

o original; _ o aaa701/150205;
Que foi requerida sob Apresentação n. cOmer-

c) Que foi extraida do registo respeitante a r 

ciante em nome individual Manue Q
José, com o NIF 2462040773, regista a 

2015/04170100144; . (m)
Qoo ocupa as folhas rubricada(s) p°r

. 0 selo branco desta Conservatória.
atrícula Averbamentos — Anotações

18900 (7)

Manuel Baltazar José

Identificação Fiscal: 2462040773;

AP.041701/150205 Matrícula

Manuel Baltazar José, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro 500 Casas, Rua 5, Casa 

n.° 331, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «MANUEL BALTAZAR 
JOSÉ — Serviços de condução ligeira», situado em Luanda, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Dande, D.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Domingos de Oliveira Diogo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150205;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Domingos de Oli

veira Diogo, com o NIF 2462018735, registada 

sob o n.° 2015/04170100146;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Domingos de Oliveira Diogo
Identificação Fiscal: 2462018735;

AP.041701/150205 Matrícula
Domingos de Oliveira Diogo, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Vila Nova, 
Casa n.° 4, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «DOMINGOS DE OLIVEIRA DIOGO 

— Confeitaria», situado em Luanda, Município de Luanda, 

Bairro Cazenga, D.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Doroteia Manuel de Oliveira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
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wQuefoi requerida sob Apresentação n.°041701/l 50205;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Doroteia Manuel de 

Oliveira, com o NIF 2462040820, registada sob 

o n.° 2015/04170100149;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações

Doroteia Manuel de Oliveira
Identificação Fiscal: 2462040820;

AP.041701/150205 Matrícula
Doroteia Manuel de Oliveira, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Golf, 

Casa n.° 3, Zona 20, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens 

alimentares, tem o escritório e estabelecimento denomi

nado «DOROTEIA MANUEL DE OLIVEIRA — Venda de 

bens alimentares», situado em Luanda, Município de Uíge, 

Bairro Uíge, F.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015.__ A/O
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 
de Viana (Sede)

Dina António Mussumba

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150205,

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Dina António Mus

sumba, com o NIF 246204084, registada sob o 
n.° 2015/04170100151;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Dina António Mussumba 
Identificação Fiscal: 246204084;

AP.041701/150205 Matrícula
Dina António Mussumba, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Estalagem, Casa n.° 254, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e esta
belecimento denominado «DINA ANTÓNIO MUSSUMBA

Venda de bens alimentares», situado em Luanda, Município 
de Malanje, Bairro Quinge, D.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

diário
Conservatória do Registo Comerciai 

de Viana (Sede) ' Luanda 

António Domingos Nunes Tomá

a) Que a copia apensa a esta certidão

o original; está co^

b) Que foi requendasob Apresentaçãon «0417í.

c) Que foi extraída do registo respeitante '/141l25;

ciante em nome individual António D 

Nunes Tomás, com o NIF 24620394i4™* 

tada sob o n.° 2014/04170100032- ’

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim lev

o selo branco desta Conservatória. ’

Matrícula — Averbamentos — Anotações

António Domingos Nunes Tomás 

Identificação Fiscal: 2462039414; 

AP.041701/141125 Matrícula

António Domingos Nunes Tomás, casado(a), sob regime 

de bens adquiridos, maior, residente em Luanda, Município 

de Viana, Bairro Km 14, Rua da Lagoa Casa n.° 269, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 

Quintandeira-venda de vestuário, tem o escritório e estabe
lecimento denominado «ANTÓNIO DOMINGOS NUNES 

TOMÁS — Venda de vestuário», situado em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Vila nova, T Cabral.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda I 

BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015.- 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Co^rvatória do
gisto Comercial de Luanda —BUE 

de Viana (Sede)

Teresa José da Costa Rocha

_ . . TIa aPensa a esta certidão está conforme 

0 or'ginal;c) QuefOf^eqUendasobAPresentaÇàon.°041701/150205; 
c- 1 extraída do registo respeitante ao comer- 
R i,6 em nOme Individual Teresa José da Coste 
°c a, com o NIF 2462039490, registada sobe 

n- 2015/04170100152;cupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

Matrícula -° ^ranco desta Conservatória. 
Teresa r« ■ Averbamentos—Anotações 

Iden ifí edaC°sta ^cha 
^.^^^^462039490;

Teresa J ' 50205 Matrícula dente em i e ^a Costa Rocha, Divorciado(a), maior.re 
RuaDaImn^ancda’ Município de Viana, Bairro Estalage ’ 
exerce a aciraf,ncaCasan°265,queusaafírmaoseuno_ 

,V1 ade relacionada com Posticeiro (Cabe



jW»XMDACOSTA ROCHA-Smc”"” "«» 
n*». ««■*> “ L"‘11. Mmròpjo de V|,„, „ be- 
£sialagem, da Impro África. > Bairr0

Por ser verdade se passa a presente certidão jc revista e consertada assino. ’ ^Ue dePois

Conservatória do Registo Comercial de BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 201 ~~
Conservador/a; Dulce Agostinho Jacinto 5------

Conservatória do Registo cõmêrõiãi

*>Viana(Se(Ie) Uanda-BUE

Rosa Belinha de Santa Kaulimoníkwa

a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
y Que foi requerida sobApresentação n.° 041701/150205;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Rosa Belinha de 

Santa Kaulimoníkwa, com o NIF 2462017526, 

registada sob o n.° 2015/04170100153;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Rosa Belinha de Santa Kaulimoníkwa

Identificação Fiscal: 2462017526;
AP.041701/150205 Matrícula
RosaBelinha de Santa Kaulimoníkwa, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro zang 
Rua s/n.° casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com Montadores de Aparelhos 
Electrónicos, tem o escritório e estabelecimento denomi 

nado «ROSA BELINHA DE SANTA KAULIMONÍKWA 
■^Serviços de electrónica», situado em Luanda, Município 
116Viana,Bairro Zango 2,23.

Ror ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
^revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
RpE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. A/O 

°nservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Con!
'^rvatória do Registo Comercial de Luanda BU

de Viana (Sede)

Josefa da Rosa Txiiringue

a cópia apensa a esta certidão está conforme 
b Ooriginal;
cj ^Que requer'da s°b Apresentação n.° 041701/150205; 

f°i extraída do registo respeitante ao comer- 

nte em nome individual Josefa da Rosa Txii- 
^e, com o NIF 2462029745, registada sob o 
* 20l5/04170100154;

18900 (9)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Josefa da Rosa Txiiringue
Identificação Fiscal: 2462029745;
AP.041701/150205 Matrícula
Josefa da Rosa Txiiringue, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cazenga, Bairro Tala Hady, 
casa s/n.°, Zona 19, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Motorista de ligeiros, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «JOSEFA DA 
ROSA TXIIRINGUE — Serviços de condução ligeira», 
situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro Bairro 
TalaHadi, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

João António Arsénio da Costa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 041701/150205;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual João António Arsé
nio da Costa, com o NIF 2462028099, registada 
sob o n.° 2015/04170100155;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
João António Arsénio da Costa
Identificação Fiscal: 2462028099;
AP.041701/150205 Matrícula
João António Arsénio da Costa, Solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Caop - C, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Pescador, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «JOÃO ANTÓNIO ARSÉNIO DA COSTA — 
Pesca», situado em Luanda, Município de Ambriz, Bairro 

AMBRI, 41.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Viana (Sede)

Alfredo António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
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MQue foi requerida sob Apresentação n.°041701/150205; 
c> Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Alfredo António, 
com o NIF 2462040145, registada sob o 
n.° 2015/04170100156;

d) Que ocupa as folhas robricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Alfredo António
Identificação Fiscal: 2462040145;
AP.041701/150205 Matrícula
Alfredo António, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Belas, Bairro Morro Bento II, Casa n.° 34, 
Zona 3, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «ALFREDO 
ANTÓNIO — Venda de bens alimentares», situado em 
Luanda, Município de Luanda, Bairro Km 14, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

DIÁRi0
Conservatória do Registo ComereU. . 

de Viana (Sede) 

Francisco Domingos Albano g011ç 1

a) Que a cópia apensa a esta certid- ’’ '
o original; a° está

b;QuefoirequeridasobApresentaçã0n
c) Que foi extraída do registo respeitZ

ciante em nome individual Francisc6 
Albano Gonçalves, com o NIF 
registada sob o n.° 2015/04170iooi57 '

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pormimj
o selo branco desta Conservatória. ’ 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Francisco Domingos Albano Gonçalves 
Identificação Fiscal: 2462026+630;
AP.041701/150205 Matrícula
Francisco Domingos Albano Gonçalves, solteiro(a) 

maior, residente em Luanda, Município de Cazenga, Baino 

Hoji-ya-Henda, casa s/n.°, Zona 17, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com Montadores 

de Aparelhos Electrónicos, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «FRANCISCO DOMINGOS ALBANO |

Consen atória do Registo Comercial de Luanda Bue
de Viana (Sede)

Fernando Alberto Pierre

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.°041701/l50205;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Femando Alberto 
Pierre, com o NIF 2462028129, registada sob o 
n.° 2015/04170100158;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Femando Alberto Pierre
Identificação Fiscal: 2462028129;
AP.041701/150205 Matrícula
Femando Alberto Pierre, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 12, Casa n.° 263, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Serralheiro, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «FERNANDO ALBERTO PIERRE — Serralharia», 
situado em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 12, da 
Esquadra.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

GONÇALVES — Serviços de electrónica», situado ra 

Luanda, Município de Viana, Bairro Zango 1,23.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda—BUÍ 

de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. — A/O 
Conservador/a, Júnior Epamba.

está con^

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Viana (Sede)

João Vunge José

q) Que a cópia apensa a esta certidão 
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n. 6— conief-
c) Que foi extraída do registo respeitante^^ Jo&

ciante em nome individual João vtw;^; 
com o NIF 2462040668, registada so 0 
04170100174; im,!^

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) p°r 1
o selo branco desta Conservatória- 

Matrícula — Averbamentos — Anotações
João Vunge José
Identificação Fiscal: 2462040668; 
AP.041701/150205 Matrícula eííl
João Vunge José, solteiro(a), maior, resi e Q g, l+nl. 

Município de Viana, Bairro Prenda, Rua ^ran a • 
n,° 7, 1.°, que usa a firma o seu nome, tem ocS 

relacionada com Confeccionador de Carim
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,«eestaMa'mento denominado «JOÃO VUNrp . ^Conkcção de canmbos», situado em Luanda 1J°SE 

^Aía/aye, Bairro Quinge, L. ’ Municipi0

por ser verdade se passa a presente certidão grevista e consertada assino. ’ ^Ue dep0is

Conservatória do Registo Comercial de 
gUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 20 s ~~ 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto ‘ ~~

r ria do Registo Comercial de Luanda — BUE
Oserva de vjana (Sede)

Luzia Camueje

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme o ori

ginal;
y Que foi requerida sob Apresentação n° 041701/150205;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual Luzia Camueje, com o NIF 

2462040897, registada sob o n° 2015/04170100145;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Luzia Camueje
Identificação Fiscal: 2462040897;

AP.041701/150205 Matrícula

Luzia Camueje, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 
Município de Viana, Bairro Estalagem, casa s/n.°, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Qrintandeira-venda de vestuário, tem o escritório e estabe- 
Cimento denominado «LUZIA CAMUEJE — Venda de 

vestuário», situado em Luanda, Município de Calandula, 

muto Quinge, Principal.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

erevistae consertada assino.

BUPaT10- d° ^eg>sto Comercial de Luanda — 

Consen. ^Se^’ aos $ de Fevereiro de 2015. — A/O 
^^-^^gosZm/roJacimo.

atóría do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Carlos Joaquim Domingos

Q e a cópia apensa a esta certidão está conforme 

^Qu°fOrÍgÍnal;

Que°fo?queridásob APresentação n.o°41701/150205; 

ciante reg*st0 resPeitante ao comer- 
Do e nome individual Carlos Joaquim 

"“ngos, com o NIF 2462040900, registada 

!015'04'7«100147;

o sei u* f°^as nibricada(s) por mim, leva(m) 

atrícula^ a ranC0 desta Conservatória.
erbamentos — Anotações

Carlos Joaquim Domingos
Identificação Fiscal: 2462040900;
AP.041701/150205 Matrícula
Carlos Joaquim Domingos, Solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Belas, Bairro Morro Bento, Casa 
n.° 7, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «CARLOS 
JOAQUIM DOMINGOS — Venda de bens alimentares», 
situado em Luanda, Município de Belas, Bairro Morro 
Bento, Casa n.° 7.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

António Mussungo Ligeiro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foirequeridasob Apresentação n.°041701/150205;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual ANTÓNIO MUS

SUNGO LIGEIRO, com o NIF 2462026568, 

registada sob o n.° 2015/04170100172;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

António Mussungo Ligeiro
Identificação Fiscal: 2462026568;

AP.041701/150205 Matrícula
António Mussungo Ligeiro, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Zango, Rua 1, Casa 
n.° 26-17, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Pescador, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «ANTÓNIO MUSSUNGO LIGEIRO 

— Pesca», situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro 

vidrul, 11 de Novembro.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Catarina Avelino Eduardo Mateus João

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
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wQue foi requerida sob Apresentação n.°041701/141125;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-
ciante em nome individual Catarina Avelino 

Eduardo Mateus João, com o NIF 2462039619, 

registada sob o n.° 2014/04170100038,
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Catarina Avelino Eduardo Mateus João 

Identificação Fiscal: 2462039619;

AP.041701/141125 Matricula
Catarina Avelino Eduardo Mateus João, Casado(a), sob 

regime de bens adquiridos, maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Km 12, casa s/n.°, que usa a 

firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 

Cabeleireiro e similares, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «CATARINA AVELINO EDUARDO 

MATEUS JOÀO — Cabeleireiro e similares», situado em 

Luanda, Município de Icolo Bengo, Bairro Catete, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. — A/O 

Conservador/a, Júnior Epanba.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 
de Viana (Sede)

José Bumba Yango

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foirequerida sob Apresentação n.° 041701/141127; 
ç) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Bumba Yango, 

com o NIF 2462039643, registada sob o 
n.° 2014/04170100053;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos — Anotações
José Bumba Yango
Identificação Fiscal: 2462039643;
AP.041701/141127 Matrícula
José Bumba Yango, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Caop, casa s/n.°, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «JOSÉ BUMBA YANGO —Serviços de con
dução ligeira», situado em Luanda, Município de Viana, 
Bairro Caop, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 27 de Novembro de 2014. — A/O 
Conservador/a, Júnior Epanba.

Conservatória do Registo Comercial de i l
de Viana (Sede) Ua’d!l "• W

Ivete Tshilomba Cangoma I

a) Que a cópia apensa a esta certidão está 
o original;

-----------------’’b)QuefoirequeridasobApresenta^on.»04mvuJ 

) Oue foi extraída do registo respeitante ao C ' ante em nome individual Wete TstólomW* \

rx 'NJW goma- com o Nmgoma, com o NIF 2462039694 7^^ 
n.° 2014/04170100031; ’ e81Stada

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pormim 
o selo branco desta Conservatória. m’ 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Ivete Tshilomba Cangoma
Identificação Fiscal: 2462039694; 
AP.041701/141125 Matrícula
Ivete Tshilomba Cangoma, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Luanda, Bairro Nelito Soares,Rua 

Mata Gato, Casa n.° 72, Zall, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com Padeiro, tem o escrito- | 

rio e estabelecimento denominado «IVETE TSHILOMBA 
CANGOMA — Padaria», situado em Luanda, Municípiode 

Viana, Bairro Zango 4, 23.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUB 

de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. A/O 
Conservador/a, ilegível.

Con^atória d0
Comercial de Luanda-BUE I 

de Viana (Sede)

Luzia Domingos da Silva í
o nrí C°P\a apensa a esta certidão está conforme 

°ngIna; ‘

c) Que °fy^UeridaSobAPresentaÇãon.004I70l/141l27;
ciante SXtra^a reg'$to respeitante ao comer- 

Sil 6 em nome *n<fividual Luzia Domingos 

n o on C°m ° NIF 2462039716, registada sob» 

y°I4/°4170100049;upa as folhas rubricada(s) por mim, leva(hV

Matrícufa____^ranco desta Conservatória.

Luzia Dn ■ 27 Matrícula ern Luanda ka^08, Solteiro(a), maior, residi 

Casa s/n 0 Q1 UniC1PÍo de Viana, Bairro Ngola 
relac-nadaqUIrafi-a o seu nome, exerce a activi^ 

tem 0 escrité.0™ ^U,tandei,a-venda de bens alin,eDtt^J 

6n° e estabelecimento denominado



—...— -

DOMINGOS DA SILVA - Venda de bens aliment Mio em Luanda, Município de Viana, Bairro r ares»>

clSaVa° ^da-SUl,

Por ser verdade se passa a presente certidão de revista e consertada assino. ’ ^Ue depois

Conservatória do Registo Comercial de T 

de Viana (Sede), aos 27 de Novembro de 
Conservador/a, Júnior Epamba. U14’ —A/O

. „çerVatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
C de Viana (Sede)

César Cahilo Yuby Agapito

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/141 ] 27;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual César Cahilo Yuby 
Agapito, com o NIF 246203965, registada sob o 
n.°2014/04170100047;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações 

César Cahilo Yuby Agapito
Identificação Fiscal: 246203965;

AP.041701/141127 Matrícula

César Cahilo Yuby Agapito, solteiro(a), maior, resi
dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Zango I, Casa 
n.0 2918, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Montadores de Aparelhos Electrónicos, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «CÉSAR 
CAHILO YUBY AGAPITO — Serviços de electrónica», 
situado em Luanda, Município de Viana, Bairro Zango 1, 
da Policia.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de ^ista e consertada assino.
de Eonservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

aos ^7 de Novembro de 2014. — A/O 
^jvador/a, Júnior Epamba.

Consen’tóna do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

ingas Veríssimo da Costa Andrade

q) Que a '
eopia apensa a esta certidão está conforme 

.. °onginal;

c) Que127; 
ciante cl° reê^st0 respeitante ao comer- 
(ia c em nome individual Domingas Veríssimo 

ANDRADE’ Com 0 NIF 2462039627, 
^Ueocunaa S°b ° n’°2014/04170100050;

0 seln k aS folllas ^bncadaís) por mim, leva(m) 
ranco desta Conservatória.

__________________________________________18900 (13)

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Domingas Veríssimo da Costa Andrade 
Identificação Fiscal: 2462039627; 
AP.041701/141127 Matrícula
Domingas Veríssimo da Costa Andrade, Casado(a), sob 

regime de bens adquiridos, maior, residente em Luanda, 
Município de Viana, Bairro Caop C, Rua n.° 121, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «DOMINGAS VERÍSSIMO DA COSTA ANDRADE 
— Confeitaria», situado em Luanda, Município de Viana, 
Bairro Caop C, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 27 de Novembro de 2014. — A/O 
Conservador/a, Júnior Epamba.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Júlio Félix

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/141125;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Júlio Félix, com oNIF 
2462039546, registada sob o n.02014/04170100045;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Júlio Félix
Identificação Fiscal: 2462039546;

AP.041701/141125 Matrícula
Júlio Félix, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Cazenga, Bairro Cazenga, Casa n.° 260, 
Zona 18, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «JULIO 
FÉLIX —Venda de bens alimentares», situado em Luanda, 
Município de Viana, Bairro Km 30, do Mercado.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. — A/O 
Conservador/a, Júnior Epamba.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Ageu Kiala Panzo

o a pçta certidão está conforme
a) Que a cópia apensa a esta certia

o original;
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b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/141125;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Ageu Kiala Panzo, 

com o NIF 2462039538, registada sob o 

n.° 2014/04170100044;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações

Ageu Kiala Panzo
Identificação Fiscal: 2462039538;

AP.041701/141125 Matrícula
Ageu Kiala Panzo, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Golf I, Casa 46, Sub- 

-Zona 14, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Montadores de Aparelhos Electrónicos, 

tem o escritório e estabelecimento denominado «AGEU 

KIALA PANZO — Serviços de electrónica», situado em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Caop B, da Pracinha.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. — A/O 

Conservador/a, Júnior Epamba.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Abílio André dos Santos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

Conservatória do Registo Comercial d i
de Viana (Sede) 6 Luan,K J

Isaac Mateus da Silva l

a) Que a cópia apensa a esta certidão 

o original; êSta

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°04170i(1A

c) Que foi extraída do registo respeitante
ciante em nome individual Isaac ,1 

Silva, com o NIF 2462027890, registada^] 

n.° 2014/04170100042;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Isaac Mateus da Silva

Identificação Fiscal: 2462027890; 

AP.041701/141125 Matrícula

Isaac Mateus da Silva, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Regedoria, Rua 4 

casa s/n.° Zona H, que usa a firma 0 seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Serralheiro, tem 0 escritório e 

estabelecimento denominado «ISAAC MATEUS DASILVA 

— Serralharia», situado em Luanda, Município de Viam. 

Bairro Regedoria, Rua 4, casa s/n.°, Zona H.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda—BUE 

de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. — A/O 

Conservador/a, Júnior Epamba.

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/141125,

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Abílio André dos 

Santos, com 0 NIF 2462027882, registada sob 0 

n.° 2014/04170100041;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

0 selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos — Anotações
Abílio André dos Santos
Identificação Fiscal: 2462027882;

AP.041701/141125 Matrícula
Abílio André dos Santos, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Zango, Casa n.° 291, 

que usa a firma 0 seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Motorista de ligeiros, tem 0 escritório e estabelecimento 
denominado «ABÍLIO ANDRÉ DOS SANTOS — Serviços 
de condução ligeira», situado em Luanda, Município de 
Viana, Bairro Zango, Casa n.° 291.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. ~ A/O 
Conservador/a, Júnior Epamba.

nservatoria do Registo Comercial de Luanda—BOII 

de Viana (Sede)

Luciano Nzinga Pedro I
ópia apensa a esta certidão está confonm I 

0 °nginal;cj QiKf'reqUerida sob Apresentação n.°041701/141/ 
oi extraída do registo respeitante ao contf 

ante em nome individual Luciano Nzi®3 

Ç*0’ corn o NIF 2462034781, registada sob» I 

ac>n 2014/04170100043;e ocupa as folhas rubricada(s) por mim, lev^ 

Matrícula ^ranco desta Conservatória.
t"™"«NãnX’“n'0S_An°',S5e‘

Luciano nt ■ ^MatriculaLuanda Mn Pedro’ solteiro(a), maior, ^sident^ 
Zona 13 ni 1C1^° de ^lana, Bairro Sambizanga, casa ;e 
relacionada & ã fínna 0 seu nome> exercG a aCtí? 
0 Meritório Postlceiro (Cabeleiro de p°stl^2\^0 

estabelecimento denominado
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NZINGA PEDRO Serviços de cabeleireiro», situadn

Município de Damba, Bairro Sambizanga, casa

Zona 13.Por ser verdade se passa a presente certidão q grevista e consertada assino. ’ " e deP°is

Conservatória do Registo Comercial de Luand de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014 "BUE 

Conservador/a, Júnior Epamba. ' Ã/O

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Rosa Machado

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/141125;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual ROSA MACHADO, 

com o NIF 2462033084, registada sob o 

n.° 2014/04170100039;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Rosa Machado
Identificação Fiscal: 2462033084;
AP.041701/141125 Matrícula
Rosa Machado, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Zango IV, casa s/n. , que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «ROSA MACHADO 
Venda de bens alimentares», situado em Luanda, Município 
de Viana, Bairro Zango IV, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 
Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. A/O 

Conservador/a, Júnior Epamba.

c°nservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Joaquim Nguendelamba Pakissi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está

o original; n 1/141125;
Que foi requerida sob Apresentação n. 0417

c) Que foi extraída do registo respeitante a 

ciante em nome individual >62039600, 
delamba Pakissi, com o Nlr

registada sob o n.° 2014/04170100037; >
Que ocupa as folhas rubricada(s) p°r mim’

o selo branco desta Conservatória.

__________________________________________18900 (15)

Matrícula — Averbamentos —Anotações
Joaquim Nguendelamba Pakissi
Identificação Fiscal: 2462039600;
AP.041701/141125 Matrícula
Joaquim Nguendelamba Pakissi, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Caop, Casa 
n.° 140, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritório e esta
belecimento denominado «JOAQUIM NGUENDELAMBA 
PAKISSI — Serviços de condução ligeira», situado em 
Luanda, Município de Viana, Bairro Caop C, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. — A/O 
Conservador/a, Júnior Epamba.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Isabel Rita Adão Pedro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requeridasobApresentaçãon.°041701/141125;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Isabel Rita Adão 

Pedro, com o NIF 246203967%, registada sob o 

n.° 2014/04170100036;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Isabel Rita Adão Pedro
Identificação Fiscal: 2462039678;

AP.041701/141125 Matrícula
Isabel Rita Adão Pedro, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Capalanca, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Cabeleireiro e similares, tem o escritório e estabe
lecimento denominado «ISABEL RITA ADÃO PEDRO 

__ Cabeleireiro e similares», situado em Luanda, Município 

de Viana, Bairro Capalanga, 23.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. — A/O 

Conservador/a, Júnior Epamba.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Sebastião Gaspar de Sousa

a) Que a cópia apensa a esta 

o original;

certidão está conforme
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n ® 2014/04170100035;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matricula-Averbamentos -Anotações

Sebastião Gaspar De Sousa
Identificação Fiscal: 2462034862;

AP.041701/141125 Matricula
Sebastião Gaspar de Sousa, casado(a), sob regime de bens 

adquiridos, maior, residente em Luanda, Município de Viana, 

Bairro Vila Nova, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Quitandeira-venda de 

bens alimentares, tem o escritório e estabelecimento deno

minado «SEBASTIÃO GASPAR DE SOUSA — Venda de 

bens alimentares», situado em Luanda, Município de Viana, 

Bairro Bita Sapu, 23.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. — A/O 
Conservador/a, Júnior Epamba.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Gaspar Lourenço Morgado

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/141125;

<9 Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Gaspar Lourenço 
Morgado, com o NIF 2462039635, registada sob 

o n.° 2014/04170100034;
d) Que ocupa as folhas rabricada(s) por mim, leva(m) 

0 selo branco desta Conservatória.
Matncu a - Averbamentos - Anotações
Gaspar Lourenço Morgado 
Identificação Fiscal: 2462039635- 

^•041701/141125 Matrícula ’

“»». «si- ; i”p,°de Vi~’
Racionada Elecuiejsu * activídade

mento denominado «GASPAR ® estabelec>-
— Electricidade», situado OURENÇO MORGADO 

Bairro Mulemvos, 23. uanda’ Município de Viana, 

revista e Certidâo> depois

de Luanda~BUE
Conservador/a, Júnior EpambJ ** 2014- - A/O

----------------------‘I 

Conservatória do Registo Comercial
de Viana (Sede) 

Luísa António Bernardo Perre.ra 

. oóp.a apensa a esta 
o onginal; 0 esta COnf

^QuefoirequeridasobApresentaçãon.04!,
c) Que foi extraída do registo respeit?

ciante em nome individual Lu 6 
Bemardo Ferreira, com o NlF^Tfi^ 
registada sob o n.° 2015/04170100177 2°l74?í'

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pormim
0 selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Luísa António Bemardo Ferreira
Identificação Fiscal: 2462017496;
AP.041701/150209 Matrícula
Luísa António Bemardo Ferreira, casado(a), sob regime 

de separação de bens, maior, residente em Luanda, Município 

de Luanda, Bairro Prenda, casa s/n.°, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, 

tem o escritório e estabelecimento denominado «LUÍSA 
ANTÓNIO BERNARDO FERREIRA — Confeitaria», 

situado em Luanda, Município de Quela, Bairro Quela,D.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015. —A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
de Viana (Sede)

Gildo Agostinho António

a) Que a cópia apensa a esta certidão es
° originai; _ n o mi701/1^

b) Que foi requerida sob Apresentação n.
c) Que foi extraída do registo respeita /<gostinl10

ciante em nome individual Gi 0 daSOb 
António, com o NIF 2462039 
o n.° 2015/04170100178; leVa(m)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) P°
o selo branco desta Conservat^^

Matrícula — Averbamentos Anotaço
Gildo Agostinho António
Identificação Fiscal: 2462039422,
AP.041701/150209 Matrícula ^aioL reSldLa
Gildo Agostinho António, solteiro(a , 

em Luanda, Município de Viana, Bairro a actíy* 
n.° 225, Que usa a firma o seu nome, Flectrd^pO 
relacionada com Montadores de 
tem o escritório e estabelecimento den



^^-N.°I89-DE3QDESETOMBKOnE^

AGOSTINHO ANTÓNIO — Serviços de electrón’ 
situado em Luanda, Município de Viana, Bairro Estai.Casa n.° 225. bst^gem,

Por ser verdade se passa a presente certidão revista e consertada assino. ’ ^Ue ^eP°is
Conservatória do Registo Comercial de I 

BUEde Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 201sanda ~~ 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto. ' ~~

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Ana Cristina Vaz Lopes

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
y Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150209; 

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Ana Cristina Vaz

Lopes, com o NIF 2462040471, registada sob o 

n.° 2015/04170100179;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Ana Cristina Vaz Lopes
Identificação Fiscal: 2462040471;

AP.041701/150209 Matrícula
Ana Cristina Vaz Lopes, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, Avenida Cdte 
Valódia, Casa n.° 15, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «ANA CRISTINA VAZ 
LOPES — Confeitaria», situado em Luanda, Município de 
Viana, Bairro Vila Sede, do Banco.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015. —A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Co“servatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Francisca Agostinho João

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conf

Que foi requerida sob Apresentação n. 041701/15 

Que foi extraída do registo respeitante ao co 

ciante em nome individual Francisca Ag 
João, com o NIF 2462040528, regista 

n-° 2015/04170100180; .
Que ocupa as folhas rubricada(s) Por 

0 selo branco desta Conservatória.
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Matrícula — Averbamentos — Anotações
Francisca Agostinho João
Identificação Fiscal: 2462040528;
AP.041701/150209 Matrícula
Francisca Agostinho João, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cazenga, Bairro Tala Hady, casa 
s/n.° Zona 19, que usa a firma o seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «FRANCISCA AGOSTINHO 
JOÃO — Confeitaria», situado em Luanda, Município de 

Luanda, Bairro Km 12,23.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Nazaré Elizabete Fundo Junta

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150209;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Nazaré Elizabete
Fundo Junta, com o NIF 2462034951, registada 
sobon.0 2015/04170100181;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações
Nazaré Elizabete Fundo Junta
Identificação Fiscal: 2462034951;
AP.041701/150209 Matrícula
Nazaré Elizabete Fundo Junta, casado(a), sob regime de 

bens adquiridos, maior, residente em Luanda, Município de 
Cazenga, Bairro Cazenga, Rua do Comercio casa s/n.°, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Cabeleireiro e similares, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «NAZARÉ ELIZABETE FUNDO JUNTA — 
Cabeleireiro e similares», situado enmLuanda, Município de 

Viana, Bairro Caop B, 23.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Luisa Sebastião Lucas Mateus

a) Que a cópia apensa 

o original;

a esta certidão está conforme
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MQue foi requerida sob Apresentação n.°041701/l 50209;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual Luisa Sebastião 
Lucas Mateus, com o NIF 2462040110, regis
tada sob o n.° 2015/04170100182;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Luisa Sebastião Lucas Mateus
Identificação Fiscal: 2462040110;
AP.041701/150209 Matrícula
Luisa Sebastião Lucas Mateus, casado(a), sob regime de 

bens adquiridos, maior, residente em Luanda, Município de 
Viana, Bairro Viana, Casa n.° 363, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «LUISA 
SEBASTIÃO LUCAS MATEUS — Confeitaria», situado 
em Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015._ A/O
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—

Conservatória do Registo Comercial d i
de Viana (Sede) &

Domingas Francisco António

a) Que a cópia apensa a esta certidão 
o original; està

h)Quefoirequerida  sob Apresentação n.'>04170]
c) Que foi extraída do registo respeitante a ’

ciante em nome individual Domingas 
António, com o NIF 2462039430 reei,?^ 
o n.° 2015/04170100184; ’ 8

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim leva(
o selo branco desta Conservatória. 1 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Domingas Francisco António
Identificação Fiscal: 2462039430;
AP.041701/150209 Matrícula
Domingas Francisco António, solteiro(a), maior, resi. 

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Rangel 

Casa n.° 36, Zona 15, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens 

alimentares, tem o escritório e estabelecimento denomi

nado «DOMINGAS FRANCISCO ANTÓNIO — Vendade

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Júlia da Silva

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme o ori-

b) Que foi requerida sob Apresentação n° 041701/150209;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual Júlia da Silva, com o NIF 
2462040072, registada sob o n.0 2015/04170100183;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(rrí) o
selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos — Anotações
Júlia Da Silva
Identificação Fiscal: 2462040072;
AP.041701/150209 Matrícula
Júlia da Silva, Solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Luanda, Bairro Prenda, Rua dos Funantes L. 
16 C. n.° 42, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «JÚLIA DA 
SILVA — Venda de bens alimentares», situado em Luanda, 
Município de Luanda, Bairro Km 40,23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

bens alimentares», situado em Luanda, Município de Viana, 

Bairro Morro de Aréa, Direita.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015.-A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
de Viana (Sede)

Palm,ra Antónia João Bumba

cópia apensa a esta certidão está confonx

0 °nginal; c^uef°fIr^Ueri^SobAPr^entaÇãon.°()41701/15(>2(»i
oi extraída do registo respeitante ao co^ 

iante em nome individual Palmira Antónia !<$ 
^ba, com o NIF 2462040544, registada sob° 

o- ^015/04170100185;OcuPa as folhas rubricada(s) por mim, leva^ 

^atrícula S^° ^ranco ^esta Conservatória.
^verbamentos — Anotações

^a^iraAnf' ■Identificação p‘a J°a° Bumba
^O417oi/i5ò^aal: 246204°544;

. P^ira^°2()9^tícula eate em Lnanj/"/, João Bumba, solteíro(a), maior, asa s/n.- q ’ MunICípi0 de Viana, Bairro Luanda-S■ 
elaCi°^da C0“Sapa 6n”a o seu nome> exerce a acú^

Otn postíceiro (Cabeleiro de Postiços),
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hiséRJBt^-——

0 escritório e estabelecimento denominado «Patàxtb antónia joao bumba _ Serviços dePA^^ 
reiro», situado em Luanda, Município de Luanda n Ingombota, D. ’ airro

Por ser verdade se passa a presente certidão o de revista e consertada assino. ’ "Ue °ePois

Conservatória do Registo Comercial de r .BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015^ ~~ 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto. ■ A/O

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Euridice Amélia Luís da Cruz

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 041701/150209;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Euridice Amélia Luís 
da Cruz, com o NIF 2462022449, registada sob 
on.° 2015/04170100186;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Euridice Amélia Luís Da Cruz
Identificação Fiscal: 2462022449;
AP.041701/150209 Matrícula
Euridice Amélia Luís da Cruz, Solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Benfica, casa 
s/n.°Zona 3, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Posticeiro (Cabeleiro de Postiços), tem 
o escritório e estabelecimento denominado «EURIDICE 
AMÉLIA LUÍS DA CRUZ — Serviços de cabelei

reiro», situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro 
Sambizanga, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

C°nservatória do Registo Comercial de Luanda — 
de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015. — A/O 

°nservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luand

de Viana (Sede)

Domingas Isabel João

q) Que a cópia apensa a esta certidão está co

, °OrÍgÍnal; p ~nn° 041701/^0209;
b) Que foi requerida sob Apresentação n. c0mer-

c) Que foi extraída do registo respeitante a

ciante em nome individual Dominga ° 
João, com o NIF 2462019758, registada

n.° 2015/04170100187; . leva(m)
Que ocupa as folhas rubricada(s) Por mim,

o selo branco desta Conservatória.
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Matrícula — Averbamentos — Anotações
Domingas Isabel João
Identificação Fiscal: 2462019758;
AP.041701/150209 Matrícula
Domingas Isabel João, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Viana Km 12, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «DOMINGAS ISABEL JOÃO — Confeitaria», 
situado em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 12, da 
Pracinha.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015. —A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Muenga Mahula Neves

а) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

б) Que foi requerida sobApresentação n.° 041701/150209;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Muenga Mahula 

Neves, com o NIF 2462022252, registada sob o 

n.° 2015/04170100188;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula —Averbamentos —Anotações

Muenga Mahula Neves
Identificação Fiscal: 2462022252;
AP.041701/150209 Matrícula
Muenga Mahula Neves, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Grafanil, Rua 2 de 

Novembro Casa n.° 158, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Cabeleireiro e similares, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «MUENGA 
MAHULA NEVES — Cabeleireiro e similares», situado em 
Luanda, Município de Viana, Bairro Grafanil, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

MutembaJoséMutemba

a) Que a cópia apensa 

o original;

a esta certidão está conforme
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WQuefoirequeridasobApresentaçãon. 041701/150209, 
c Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Mutemba José 
Mutemba, com o NIF 2462040153, registada 
sob o n.° 2015/04170100189;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória,

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Mutemba José Mutemba
Identificação Fiscal: 2462040153;
AP.041701/150209 Matrícula
Mutemba José Mutemba, solteiro(a), maior, residente 

em Kuanza-Sul, Município de Conda, Bairro Quibuma, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «MUTEMBA 
JOSÉ MUTEMBA — Venda de bens alimentares», situado 
en Kuanza-Sul, Município de Libolo (ex. Calulo), Bairro 
Libolo, L.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015._ A/O
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Nalote Ambrósio Calandula

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

tyQue foirequerida sob Apresentação n.°041701/150209,
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Nalote Ambrósio 
Calandula, com o NIF 2462040358, registada 
sobon0 2015/04170100190;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Nalote Ambrósio Calandula
Identificação Fiscal: 2462040358;
AP.041701/150209 Matrícula
Nalote Ambrósio Calandula, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 12, Casa n.° 390, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Posticeiro (Cabeleiro de Postiços), tem o escritório 
e estabelecimento denominado «NALOTE AMBRÓSIO 
CALANDULA — Serviços de cabeleireiro», situado em 
Luanda, Município de Malanje, Bairro Vila Sede, F.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comerei». 
de Viana (Sede) J 

Domingas NgUvuloAlbano

a) Que a cópia apensa a esta certid- 
o onginal;

^QuefoirequeridasobApresentaçãono^, N
c) Que foi extraída do registo respeiÍ 701/M

ciante em nome individual Dom a°% 
Albano, com o NIF 246400762s'n8a:>N§% 
o n.° 2015/04170100413; ’

d) Que ocupa as folhas rubricàda(s) por •
o selo branco desta Conservatória 

Matrícula — Averbamentos —- Anotações 
Domingas Nguvulo Albano
Identificação Fiscal: 2464007625; 
AP.041701/150625 Matrícula 
Domingas Nguvulo Albano, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Estalagem, Rua 
Casa n.° 28, que usa a firma o seu nome, exerce a activi- 
dade relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «DOMINGAS NGUVULO 
ALBANO — Serviços de condução ligeira», situado em 
Luanda, Município de Viana, Bairro Estalange, D Ambriz.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - 

BUE de Viana (Sede), aos 25 de Junho de 2015. - AIO 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda—BUE 

de Viana (Sede)

Juliana Paulo
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conf

o original; i/i 50625;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 04170
c) Que foi extraída do registo respeitante ao com

ciante em nome individual Juliana ° 
o NIF 2464007757, registada sob o n. 
04170100422; jm leVa(m)

d) Que ocupa as folhas rubrícada(s) por 111
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Juliana Paulo
Identificação Fiscal: 2464007757;
AP.041701/150625 Matrícula te em Loí""^
Juliana Paulo, solteiro(a), maior, resid„219,Zona13’ 

Município de Viana, Bairro Vila Sede, Casan. ^cio113 
que usa a firma o seu nome, exerce a activi esí^6'6^ 
com Motorista de ligeiros, tem o escritón gerviÇ°s 
mento denominado «JULIANA PAULO de ’ 
condução ligeira», situado em Luanda, Mun 
Bairro Vila Sede, B.
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Por ser verdade se passa a presente certidão de revista e consertada assino. ’ ^Ue ^ePoís

Conservatória do Registo Comercial de T BUE de Viana (Sede), aos 25 de Junho de 2015^^ 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto. '

rnnservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Adão Paulo dos Santos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Adão Paulo dos San-

tos, com o NIF 2464007030, registada sob o 

n.°2015/04170100417;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Adão Paulo dos Santos
Identificação Fiscal: 2464007030;

AP.041701/150625 Matrícula
Adão Paulo dos Santos, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cazenga, Bairro Hojy-ya-Henda, 
casa s/n.°, Zona 17, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Motorista de ligeiros, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «ADÃO PAULO 
DOS SANTOS — Serviços de condução ligeira», situado 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Km-9-A, B.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 25 de Junho de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

°nservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Miguel Dala Dange

q) Que a cópia apensa a esta certidão está co

o original; 50619;
y Que foi requerida sob Apresentação n. 0417 comer_

c) Que foi extraída do registo respeitante ao

ciante em nome individual Miguel Da a ° 

com o NIF 2464007196, registada sob o n.
04170100400; . (m)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,

o selo branco desta Conservatória.
^atrícula — Averbamentos — Anotações 

iguel Dala Dange 
dentificaçào Fiscal: 2464007196;

AP.041701/150619 Matrícula

Miguel Dala Dange, solteiro(a), maior, residente em 
Luanda, Município de Viana, Bairro Km 14, casa s/n.°, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 

denominado «MIGUEL DALA DANGE — Serviços de 

condução ligeira», situado em Luanda, Município de Viana, 
Bairro km-14, d dona candida.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 19 de Junho de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Emiliano António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 041701/150625;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Emiliano António, 

com o NIF 2464006904, registada sob o 

n.° 2015/04170100420;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Emiliano António
Identificação Fiscal: 2464006904;

AP.041701/150625 Matrícula
Emiliano António, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Grafanil, Rua da 

Pombal, Casa n.° 30, que usa a fiirna o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Motorista de ligeiros, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «EMILIANO 

ANTÓNIO — Serviços de condução ligeira», situado em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Grafanil, d Contentor.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

BUE de Viana (Sede), aos 25 de Junho de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Roberto Soares Quituxi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;b) Que foi requerida sobApresentação n.°041701/150625;
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C) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Roberto Soares Qui- 

tuxi, com o NIF 2464006866, registada 

sob o n.“ 2015/04170100423;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações

Roberto Soares Quituxi
Identificação Fiscal: 2464006866;

AP.041701/150625 Matrícula
Roberto Soares Quituxi, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Caop, Casa n.° 25, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 

Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 

denominado «ROBERTO SOARES QUITUXI — Serviços 

de condução ligeira», situado em Luanda, Município de 

Viana, Bairro Caop C, A.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda __

BUE de Viana (Sede), aos 25 de Junho de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

*' d< L“md* 
de Viana (Sede)

Luzia Armando Lucas

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 041701/150619;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Luzia Armando 

Lucas, com o NIF 2464007153, registada sob o 

n.° 2015/04170100396;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos — Anotações
Luzia Armando Lucas
Identificação Fiscal: 2464007153;

AP.041701/150619 Matrícula
Luzia Armando Lucas, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Zango II, casa s/n.°, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «LUZIA ARMANDO LUCAS — Serviços de 

condução ligeira», situado em Luanda, Município de Viana, 
Bairro Zango 2, B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial C 
BUE de Viana (Sede), aos 19 de Junho de 2015. 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

de Luanda __

— — A/O

DiÁRi0
Conservatória do Registo Conierri . 

de Viana (Sede) 

Orlando Manuel JoâoCongo

a) Que a cópia apensa a esta certía-
o original;

b) Que foi requerida sob ApresentaçãOn .(u,
c) Que foi extraída do registo respeit

ciante em nome individual Orlando u” 
Congo, com o NIF 2464007129 ° ■ lj^ 
n.° 2015/04170100411; ’

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pormim
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Orlando Manuel João Congo
Identificação Fiscal: 2464007129; 
AP.041701/150619 Matrícula
Orlando Manuel João Congo, solteiro(a), maior, ã 

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Prenda, Casa 

n.° 27, Zona 6, que usa a firma o seu nome, exerce aacii- 

vidade relacionada com Actividades Fotográficas, temo 

escritório e estabelecimento denominado «ORLANDO 
MANUEL JOÃO CONGO — Serviços de fotografia» 

situado em Luanda, Município de Viana, Bairro Muta 

de Cima, C.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino. I
Conservatória do Registo Comercial de 

BUE de Viana (Sede), aos 19 de Junho de 201 ■ - 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto. ,

8 to Comercial de Luanda-Bl/ll 

de Viana (Sede)
Teresa Gabriel Bravo Muhongo / 

o „ • . a aPensa a esta certidão está confons1
6)q g,naI.' /

Que

ciam eXtraida do registo respeitante ao com'1' 
Muh 6 em n°me “dividual Teresa Gabriel 
„ . °ng0’ COm 0 2464007420, regis^

ddQUen°n'°2015/04170100404;o s 1 U^a ^°^as ^bricadafs) pormim, ie^ 

^atrícula _°Jranco desta Conservatória. 
^eresa Gab • Ver^amentos—Anotações 

ídent'ficaÇãoP BraVoMuhongo 
AJP0417o,/7JSCa,: 2464007420; 

residente em r Bravo Muhongo, solteiro(a), & r 
casa s/n o uanda, Município de Viana, Bairro 
relacionada P USa a ° seu nome, exerce a ac^ 

,istír0Si



estabelecimentodenominado «TERESAGABRIRt r» a, 
MUHONGO - Serviços de condução ligeira» sih Luanda, Município de Viana, Bairro Km 9 A D em

Por ser verdade se passa a presente certidão de revista e consertada assino. ’ que dePois

Conservatória do Registo Comercial de rBUE de Viana (Sede), aos 19 de Junho de 201 ~~
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto 15 ’

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Fátima Francisca Mussassa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150619;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Fátima Francisca 

Mussassa, com o NIF 2464008346, registada 

sobon.0 2015/04170100393;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Fátima Francisca Mussassa

Identificação Fiscal: 2464008346;

AP.041701/150619 Matrícula
Fátima Francisca Mussassa, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Capalanca, Rua 2 
Casa n.° 2 4, que usa a firma o seu nome, exerce a activi- 
dade relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «FÁTIMA FRANCISCA 
MUSSASSA — Serviços de condução ligeira», situado em 
Luanda, Município de Viana, Bairro Capalanga, Hospital.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
BUE de Viana (Sede), aos 19 de Junho de 2015. A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luand

de Viana (Sede)

Paula Ilunga Chivela Afonso

a) Que a cópia apensa a esta certidão está c

o original; .. 50709;
ty Que foi requerida sob Apresentação n. 0417 corner-

c) Que foi extraída do registo respeitante a «a 

ciante em nome individual Paula Ilunga

Afonso, com o NIF 2464007978, regista a s

o n.° 2015/04170100478; . teva(m)
Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,

o selo branco desta Conservatória.
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Matrícula — Averbamentos — Anotações
Paula Ilunga Chivela Afonso
Identificação Fiscal: 2464007978;
AP.041701/150709 Matrícula
Paula Ilunga Chivela Afonso, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Kalemba 2, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «PAULA 
ILUNGA CHIVELA AFONSO — Venda de bens alimen
tares», situado em Luanda, Município de Viana, Bairro Bita 
Vacaria, B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 9 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Manuel João Jorge Capitango

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150616;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Manuel João Jorge 
Capitango, com o NIF 2464006440, registada 
sobon.0 2015/04170100377;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Manuel João Jorge Capitango
Identificação Fiscal: 2464006440;
AP.041701/150616 Matrícula
Manuel João Jorge Capitango, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Km-14, casa s/n.°, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«MANUEL JOÃO JORGE CAPITANGO — Confeitaria», 
situado em Luanda, Município de Viana, Bairro Km-14, 

casa s/n.°Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 16 de Junho de 2015. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

João Sebastião

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.°041701/150709;



, n P foi extraída do registo respeitante ao comer-

0 NIF 2464007390, registada sob o n. 

04170100482; .
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva( ) 

o selo branco desta Conservatória.

Matricula - Averbamentos - Anotações

João Sebastião
Identificação Fiscal: 2464007390;

AP.041701/150709 Matrícula
João Sebastião, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Km 9, casa s/n.’, que usa a firma 

o seu nome, exerce a actividade relacionada com costureira, 

tem o escritório e estabelecimento denominado «JOÃO 

SEBASTIÃO — Prestação de serviços de costura», situado 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 9 A, A.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 9 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Maria Augusto Bibi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150709;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria Augusto Bibi, 
com o NIF 2464007137, registada sob o n 0 2015/ 
04170100488;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula - Averbamentos - Anotações

Mana Augusto Bibi
Identificação Fiscal: 2464007137-

AP041701/150709 Matrícula 

tXXív** t: »

Mirú, Dpraça. ’ Mun*cipio de Viana , Bairro

BUE™'Z™SXRr« C”““l * Lurai, _

- A/O

Que depois

Conservatória do Registo Comerciai d 
de Viana (Sede)

Miraldina Sessenta da Silva Mont

a) Que a cópia apensa a esta certidã
o original; a° está co^

/>) Que foi requerida sob Apresentação n o
c) Que foi extraída do registo respeitanf51^

ciante em nome individual Mirai 

da Silva Monteiro, com o NIF 2463 SeSSe* 
registada sob o n.» 2015/04170100^’

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pOrmim , ’
o selo branco desta Conservatória. 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Miraldina Sessenta da Silva Monteiro 
Identificação Fiscal: 2464007650; 
AP.041701/150709 Matrícula
Miraldina Sessenta da Silva Monteiro, casado(a), sob 

regime de separação de bens, maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Viana, Rua Moçambique, Casa 

n.° 72, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Sapateiro, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «MIRALDINA SESSENTA DA SILVA 

MONTEIRO — Sapataria», situado em Luanda, Município 

de Viana, Bairro Vila Sede, B.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda - 

BUE de Viana (Sede), aos 9 de Julho de 2015. — A/0 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
de Viana (Sede)

Albertina Luís Camilo Catumbela

a) Que a cópia apensa a esta certidão está

original; o041701/150?09;
b) Que foi requerida sob Apresentação n. & conler'
c) Que foi extraída do registo respeitant ^u’s

ciante em nome
Camilo Catumbela, com o
registada sob o n.° 2015/0417010 jeVa(m)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) Por
o selo branco desta Conservatória

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Albertina Luís Camilo Catumbela
Identificação Fiscal: 2464007633;
AP.041701/150709 Matrícula aj0(a)’ SJa
Albertina Luís Camilo Catumbela, Lua°^ 

regime de separação de bens, maior, resi en a 
Município de Viana, Bairro Km 12, casa s/m > ^oto^ 
o seu nome, exerce a actividade relaciona
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hisék^-----------  -
de ligeiros, tem o escntono e estabelecimento denomin «ALBERTINA LUIS CAMILO CATUMBELA -s °

de condução ligeira», situado em Luanda Munir- yjans, Bairro Km 12 A, Robaldina. 'P10

por ser verdade se passa a presente certidão qu Je revista e consertada assino. ’ ^Ue dePois

Conservatória do Registo Comercial de r BUE de Viana (Sede), aos 9 de Julho de 20~~ 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto A/O

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Guilherme Zinga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n° 041701/150709;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Guilherme Zinga, 

com o NIF 2464007315, registada sob o 

n.° 2015/04170100493;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Guilherme Zinga

Identificação Fiscal: 2464007315;

AP.041701/150709 Matrícula
Guilherme Zinga, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, Rua da Engil 

Casa n.° 128, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem 

0 escritório e estabelecimento denominado «GUILHERME 
ZINGA—Venda de bens alimentares», situado em Luanda, 
Município de Viana, Bairro vila nova, d prazinha.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

e revista e consertada assino.
C°nservatória do Registo Comercial de Luanda — 

de Viana (Sede), aos 9 de Julho de 2015. — A/O 

_ Servador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

atória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Júlio Menezes António Bernardo

a cópia apensa a esta certidão está conforme 

0 °riginal;

c) C)16 requeridas°b Apresentação n.° 041701/150709; 

Ue foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Júlio Menezes Antó- 

n,° Bernardo, com o NIF 2464007676, registada 

Sob°n.° 2015/04170100494;
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d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Júlio Menezes António Bemardo

Identificação Fiscal: 2464007676;

AP.041701/150709 Matrícula

Júlio Menezes António Bemardo, Casado(a), sob 

regime de separação de bens, maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Benfica, casa s/n.°, Zona 3, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Compositor, músico e cantor, tem o escritório e esta

belecimento denominado «JÚLIO MENEZES ANTÓNIO 

BERNARDO — Composição musical», situado em Luanda, 

Município de Viana, Bairro BitaVacaria, B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 9 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Barreira Joaquim Bala Isaia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
Z9QuefoirequeridasobApresentaçãon.0041701/150709-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer’

ciante em nome individual Barreira Joaquim 

Bala Isaia, com o NIF 2464008214, registada 

sobon.0 2015/04170100496;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, Ieva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações

Barreira Joaquim Bala Isaia

Identificação Fiscal: 2464008214;

AP.041701/150709 Matrícula
Barreira Joaquim Bala Isaia, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, Casa n.° 14, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «BARREIRA JOAQUIM BALA ISAIA 

— Serviços de condução ligeira», situado em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Km 30, Z.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 9 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.



Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Ana Bela Kigila Lucala

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
^QuefoirequeridasobApresentaçãon.°041701/150709;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Ana Bela Kigila 

Lucala, com o NIF 2464006254, registada sob o 

n.° 2015/04170100497; -
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações

Ana Bela Kigila Lucala

Identificação Fiscal: 2464006254;

AP.04170I/I50709Matrícula

Ana Bela Kigila Lucala, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Viana Vila, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritó

rio e estabelecimento denominado «ANA BELA KIGILA 

LUCALA — Venda de bens alimentares», situado em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 9-B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 9 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

David Ucani

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.0 041701/150703;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual David Ucani, com 

o NIF 2464041300, registada sob o n.° 2015/ 
04170100438;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o seio branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 

David Ucani

Identificação Fiscal: 2464041300;

AP.041701/150703 Matrícula

David Ucani, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 
Município de Viana, Bairro Luanda-Sul, Casa n.° 69, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e

. nt0 denominado «DAVID UCANI 

toentares>>, situado em Luanda, Município benS luanda Sul, Torra.

Bairro dade se passa a presente certidão, 

?or consertada assino.

de revista e Registo Comercial de

Conservaton ? de Mho de

dX Dulce Agostinho ^«to- 
Conservador ,

Conservatória do Registo Comercial de r 
de Viana (Sede)

José Luís Francisco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confo

o original; e

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150703.

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer’

ciante em nome individual José Luís Francisco 

com o NIF 2464008117, registada sob 0 

n.° 2015/04170100440;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

0 selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

José Luís Francisco

Identificação Fiscal: 2464008117;

AP.041701/150703 Matrícula

José Luís Francisco, solteiro(a), maior, residente em 
Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, casa s/n., que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Canalizador, tem 0 escritório e estabelecimento denominado 

«JOSÉ LUÍS FRANCISCO — Canalização», situado em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Sapú 2, d Escola,

Por ser verdade se passa a presente certidão, que P 

de revista e consertada assino. .
Conservatória do Registo Comercial de 

BUE de Viana (Sede), aos 3 de Julho de 20 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do .
J,S^° Comercial de Luanda —BUE 

de Viana (Sede)

Cipriano Sekandi

a) Que a cón’
0 originab apensa a esta certidío está coaforae

Ç) Que fJ^^^^^resentaçãon.^nOI/l^01' 
ciantr eXtraida do registo respeitante ao coffl* 
Co em norr)e individual Cipriano Sekan’’ 
„ ^40M033, <*

2015/°4170100442; , }
0 seTPk f°lhas ^noadaís) Por mim’

^atrícula._ a ranco desta Conservatória.
Verbamentos —Anotações



Cipriano Sekandi
Identificação Fiscal: 2464006033; 

^041701/150703 Matrícula
Cipriano Sekandi, solteiro(a), maior, reside

Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, casa s/n • 
usa a drma o seu nome, exerce a actividade relacionad ’ 

Montadores de Aparelhos Electrónicos, tem o esc estabelecimento denominado «CIPRJANO SERAMn^ 6 
Serviços de electrónica», situado em Luanda M NDI ~~ 

Viana, Bairro Zona Verde, d Praça. ’ ^P1’0 de

Por ser verdade se passa a presente certidUo m a de revista e consertada assino. ’ que deP°is

Conservatória do Registo Comercial de T. a BUE de Viana (Sede), aos 3 de Julho de 2015 '

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto. '

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Manuel Adão

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150703;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Manuel Adão, com 

o NIF 2464041297, registada sob o n.° 2015/ 

04170100443;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Manuel Adão
Identificação Fiscal: 2464041297;

AP.041701/150703 Matrícula
Manuel Adão, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Regedoria, Casa n.° 817, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «MANUEL ADÃO Venda 
bens alimentares», situado em Luanda, Município de 

Vlana, Bairro Regedoria, DPraça.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

e avista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

de Viana (Sede), aos 3 de Julho de 2015. A/ 
nservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Servatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Viana (Sede)

^aria da Conceição Ramos dos Reis

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

0 original;

18900 (27)

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 041701/150703;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria da Conceição 
Ramos DOS REIS, com o NIF 2462017976, 
registada sob o n.° 2015/04170100444;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria da Conceição Ramos Dos Reis 
Identificação Fiscal: 2462017976; 
AP.041701/150703 Matrícula
Maria da Conceição Ramos Dos Reis, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Grafanil, 
Av.a Deolinda Rodrigues casa s/n.°, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com Posticeiro 
(Cabeleiro de Postiços), tem o escritório e estabelecimento 
denominado «MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS 
REIS — Serviços de cabeleireiro», situado em Luanda, 
Município de Viana, Bairro Caop , s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
BUE de Viana (Sede), aos 3 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Bernardo Domingos Jungo

a) Que a cópi a apensa a esta certidão está conforme

o onginal;
b) Que foi requenda sob Apresentação n.°041701/150703-

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Bemardo Domingos 
Jungo, com o NIF 2464007498, registada sob o 

n.° 2015/04170100447;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos — Anotações

Bemardo Domingos Jungo
Identificação Fiscal: 2464007498;

AP.041701/150703 Matrícula
Bemardo Domingos Jungo, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Regedoria, Casa 
n.° 218, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com confeiteiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «BERNARDO DOMINGOS JUNGO 
— Confeitaria», situado em Luanda, Município de Viana, 

Bairro Regedoria, D Comete.Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 3 de Julho de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.



18900(28)________ ___ _____

Antonica Euridice Amador Alberto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150709;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Antonica Euridice 
Amador Alberto, com o NIF 2464018350, regis
tada sob o n.° 2015/04170100473;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações 
Antonica Euridice Amador Alberto 
Identificação Fiscal: 2464018350;
AP.041701/150709 Matrícula
Antonica Euridice Amador Alberto, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Rangel, 
casa s/n.°, Zona 15, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Cabeleireiro e similares, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «ANTONICA 
EURIDICE AMADOR ALBERTO — Cabeleireiro e simi
lares», situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro 
Zango, 1.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 9 de Julho de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 
de Viana (Sede)

Dorivaldo da Encarnação Henriques Americano

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701/150703;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Dorivaldo da Encar
nação Henriques Americano, com o NIF 
2464006157,regada sòbon°2015/04170100449;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Dorivaldo da Encarnação Henriques Americano 
Identificação Fiscal: 2464006157;
AP.041701/150703 Matricula
Dorivaldo da Encarnação Henriques Americano, 

solteiro(a), maior, residente em Luanda, Município de 
Viana, Bairro Maculusso, Rua Marcelino Dias n.° 49 3.°-A A, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada

Ouitandeira-venda de bens alimentares, tem 0 3 COÍtl estabelecimento denominado «DORW^\ 

u alimentares», s^ado em Luanda, Muni^À de Bairro Km U,D Candida. \

Viana, ba passa a presente certjtóo> 1

?0TSteae consertada assino.

de revista Resisto Comercial de Luanj» „

^X^-*-****
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

de Viana (Sede)

Bernarda Semedo Moreira da Cruz Benedito

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 041701/150709'
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Bernarda Semedo 

Moreira da Cruz Benedito, com o NIF 2464041661, 
registada sob o n.° 2015/04170100474;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Bernarda Semedo Moreira da Cruz Benedito
Identificação Fiscal: 2464041661;
AP.041701/150709 MatrículaBernarda Semedo Moreira da Cruz Benedito, Casado(a), 

sob regime de separação de bens, maior, residente 
Luanda, Município de Viana, Bairro Caop, Casa n. 96, q 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relaciona $ 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o esc_ 

denominado «BERNARDA— -Venda de bens a» 

Luand., Município
uedep°’s 

verdade se passa a presente certidão,

Comercial de ^“^a/O 
de 2015- -

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto-

estabelecimento
MOREIRA DA CRUZ BENEDITO — Ve"u°v"ana> Baia» 

mentares», situado em I------ ' . x‘f”",p’n’0

Caop A, s/n.°
Por ser ’___

de revista e consertada assino. 
Conservatória do Registo

BUE de Viana (Sede), aos 9 de Julh°

Conservatória do Registo Comercial de 
Viana (Sede)

Marcos Costino Bota

a) Que a cópia apensa a esta —
o original; ~ 0 2462^^ I

ó) Que foi requerida sob Apresentaçã

certidão esta
ácoX
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fil

ória do Registo Comercial de Cabinda — 
Conserva 0 gUE de Cabinda

Mónica Sunda

j Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
MQuefoirequeridasobApresentaçãon.°010101/150813;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Mónica Sunda, com 

o NIF 2464058246, registada sob o n.° 2015/ 

01010100089;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Mónica Sunda
Identificação Fiscal: 2464058246;

AP.010101/150813 Matrícula
Mónica Sunda, solteiro(a), maior, residente em Cabinda, 

Município de Cabinda, Bairro Comandante Gika, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Quintandeira — Venda de Vestuário, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «MÓNICA SUNDA — Venda 

de Vestuário», situado em Cabinda, Município de Cabinda, 

Bairro Comandante Gika, casa s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda, aos 13 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, Ana To más.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda

Domingos Soqui Salvador

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
ój Que foi requerida sob Apresentação n.°010101 /150813; 

Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Domingos Soqui Sal

vador, com o NIF 2464045926, registada sob o 

n.° 2015/01010100093;
Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
ncula Averbamentos — Anotações

omingos Soqui Salvador

mitificação Fiscal: 2464045926;
DoP0|0101/150813 Matrícula

dente 'n®Os Soqui Salvador, solteiro(a), maior, resi- 
c/sn» ^â^*nda> Município de Cabinda, Bairro Chiuéca, 

v'dade °na ^Ue usa a ^nna 0 seu nome’ exerce a act*’ 
AlimentrelaCÍOnada com Quitandeira — Venda de Bens 

ares> tem o escritório e estabelecimento denomi-

----------- --------- --------------- ------------------- 18900 (129) 

nado «DOMINGOS SOQUI SALVADOR - Venda de Bens 

Alimentares», situa-do em Cabinda, Município de Cabinda, 

Bairro Chiuéca, casa s/n.°, Zona C.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda, aos 13 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda

Maria Alice Simba Ntima Armindo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

ó>QuefoirequeridasobApresentaçãon.°010101/150812;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Maria Alice Simba 
Ntima Armindo, com o NIF 2464046043, regis

tada sob o n.° 2015/01010100068;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria Alice Simba Ntima Armindo
Identificação Fiscal: 2464046043;
AP.010101 /150812 Matrícula
Maria Alice Simba Ntima Armindo, casado(a), sob 

regime de comunhão geral, maior, residente em Cabinda, 
Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, casa s/n.°, 
Zona B, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quintandeira — Venda de Vestuário, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «MARIA ALICE 
SIMBA NTIMA ARMINDO — Venda de Vestuário», 
situado en Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 4 de 

Fevereiro, casa s/n.°, Zona B.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Cabinda - 

BUE de Cabinda, aos 12 de Agosto e 

Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória
do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda

José Macaia Maluta Goma

fl?Qu„eóP».p="-“»

Goma, com o Nlb
n.o 2015/01010100071;



18900 (130)
— —--d) Que ocupa as folhas nibricada(s) por mim, leva(m)

O selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

José Macaia Maluta Goma
Identificação Fiscal: 2464050822;

AP.010101/150812 Matrícula
José Macaia Maluta Goma, solteiro(a), maior, residente 

em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro l.° de Maio, 

casa s/n.°, Zona C, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com serralheiro, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «JOSÉ MACAIA MALUTA 

GOMA — Serralharia», situado em Cabinda, Município de 

Cabinda, Bairro l.° de Maio, Mgoma.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda, aos 12 de Agosto de 2015. __ A/O

Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

Bernicia Mavungo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
yQuefoirequeridasobApresentai^on.0010101/150804,

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Bernicia Mavungo, 

com o NIF 2464050849, registada sob o n.° 2015/ 

01010100047;

d) Que ocupa as folhas rubricadafs) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações 

Bemicia Mavungo

Identificação Fiscal: 2464050849;

AP.010101/150804 Matrícula

Bemicia Mavungo, solteirofa), maior, residente em 

Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Comandante Gika, 

casa s/n.0, Zona C, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Quintandeira — Venda de 

Vestuário, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«BERNICIA MAVUNGO — Venda de Vestuário», situado 

em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Comandante 

Gika, casa s/n.°, Zona C.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — BUE 

de Cabinda, aos 4 de Agosto de 2015.—A/O Conservador/a, 

Ana Tomás.

'abMK !Conservatória do Registo Comem- > 
BUE Cabinda eCi

Chanela Justiçia Pemba

a) Que a cópia apensa a esta certid' 
o original; ao es*á cOnf()^

^QuefoirequeridasobApresentaçàon »Oini
c) Que foi extraída do registo respeit^ 01/'S^;

ciante em nome individual Cha 6 
Pemba Nguimbi, com o NIF 2464050» 
tada sob o n.° 2015/01010100098- 81,re&

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim
o selo branco desta Conservatória ’

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Chanela Justiçia Pemba Nguimbi
Identificação Fiscal: 2464050881;
AP.010101/150818 Matrícula
Chanela Justiçia Pemba Nguimbi, solteiro(a), maior 

residente em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Povo 

Grande, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com cabeleireiro e similares, tem 

o escritório e estabelecimento denominado «CHANELA 
JUSTIÇIAPEMBANGUIMBI — Cabeleireiro e Similares», ' 

situado em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Povo 

Grande, casa s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Cabinda 

BUE de Cabinda, aos 18 de Agosto de 2015. - 
Conservador/a, Ana Tomás.

COaSerVatOría d® Registo Comercial de Cabind, - .

BUE de CabindaPasc°alinaTbiaMang0V0 I

ópia apensa a esta certidão está conforme I 

0 °nginal;cj Que ^re^Uer^^aso^^PresentaÇãon.°010101/15^^’ 1 
01 extraída do registo respeitante ao com#’ I 

em nome individual Pascoalina T^3 i 
^ngovo, com o NIF 2464058440, registai 

^ Sob 01) 0 2015/0! 010100060;e °cupa as folhas rubricada(s) por mim, levaí1^ 

Matriculai branC0 desta Conservatória. 
Pascoalina r ^Verbamentos — Anotações 

Identifi U a ManS°V0 
a“'«w2^4~

Co^nhãoÍna TUla sob
Cabinda Rgeral> r^te em Cab.nda, 
Seu nomè aiIT0 P0V° Grande> casa s/n.°, que usa a 

’ exerce a actividade relacionada com^aia'e’
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0 escritório e estabelecimento denominado «PASCOa rULA MANGOVO - Alfaiataria», situado em 2

Município de Cabinda, Bairro Povo Grande, casa s/n3- 'nda’ 

Por ser verdade se passa a presente certidão ” 
de revista e consertada assino. ’ ^Ue deP°'s

Conservatória do Registo Comercial de C h-
BUE de Cabinda, aos 10 de Agosto de 20151 2.^ " Conservador/a, yína Tomás. ' A/O

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

Alberto Brilho Mataia Bambi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.°010101/150820;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Alberto Brilho 

Mataia Bambi, com o NIF 2464051039, regis

tada sob o n.° 2015/01010100124;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Alberto Brilho Mataia Bambi

Identificação Fiscal: 2464051039;

AP.010101/150820 Matrícula
Alberto Brilho Mataia Bambi, solteiro(a), maior, resi

dente em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro A Victória 

e Certa, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira — Venda de Bens 
Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«ALBERTO BRILHO MATAIA BAMBI — Venda de Bens 
Alimentares», situado em Cabinda, Município de Cabinda, 
Bairro 1? de Maio, 2.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

e avista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

E de Cabinda, aos 20 de Agosto de 2015. — A/O 

onservador/a^waTbwáí.

Conservatória do Registo Comercial de Cabi

BUE de Cabinda

Madalena Lídia Casimiro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está
o original; m/150820;

y Que foi requerida sobApresentação n. 0101 conier_ 
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

ciante em nome individual Madalena 0
miro, com o NIF 2464061808, regista
n.° 2015/01010100125;
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d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Madalena Lídia Casimiro

Identificação Fiscal: 2464061808;

AP.010101/150820 Matrícula

Madalena Lídia Casimiro, Solteiro(a), maior, residente 

em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Amílcar Cabral, 

casa s/n.°, Zona A, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Quitandeira — Venda de Bens 

Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denomi

nado «MADALENA LÍDIA CASIMIRO — Venda de Bens 

Alimentares», situado em Cabinda, Município de Cabinda, 

Bairro Amílcar Cabral, casa s/n.°, Zona A.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda, aos 20 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

Isabel Pemba

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentaçãon.°010101/150813;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Isabel Pemba, 

com o NIF 2464044636, registada sob o n.° 

2015/01010100084;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Isabel Pemba
Identificação Fiscal: 2464044636; 

AP.010101/150813 Matrícula
Isabel Pemba, solteiro(a), maior, residente em Cabinda, 

Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, casa s/n.°, 

Zona A, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Quitandeira — Venda de Bens Alimentares, 
’ io e estabelecimento denominado «ISABEL 

___  la de Bens Alimentares», situado em 
' io de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, 

certidão, que depois

tem o escritório e 
PEMBA — Venda 

Cabinda, Município 

casa s/n,°, Zona A.
Por ser verdade se passa a presente 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda, aos 13 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, Ana Tomás.
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•« dn Reoisto Comercial de Cabinda
Conservatória do Registo 

BUE de Cabinda

José Nguma Púcuta Luís

a} Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
yQuefoirequeridasobApresentaçãon.°010101/150804; 

ç) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual José Nguma Púcuta 

Luís, com o NIF 2464045977, registada sob o 

n." 2015/01010100051;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos —Anotações

José Nguma Púcuta Luís
Identificação Fiscal: 2464045977;

AP.010101/150804 Matrícula
José Nguma Púcuta Luís, solteiro(a), maior, residente 

em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, 

casa s/n.°, Zona A, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Quitandeira — Venda de Bens 
Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «JOSÉ NGUMA PÚCUTA LUÍS - Venda de Bens 

Alimentares», situado em Cabinda, Município de Cabinda, 
Bairro 4 de Fevereiro, Zona A.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatona do Registo Comercial de Cabinda — BUE 
de Cabmda, aos4de Agosto de 2015. —A/O Conservador/a 
Ana lomas. ’

Consenatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda

José Macaia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 010101 /150818;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Macaia, com 

o NIF 2464050946, registada sob o n.° 2015/ 
01010100099;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matricula — Averbamentos — Anotações

José Macaia

Identificação Fiscal: 2464050946;

AP.010101/150818 Matrícula

José Macaia, solteiro(a), maior, residente em Cabinda, 
Município de Cabinda, Bairro A Victória é Certa, Casa 

n.° 120, Zona C, que usa a firma o seu nome, exerce a acti

vidade relacionada com Quitandeira — Venda de Bens

DIÁRIO DAR^ \----------------

tares tem o escritório e estabelecimento \Mirnentar ’ Venda de Bens Alimentares», A \ 

, LicíP* de Cabinda, Bairro 1, 

kuvassa Sul- se passa a presente certidão,

S mnsertada assino.

de revista eC Registo Comercial de Cabinà^ 

Conservatória oo

yg de Agosto de 2015. —de Cabinda, aos

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda- 

BUE de Cabinda

Beatriz Cotela Lau

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confo® 
o original; e

ó; Que foi requerida sob Apresentação n.°010101/I50805-

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante ern nome individual Beatriz Cotela Lau. 

com o NIF 2464051012, registada sob o n.° 2015/ 

01010100052;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Beatriz Cotela Lau

Identificação Fiscal: 2464051012;

AP.010101/150805 Matrícula
Beatriz Cotela Lau, solteiro(a), maior, residente em 

Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, 

casa s/n.°, Zona D, que usa a firma o seu nome, exerce 

actividade relacionada com Quitandeira — Ven a 
Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denomin^^ 
«BEATRIZ COTELA LAU — Venda de Bens Alimenta .̂ 

situado em Cabinda, Município de Cabinda, Bairr 

Ngoio, Principal. auedepois
Por ser verdade se passa a presente certi ao, 

de revista e consertada assino. da —
Conservatória do Registo Comercial de Ca in a(jor/a, 

de Cabinda, aos 5 de Agosto de 2015. A/O

Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda 

BUE de Cabinda
Maria da Conceição Miguel Sumbo

,4. está confo^e 

a) Que a cópia apensa a esta certioa0
0 original; lOl/l508^

Que foi requerida sob Apresentação n. c0#ef'

c) Que foi extraída do registo respeita^

ciante em nome individual
Miguel Sumbo, com o NIF 2464 

tadn «nh n « o on i ^/n 10101000^6,
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,Ária do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Conservai de yiana (Sede)

António Canbumba

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
^QuefoirequeridasobApresentaçãon.°041701/150203; 

Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual António Canbumba, 
com o NIF 2462040595, registada sob o n.° 2015/ 

04170100136;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos — Anotações

António Canbumba
Identificação Fiscal: 2462040595;
AP.041701/150203 Matrícula
António Canbumba, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Calemba 2, 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 «ANTÓNIO CANBUMBA — Serviços 

de Condução Ligeira», situado em Luanda, Município de 
Viana, Bairro Vila dos Padres.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. —A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Francisco Albano

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
ó) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150203;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Albano,

com o NIF 2462027432, registada sob o n.° 2015/ 

04170100135;
QUe ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
atrícula —-Averbamentos — Anotações 

Francisco Albano 
identificação Fiscal: 2462027432;

p041701/150203 Matrícula

Ua ,anCiSC0 Albano, solteiro(a), maior, residente em 
Usa ^nicípio de Viana, Bairro Caop, casa s/n.°, que 

cOln nila 0 seu nome, exerce a actividade relacionada 
^êeiros, tem o escritório e estabeleci- 

de c° Henominado «FRANCISCO ALBANO — Serviços 
ViJ:UÇà0 LiSeira», situado em Luanda, Município de 

5 Eairro Caop, A.

_________ _____________ __________________ 18900 (33)

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Joana Domingos Miguel Carinhas

q) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150203;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Joana Domingos 
Miguel Carinhas, com o NIF 2462038736, regis
tada sob o n.° 2015/04170100134;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações
Joana Domingos Miguel Carinhas 
Identificação Fiscal: 2462038736;
AP.041701/150203 Matrícula
Joana Domingos Miguel Carinhas, casado(a), sob regime 

de bens adquiridos, maior, residente em Luanda, Município 
de Luanda, Bairro Ingombota, R.a Rev. P. Agost. Neto, 
n.° 25, 6.° 65, que usa a firma o seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com massagista, tratamentos de beleza, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «JOANA 
DOMINGOS MIGUEL CARINHAS — Massagista e 
Serviços de Beleza», situado em Luanda, Município de 

Viana, Bairro Caop B.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2014. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 
de Viana (Sede)

Manuel Pedro Castelo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

A)Quefo?requeridasobApresentaçãon.°041701/150203; 

^Queioircq respeitante ao comer-

NIF 246203.®

O selo branco desta Conservaton -

Matrícula —Averbamentos—Anotaço

Manuel Pedro Castelo
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Consenatória do Registo Comercial de Cabinda__

BUE de Cabinda

diári0

José Nguma Púcuta Luís

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;te foi requerida sob Apresentação n °010101 /! 50804; 

ue foi extraída do registo respeitante ao comer- 
nome individual José Nguma Púcuta

ltares tem o escritório e estabelecimento \AIirnent ’ Venda de Bens Alimentares» sih 4<i \

cXÁ de C“'
Luvassa se passa a presente certidão,

í>oT SeT onseriada assino.

de revista e c Registo Comercial de CaVmfe _

c“5’cZÁ“s is**"»*™1-» BUE de fomás.Conservador/a, Ana

Uicunv *»—------
Luís, com o NIF 2464045977, registada sob o 

n.°2015/01010100051;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações

José Nguma Púcuta Luís
Identificação Fiscal: 2464045977;

AP.010101/150804 Matrícula
José Nguma Púcuta Luís, solteiro(a), maior, residente 

em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, 

casa s/n.°, Zona A, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira — Venda de Bens 

Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «JOSÉ NGUMA PÚCUTA LUÍS — Venda de Bens 

Alimentares», situado em Cabinda, Município de Cabinda, 
Bairro 4 de Fevereiro, Zona A.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — BUE 
de Cabinda, aos 4 de Agosto de 2015. — A/O Conservador/a, 

Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial 
BUE de Cabinda

de Cabinda^

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda

José Macaia

Beatriz Cotela Lau

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

ój Que foi requerida sob Apresentação n.°OlOlOl/l50805-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer’

ciante em nome individual Beatriz Cotela Lau, 

com o NIF 2464051012, registada sob o n.° 2015/ 

01010100052;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Beatriz Cotela Lau
Identificação Fiscal: 2464051012;
AP.010101/150805 Matrícula
Beatriz Cotela Lau, solteiro(a), maior, residente em 

Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, 

casa s/n.°, Zona D, que usa a firma o seu nome, exe^ 
actividade relacionada com Quitandeira Venda de 
Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denom 
«BEATRIZ COTELA LAU — Venda de Bens Ahmen ’ 
situado em Cabinda, Município de Cabinda, Bairr

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°010101/150818;

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Macaia, com 

o NIF 2464050946, registada sob o n.° 2015/ 
01010100099;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

José Macaia

Identificação Fiscal: 2464050946;

AP.010101 /150818 Matrícula

José Macaia, solteiro(a), maior, residente em Cabinda, 
Município de Cabinda, Bairro A Victoria é Certa, Casa 

n. 120, Zona C, que usa a firma o seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com Quitandeira — Venda de Bens

Nêoio, Principal
For ser verdarl

de revista ao e Se Passa a presente certidão, que depois 

C^^^rtadaassmo.de Cabinda do Ee&sto Comercial de Cabinda—BUE
Ana Tomás’ 5 Agosto d^ 2015.—AJOConservador/a,

C°ftservaM .at°ria d0 n .

^on,ercialde Cabinda — .“UE de Cabinda /
Maria da Con • . /

qj Que a Ceifão Miguel Sumbo I

, 0 Originai. Eensa a esta certidão está conforme /
°2Quefoi I
C> foj exJ'daSobAPresentaçãono010l01/id0^í: I 

Clante em S d° reg'st0 respeitante ao comer I 
Miguel Sn C/'ne '^'vidual Maria da Conceiçè0 I 
tada sob n IT>b0’ Com 0 NíF 2464058394, reg's' / 

n- 2°l 5/01010100056; I
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Registo Comercial de Luanda — BUE
Conservatória ° de Viana (Sede)

António Canbumba

Ania aoensa a esta certidão está conforme 
Que a 
nefXnueri‘tesobApresentaÇâon°041701/150203;

foj extraída do registo respeitante ao comer-
c) ciante em nome individual António Canbumba, 

com o NIF 2462040595, registada sob o n.° 2015/ 

04170100136;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
7 o selo branco desta Conservatória.

Matrícula-Averbamentos - Anotações

António Canbumba
Identificação Fiscal: 2462040595;

AP.041701/150203 Matrícula
António Canbumba, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Calemba 2, casa s/n.°, 
queusaafinna o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com motorista de ligeiros, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «ANTÓNIO CANBUMBA — Serviços 

de Condução Ligeira», situado em Luanda, Município de 

Viana, Bairro Vila dos Padres.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. —A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Joana Domingos Miguel Carinhas

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.°041701/150203;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Joana Domingos 

Miguel Carinhas, com o NIF 2462038736, regis
tada sob o n.° 2015/04170100134;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos —Anotações

Joana Domingos Miguel Carinhas
Identificação Fiscal: 2462038736;

AP.041701/150203 Matrícula
Joana Domingos Miguel Carinhas, casado(a), sob regime 

de bens adquiridos, maior, residente em Luanda, Município 
de Luanda, Bairro Ingombota, R.a Rev. P. Agost. Neto, 
n.° 25, 6.° 65, que usa a firma o seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com massagista, tratamentos de beleza,

— ■■■ i — tem o escritório e estabelecimento denominado «JOANA

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Francisco Albano

o) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
ó) Que foi requerida sobApresentação n.°041701/150203;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Albano, 

com o NIF 2462027432, registada sob o n.° 2015/ 
04170100135;

Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
cuia—Averbamentos — Anotações

J^sco Albano

APn^aÇà° Fiscal: 2462027432; 

Fran 701/150203 Matrícula

Mu . ano> solteiro(a), maior, residente em 
a firma niC*PÍ° ^ana’ ®airro Caop, casa s/n.°, que

Corn ^otori ° SeU norne’ exerce a actividade relacionada 

11161110 fieno lige*ros’ tem o escritório e estabeleci- 
v C°nSào 1^° <<FRANCISC0 ALBANO — Serviços 

> BairrolgeÍFa>>’ s^iarío em Luanda, Município de 
10 Caop, a.

DOMINGOS MIGUEL CARINHAS — Massagista e 
Serviços de Beleza», situado em Luanda, Município de 

Viana, Bairro Caop B.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2014. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Manuel Pedro Castelo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701 /150203;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Manuel Pedro Cas

telo, com o NIF 2462038400, registada sob o 

n.° 2015/04170100133;
d) Que ocupa as folhas rubrícada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Manuel Pedro Castelo



Identificação Fiscal: 2462038400;

AP.041701/150203 Matrícula
Manuel Pedro Castelo, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Sambizanga, Casa 

n.° 105, Zona 13, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira — Venda de Bens 

Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denomi

nado «MANUEL PEDRO CASTELO — Venda de Bens 

Alimentares», situado em Luanda, Município de Viana, 

Bairro Km 12 A, Moagem.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Consenatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. — AJO 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Luís Adão da Costa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.°041701/150203;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Luís Adão da Costa, 

com o NIF 2462040960, registada sob o n.° 2015/ 

04170100131;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos — Anotações
Luís Adão da Costa
Identificação Fiscal: 2462040960;

AP.041701/150203 Matrícula
Luís Adão da Costa, Solteiro(a), maior, residente em 

l uanda Município de Viana, Bairro Capalanca, Casa n. 626, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacio
nada com Quitandeira — Venda de Bens Alimentares, tem 

o escritório e estabelecimento denominado «LUIS ADÃO 
DA COSTA — Venda de Bens Alimentares», situado em 
Luanda, Município de Viana, Bairro Capalanga, M.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Pinto Franco Queta
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

——--------------------------------------

b) Que foi requeridasob ApresentaçãOn<>041 í

c) Que foi extraída do registo respeitante V1SM

ciante em nome individual Pinto Fraa°1 

como NIF 2462032541, registada S 

04170100130; n°20l5i 1

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pOr nú^ t l

o selo branco desta Conservatória. 1

Matrícula — Averbamentos — Anotações 1

pinto Franco Queta

Identificação Fiscal: 2462032541; I

AP.041701/150203 Matrícula |

pinto Franco Queta, Solteiro(a), maior, residente e® 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 9, Casa n? H
' a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

□ue usa d Hiu*» .
rnm motorista de ligeiros, tem o escntono e estabeleci- Zo denominado «PINTO FRANCO QUETA—Serviços 

de Condução Ligeira», situado em Luanda, Mumctp.ode 

vXXrvVd^ a presente certidão’qued* 

de revista e consertada assina _

d° S“e Fevereiro delOlS.-»» 

rije de Viana (Sede), aos

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE
de Viana (Sede)

Domingos António Sousa

Q e a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

^QuefoirequeridasobApresentaçãon.°041701/150203;

Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 
ciante em nome individual Domingos António 

Sousa, com o NIF 2462039147, registada sob o 

n’° 2015/04170100129;

Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
atrícula- Averbamentos —Anotações

Domingos António Sousa

Identificação Fiscal: 2462039147; 

AP.041701/150203 Matrícula resi'D°ningOs'/‘JJ^J Matncuia 

dente em r ^nio <?nilo 

caSa o/ luanda K/n, • , s°lteiro(a), maior, rc» relac' ** 9 Usa a fi niClpio de Viana, Bairro Capalanca, j 

estgk °na^a com rnnr Fma ° Seu nome> exerce a actividade I 

SODç eClniento den °nSta de Lgeiros, tem o escritório e / 

Uan / " Se^iços°^InadO <<DOM1NGOS ANTÓNIOa> ^hinicípj H e Condução Ligeira», situado em / 

de re °r Ser de Bairro Capalana, B. . ' 

rV'sta e corisen J PaSSa a Presente certidão, que dep°‘s 

Con eViana(çPJ° ReS'sto Comercial de Luanda' 

"Se^*r/«, ‘ * Fevereiro * 2015.

e Agostinho Jacinto.
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«Mria do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Conserv de Viana (Sede)

Avelino Domingos Gomes

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150203;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Avelino Domingos 

Gomes, com o NIF 2462029044, registada sob 

on.° 2015/04170100128;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Avelino Domingos Gomes
Identificação Fiscal: 2462029044;

AP.041701/150203 Matrícula

Avelino Domingos Gomes, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município do Cazenga, Bairro Tala Hady, Rua 

s/n.°, Casa n.° 78, Zona 19, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com Quitandeira — Venda 

de Bens Alimentares, tem o escritório e estabelecimento 

denominado «AVELINO DOMINGOS GOMES — Venda 

de Bens Alimentares», situado em Luanda, Município de 

Banga, Bairro Banga, D.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Maria de Fátima Sampaio

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150203; 

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria de Fátima 

Sampaio, com o NIF 2462029664, registada sob

on.° 2015/04170100127;
Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
atrícula — Averbamentos — Anotações

/Jariade Fátima Sampaio 

entificação Fiscal: 2462029664;
^•°41701/150203 Matrícula

em T ana de Fátima Sampaio, solteiro(a), maior, residente 
queu11^3’ MunicíPio de Viana, Bairro Km 9, casa s/n.°, 

c°m U 3 ^rnia ° Seu nome’ exerce a actividade relacionada 
ot°rista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 

_____________ ____ ________________ ________18900(35)

denominado «MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO — Serviços 

de Condução Ligeira», situado em Luanda, Município do 

Luena, Bairro Luena, ENA.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Franco Chipita

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150203;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Franco Chipita, com 

o NIF 2462037888, registada sob o n.° 2015/ 

04170100126;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos —Anotações
Franco Chipita
Identificação Fiscal: 2462037888;
AP.041701/150203 Matrícula
Franco Chipita, solteiro(a), maior, residente na Lunda- 

Norte, Município do Chitato, Bairro Centro Urbano, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «FRANCO CHIPITA — 
Serviços de Condução Ligeira», situado na Lunda-Norte, 
Município do Chitato, Bairro Centro Urbano, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. - A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 

de Viana (Sede)

André Domingos Bande

• • .«onça a esta certidão está conforme 
a) Que a copia apensa a esw

c) Que fc. d indiv.óua| Mdlí oomiugoe

S.S»<>NlF24620409M.«-*“‘»



Anotações
Matrícula—Averbamentos 
André Domingos Bande Identificação Fiscal: 2462040994: 

AP.041701/150203 MatrículaAndré Domingos Bande, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Regedoria, Casa 
n.° 140, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com montadores de aparelhos electrónicos, 

tem o escritório e estabelecimento denominado «ANDRÉ 

DOMINGOS BANDE — Serviços de Electrónica», situado 

em Luanda, Município de Malanje, Bairro Cacuso, A.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conse^atória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015.____A/O

Consenador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

.. ■.a.R.ráuComera>>‘1'Ln,"'1‘'_BUE

Isabel Sonhi Sualala

а) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

б) Quefoira(ueridasobApresentaçãon.0041701/150203;

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Isabel Sonhi Sua

lala, com o NIF 2462029362, registada sob o 

n.° 2015/04170100123;
d) Que ocupa as folhas rubncada(s) por mim, leva(m)

0 selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Isabel Sonhi Sualala
Identificação Fiscal: 2462029362;

AP.041701/150203 Matrícula
Isabel Sonhi Sualala, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, Casa n.° 25, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 

Posticeiro (Cabeleiro de Postiços), tem o escritório e esta

belecimento denominado «ISABEL SONHI SUALALA 

Serviços de Cabeleireiro», situado em Luanda, Município 
de Calandula, Bairro Kota, D Praça.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda -
BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. - A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comerciai de Luanda—BUE 

de Viana (Sede)

Humberta da Conceição João dos Santos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o originai;

C'atltee^no,ne ° reSist0 r °”°0417 Ça° João dos %

d)

humberta da Con^^03 Identificação p Cei^o joãi_ AUotaçô ‘ 

hap«-^'m2462»^< 
Humberta da ^trícuia 

Zzsiz * s.

exerce a Zona 17 * ’ ^airro & ■ 

escrítóri0 e 

Da- C°NCElÇ^oe^[,r)ent0 de Orn ConfeitJU 

S1hiadoemr ^OAO Drio nortlln^do 
de ^ista e r * Se Passa a „ anda- Sa  ̂p fe'S

Co^Sertada -sino -4

C0"“™*r/., L * F™rZ‘ * -
—2011 -« 

C«»«r.at6ria Z~~ ——-------- ------

J,st« Comercial d de Viana (Sede) 6 Luanda ~~ BUE

Ne,s°n Garcia n aJ n> Qmtadi

Q e a cópia apensa a 
^Quef0"81113^ eStaCertidâ0 «tá conforme

Que foi extrarta°dAPreSe^^ C^nte em nC)rn ° re&sto respeitante ao comer- 
tadi’ com o NlF1ÍIXÍdUa1NelsOnGarciaQui‘ 

^2015/04i7o]0oii8024816,registadaSobo 

e Ociip^ Qg foii

,, Maa“uh Uanda, Municín; ;Ultad1’ solteiro(a), maior, residente' 
Ue Usa a firma o & ^ana’ Bairro Esperança, Casa n.

COtn Serraijjej S6U nome> exerce a actividade relacion 
^^ado «Atpr 0 escritório e estabelecimento den0 
Sltuado em iu G^RCIA QUITADI — SerralharW’

. Por ser verd. J’ MunicíP'o do Luena, Bairro Luena, Z- 
e revista e Con 6 Se Passa a presente certidão, que deP° 

o C°nseiVa °nSertada assino.
Ge de yIana la do Registo Comercial de Luand^ 
°nservador/a r,6 e ’ aos de Fevereiro de 201V ,, /

U^ce Agostinho Jacinto. |
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J Registo Comercial de Luanda — BUE 
ConservatÓria de Viana (Sede)

Mbudisa juliana Mdiékeno Barros

Ánia apensa a esta certidão está conforme 
^Queacop^ r

o original;
uefoi requerida sobApresentação n.°041701/150203; 
bextraída do registo respeitante ao comer- 
C^dante em nome individual Mbudisa Juliana

Mdiékeno Barros, com o NIF 2462040617, 

registada sobon.0 2015/04170100102;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Mbudisa Juliana Mdiékeno Barros

Identificação Fiscal: 2462040617, 

AP.041701/150203 Matrícula

Mbudisa Juliana Mdiékeno Barros, solteiro(a), maior,

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Luanda- 

-Sul II de Novembro, Casa n.° 23, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com confeccionador 

de carimbos, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «MBUDISA JULIANA MDIÉKENO BARROS 

-Confecção de Carimbos», situado em Luanda, Município 

de Bula-Atumba, Bairro Atumba, D.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Paulo Afonso Henriques

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

0 original;
^Quefoirequerida sob Apresentaçãon.°041701/150203; 

Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 

ciante em nome individual Paulo Afonso Hen- 

nQues, com o NIF 2462017607, registada sob o 
n-° 2015/04170100117;

e °cupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

Matricula ^ranC0 ^esta Conservatória.

^auln a r Averbamentos — Anotações
Iden fi °"S0 Enriques

AP-°417(|Çin FÍSCal: 2462017607;

PauloAfons 50203 14atrícula

Muni S° ^enr*ques’ solteiro(a), maior, residente em 

’ seu^0 ^ana> Bairro Km 9, casa s/n.°, que 

n°me, exerce a actividade relacionada com

____ ___ ___ ____ _____________ ____________ 18900 (37) 

marceneiro e trabalhadores similares, tem o escritório e esta

belecimento denominado «PAULO AFONSO HENRIQUES
Marcenaria e Afins», situado em Luanda, Município de 

Luanda, Bairro Km 12, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Pedro Manuel Ambrósio João

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.°041701/150203;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Pedro Manuel 

Ambrósio João, com o NIF 2462040625, regis

tada sob o n.° 2015/04170100115;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Pedro Manuel Ambrósio João

Identificação Fiscal: 2462040625;

AP.041701/150203 Matrícula
Pedro Manuel Ambrósio João, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Seis, rua s/n.°, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com serralheiro, tem o escritório e estabele
cimento denominado «PEDRO MANUEL AMBRÓSIO 

JOÀO — Serralharia», situado em Luanda, Município do 

Lucala, Bairro Lucala, Z.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Viana (Sede)

Domingos Augusto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

WQuefoirequérida sobApresentação n.°041701/l 50203; 

c ^ue foi extmída do registo respeitante ao come

rciante em nome individual Do^gosAu^

com o NIF 2462034676, registada sob o n. 

04170100116;



, folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

desta Conservatória.
oSelobranc Anotações

Matrícula-Averbamentos

Domingos Augus'0 4676
Identificação Ftscal. 240-v

AP.041701/1502 a ,. sob regime de comunhão 
Domingos Augusto, c Município de Luanda,

geI81’ TTRuXo a Mbandi, casa s/n.», Zona 15, que 

Bairro Rangel, Rua * activjdade relacionada COm

usa a firma o seu no , mentares, tem o escntóno

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercral de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Manuel Augusto

ç) Qu. foi extraída do
«ante em „0IM * »>1,.
Araújo, com o NIF 24620341-, A ° * 
n.° 2015/04170100201 ■ registaJ

d) Que ocupa as folhas rubricada(s1 
o selo branco desta ConservatóT

Matrícula — Averbamentos — a n . * ?a' 
Ângelo António Araújo ° aÇÕes
Identificação Fiscal: 2462034374-
AP.041701/150210 Matrícula ’ 

, «Ittimfa), mior
Luanda, Município de Viana, Bairro Km 9 
que usa a firma o seu nome, exerce a actiêid T 
nada com estofador, tem o escritório e estab f 
denominado «ÂNGELO ANTÓNIO ARAÚJO _^eClniento 
de Estofagem», situado em Luanda, Mumcínio dí?* 
Bairro Km 9,23. V1*>

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - 

BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. —A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

ò)Quefoi requerida sobApresentação n.°041701/150210; 
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Manuel Augusto, 
com o NIF 2462040587, registada sob o n.° 2015/ 
04170100219;

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 
de Viana (Sede)

Maria Madalena dos Santos

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula-Averbamentos-Anotações
Manuel Augusto
Identificação Fiscal: 2462040587-
AP.041701/150210 Matrícula ’

Luanda, MuX“J dê ^BaLoT^O reS'dente 

usa a fima o seu nome, exerce S/“°’ qUe
com Motorista de ligeiros t act,vidade relacionada 
“e"todenomfflado< NUNUEimAiIreuotÓrÍO e estabe^i-

* f»' í" P,’“' a»' «q»»

copia apensa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.°041701/1502 ,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao co
ciante em nome individual Maria Mada 
Santos, com o NIF 2462022210, regist 
n.° 2015/04170100200;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) Por
o selo branco desta Conservatória 

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria Madalena dos Santos
Identificação Fiscal: 2462022210,
AP.041701/150210 Matrícula maior,resid*
Maria Madalena dos Santos, solteiro a , j, Ca* 

em Luanda, Município de Viana, Bam-' a
n.° 1124, que usa a firma o seu nome’critórjO e eSÍa^S 
relacionada com confeiteiro, tem o ^cjqA 
mento denominado «MARIA MAUA ^^fpio 
— Confeitaria», situado em Luanda, 
Bairro Zango 1,23. te certi^ã°’

Por ser verdade se passa a presen 
de revista e consertada assino. -al de

Conservatória do Registo Com 201 
BUE de Viana (Sede), aos 10 de 
Conservador/a, Dulce Agostinh0
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do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Con^rvatÓrÍa de Viana (Sede)

Antónia Alexandre Lourenço

^Ania aoensa a esta certidão está conforme 
Que a r

0 original;
,.Quefojrequerida sob Apresentação n.°041701/l 50210;

' Que f0j extraída do registo respeitante ao comer- 

' ciante em nome individual Antónia Alexandre 

Lourenço, com o NIF 2462018700, registada 

sobon.0 2015/04170100199;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Antónia Alexandre Lourenço
Identificação Fiscal: 2462018700;

AP.041701/1502 1 0 Matrícula

Antónia Alexandre Lourenço, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Regedoria, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a activi

dade relacionada com Quitandeira — Venda de Bens 

Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «ANTÓNIA ALEXANDRE LOURENÇO — Venda 

de Bbens Alimentares», situado em Luanda, Município de 

Viana, Bairro Vila Sede, DS Padre.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

José Mateus André

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

0 original;
ó) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150210;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Mateus André, 

com o NIF 2462040633, registada sob o n.° 2015/ 
04170100198;

Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

Maw ,° Sel° ^ranco desta Conservatória.
matncula -_ a

averbamentos— Anotações
Idse Mateus André

A^04r?° F'SCal: 2462<M0633;

50210 Matrícula
^nda, NiateUs solteiro(a), maior, residente em 

doVpL^0 de ^ana’ Bairro Ingombota, Rua l.° 

a Cidade 34 6.° 61, que usa a firma o seu nome, exerce
Acionada com motorista de ligeiros, tem o

-- ---------------------------------- -------------------------  18900 (39) 

escritório e estabelecimento denominado «JOSÉ MATEUS 
ANDRE Serviços de Condução Ligeira», situado em 

Luanda, Município do Cacuaco, Bairro Buraco, F.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Lucinda Cafanda Quilende

q) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150210;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Lucinda Cafanda 

Quilende, com o NIF 2462039449, registada sob 

on.° 2015/04170100197;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Lucinda Cafanda Quilende

Identificação Fiscal: 2462039449;

AP.041701/150210 Matrícula
Lucinda Cafanda Quilende, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Estalagem, 
Casa n.° 21, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Cabeleireiro e similares, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «LUCINDA CAFANDA 

QUILENDE — Cabeleireiro e Similares», situado em 
Luanda, Município de Viana, Bairro Estalagem da Esquadra.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Valter Pereira Alexandre Sebastião

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

tyQuefoirequerida sob Apresentação n.°041701/150210;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 
^ciante em nome individual Valter Pereira Ale

xandre Sebastião, com o NIF 246.039 ,

registada sobon.»2015/04170100196;

2 o selo branco desta conservatona.



Matrícula - Averbamentos -Rotações 

Valter Pereira Alexandre Sebastião 

Identificação Fiscal: 2462039767;

AP.041701/150210 MatrículaValter Pereira Alexandre Sebastião, casado(a), sob 

regime de comunhão geral, maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Viana, Rua 14, Casa n.° 11, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
recauchutador, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «VALTER PEREIRA ALEXANDRE SEBASTIÃO 

— Recauchotagem», situado em Luanda, Município de 

Viana, Bairro Viana, Rua 14 Casa n.° 11.Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comerciai de Luanda __
BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

. . rtnReaisW Comercial de Luanda BUE
SvM. (Sede)

Lúcia Bernardo Mateus Ferreira 

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

C) Que foi extraida do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Lúcia Bemardo 

Mateus Ferreira, com o NIF 2405249170, regis- 

tada sob o n.° 2015/04170100195;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Lúcia Bemardo Mateus Ferreira
Identificação Fiscal: 2405249170;
AP.041701/150210 Matrícula
Lúcia Bemardo Mateus Ferreira, casado(a), sob regime 

de bens adquiridos, maior, residente em Luanda, Município 
de Viana, Bairro Mártires do Kifangondo, Rua 7, casa s/n.° 
Zona 9, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com decorador, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «LÚCIA BERNARDO MATEUS FERREIRA 

Decoração», situado em Luanda, Município de Viana, 
Bairro Mártires do Kifangondo, Rua 7, casa s/n.°, Zona 9.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

do Registo Cometcial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

c) Que foi extraída do regist0 , ciante em nome individual 1^^ 

reia, com o NIF 246204025o arD'aS( 

n.° 2015/04170100194; ’

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) 0 o selo branco desta Conservatória Sn)

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Dagmar Dias Correia

Identificação Fiscal: 2462040250; 

AP.041701/150210 Matrícula 

Dagmar Dias Correia, solteiro(a), maiOr re .
Luanda, Município de Viana, Bairro San?ah \ ente eni

^izaia,casas/n.°iQllp 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

motorista de ligeiros, tem o escritório e estabeleci denominado «DAGMAR DIAS CORREIA - Serv^ 

de Condução Ligeira», situado em Luanda, Município^ 

Bibala, Bairro Bibala, A.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda - 

BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comerciai de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Dagmar Dias Correia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o originai;
b) QuefoirequeridasóbÂpresentaçãon.°04n01/i50210;

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 

de Viana (Sede)

Isabel Enhama José

u) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150210;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Isabel Enhama José, 

com o NIF 2462040269, registada sob o n.°2015/ 

04170100192;d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva( 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Isabel Enhama José 
identificação Fiscal: 2462040269;
AP.041701/150210 Matrícula . te etn
Isabel Enhama José, solteiro(a), maior, reS que 

Luanda, Município de Viana, Bairro Calemba, Casa "j/coiii 

usa a Arma o seu nome, exerce a actividade re'a^ejeCjrnenl° 

Cabeleireiro e similares, tem o escritório e esta e 

denominado «ISABEL ENHAMA JOSÉ — a gairr» 

Similares», situado em Luanda, Município de 1 

Zangol,23. _o qvedef°'s
Por ser verdade se passa a presente certid 

de revista e consertada assino. Lu^Lp

Conservatória do Registo Comercial

BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro e 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto-
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UJSÉRIEx^------ -----------------------------------------------------------

tória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Onserva je Viana (Sede)

E grácia AxitaÇão João Mendes de Carvalho Miguel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
yQuefoirequerida sobApresentação n.°041701/150210;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual Engrácia Axitação João Mem 

' des de Carvalho Miguel, com o NIF 2462040862, 

registada sob o n.° 2015/04170100213;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Engrácia Axitação João Mendes de Carvalho Miguel 

Identificação Fiscal: 2462040862;

AP.041701/150210 Matrícula

Engrácia Axitação João Mendes de Carvalho Miguel, 

casado(a), sob regime de bens adquiridos, maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Chicala II, 

Rua Dr.0 António A. Neto, 1 A, Zona 1, que usa a firma o 

seu nome, exerce a actividade relacionada com posticeiro 

(Cabeleiro de Postiços), tem o escritório e estabelecimento 
denominado «ENGRÁCIA AXITAÇÃO JOÃO MENDES 

DE CARVALHO MIGUEL — Serviços de Cabeleireiro», 

situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro do 

Kilamba, D Prédios.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Juliana Eduardo João Neto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
Que foi requerida sobApresentação n.°041701/150210, 

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Juliana Eduardo João 

Neto, com o NIF 2462023518, registada sob o 

n.° 2015/04170100212;
Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
atrícula —■ Averbamentos — Anotações 

jU *ana Eduardo João Neto

®ntlficação Fiscal: 2462023518;
^1701/150210 Matrícula

T Iana ^duardo João Neto, solteiro(a), maior, residente 

Uanda, Município de Luanda, Bairro Rangel, Rua

Estudantes, n.» 11, RA 396, Zona 15, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com confeiteiro, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «JULIANA 
EDUARDO JOÃO NETO — Confeitaria», situado em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Rangel, F.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
^BUE de Viana (Sede),_aosJ.O de Fevereiro de 2015, — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Manuel Domingos Arsénio

a) Que a cópia àpensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.°041701/150210;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Manuel Domingos 

Arsénio, com o NIF 2462022716, registada sob 

on.° 2015/04170100210;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações
Manuel Domingos Arsénio
Identificação Fiscal: 2462022716;
AP.041701/150210 Matrícula
Manuel Domingos Arsénio, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Regedoria, 
Casa n.° 2, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com serralheiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «MANUEL DOMINGOS ARSÉNIO 

— Serralharia», situado em Luanda, Município de Viana, 

Bairro Rejodoria, 2.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda - 

BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 20 5. A/O 

Conservador/a, Agostinho, Jacinto^______________

Conservatória d. d. L— - BVE

de Viana (Sede)

Baptista Manuel

o Acta certidão está conforme a) Que a cópia apensa a esta certina

o original; ,„3nn “041701/150210;
ijQuefoirequendasobApresra ao cotner.

c) Que foi extraída d g Manuel>

XoNffS^regisUdasobon^OU/ 

04170100209;



18900 (42)
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos —Anotações

Baptista Manuel
Identificação Fiscal: 2462024344;

AP.041701/150210 Matrícula
Baptista Manuel, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Nono Km 12, Casa 
n.° 3232, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com padeiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «BAPTISTA MANUEL — Padaria», situado 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 12,23.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda __

BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

_________

c) Que foi extraída do registo respeitante ao I
ciante em nome individual Esmeralda T**' \ 
Caliata, com o NIF 2462040838, reeistnH U1S‘ I 
on.° 2015/04170100150; '

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva,
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Esmeralda Luísa Caliata identificação Fiscal: 2462040838;
^041701/150205 Matrícula
Esmeralda Luísa Caliata, solteiro(a), maior, residente eni 

luanda Município de Viana, Bairro Km 14 A, Casa n.» 588,
’ a firma 0 Seu nome, exerce a actividade relacionada 

qUe USa feiteiro tem o escritório e estabelecimento deno- 
^PSMERALDALUÍSACALIATA-Confeitaria», 

Xado em Luanda, Município do Kwanhama, Bairro 

CíTor st verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada ass mercial de Luanda-
Conservatona do Regi to^ 

rUE de Viana (Sede), aos
Conservador/a, Dulce Agostinho Jactnto.

de Viana (Sede)

Firmino Francisco Fula

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.°041701/150205;

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Firmino Francisco 
Fula, com o NIF 2462024875, registada sob o 

n.° 2015/04170100148;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos — Anotações
Firmino Francisco Fula
Identificação Fiscal: 2462024875;
AP.041701/150205 Matrícula
Firmino Francisco Fula, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 12, Rua dos 
Missionários 4.° Apartamento 5, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Quitandeira-Venda de 
Bens Alimentares, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «FIRMINO FRANCISCO FULA—Venda de Bens 
Alimentares», situado em Luanda, Município de Banga, 
Bairro Banga, M.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - 
BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 
de Viana (Sede)

Bernardo Domingos Ngolombele

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original; ,^QuefoirequeridasobApresentaçãon.°041701/1502 ,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao c
ciante em nome individual Bemardo 
Ngolombele, com o NIF 2462036652, 
sob o n.° 2015/04170100175, ieva(m)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por m
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos Anotações 
Bemardo Domingos Ngolombele
Identificação Fiscal: 2462036652, 
AP.041701/150206 Matrícula lteir0(a),
Bemardo Domingos Ngolombele, $Q £aOp B>ca$a 

residente em Luanda, Município de Viana, a rela
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce & íe^
cionada com Quitandeira-Venda de ^enS 
o escritório e estabelecimento denomina de 
domingos ngolombele .cí iodoCaze 
Alimentares», situado em Luanda, Mum 
Bairro Cazenga, F. certidão- 4°6 d6P

Por ser verdade se passa a presen e ja
de revista e consertada assino. je

Conservatória do Registo Comerc ^Olí- 
BUE de Viana (Sede), aos 6 de Fevereir 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Esmeralda Luísa Caliata

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
bjQuefoirequerida sob Apresentação n.°041701/l 50205;

1
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Registo Comercial de Luanda — BUE 
conserv^riad0 de Viana (Sede)

Júlia André Cândido

„Ania anensa a esta certidão está conforme 
a) Que a copw ar

o original;
0uefoii«cIueiridasobApreSentaÇãOn’O041701/150210; 

n e foi extraída do registo respeitante ao comer- 

ciante em nome individual Júlia André Cândido, 

com o NIF 2462027068, registada sob o n.° 2015/

04170100208;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Júlia André Cândido
Identificação Fiscal: 2462027068;

AP.041701/150210 Matrícula

Júlia André Cândido, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município do Cazenga, Bairro Cazenga, Rua 17, 

Ca$an.° 1, Zona 18, que usa a firma o seu nome, exerce

a actividade relacionada com posticeiro (Cabeleiro de

Postiços), tem o escritório e estabelecimento denominado 
«JÚLIA ANDRÉ CÂNDIDO — Serviços de Cabeleireiro», 

situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro Cazenga, D. 

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Suzana do Amaral Gourgel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
O06 foi requerida sobApresentação n.°041701/150210;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Suzana do Amaral 

G°urgel, com o NIF 2462024603, registada sob 

°n.° 2015/04170100207;
QUe OcuPa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

MaM ,° Sel° ^ranco desta Conservatória.
‘^tricula__ a

i Averbamentos — Anotações
Identifi 0Amaral Gourgel 

APo4i,nÇâ0 Fiscal: 2462024603;
7 "150210 Matrícula

em L Amaral Gourgel, solteiro(a), maior, resi- 
s/n.’ Uanda’ Mun‘cípio de Viana, Bairro Estalagem, 

tC'ac'ona(Ja Ue USa a ®rma o seu nome, exerce a actividade 

'^«cime00111 motorista de ligeiros, tem o escritório e 

etlt0 den°minado «SUZANA DO AMARAL 

_____ _______ _________________ ____________18900 (43)

GGURGEL Serviços de Condução Ligeira», situado em 

Luanda, Município do Cazengo, Bairro Cazengo, L.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

UE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. —A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Francisco Maiamba

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.°041701/150210;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Maiamba, 

com o NIF 2462021930, registada sob o n.° 2015/ 

04170100206;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Francisco Maiamba

Identificação Fiscal: 2462021930;

AP.041701/150210 Matrícula
Francisco Maiamba, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Belas, Bairro Golf 2, casa s/n.°, 
Zona 20, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Recauchutador, tem o escritório e esta
belecimento denominado «FRANCISCO MAIAMBA 
— Recauchotagem», situado em Luanda, Município de 

Viana, Bairro Km 12, 23.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Feliciana Maiato de Brito

, . q pçta certidão está conformea) Que a copia apensa a esta

c) Que foi ex j dívidual Feliciana Maiato de

Matrícula-Averbamentos Ano Ç



Feliciana Maiato de Brito
Identificação Fiscal: 2462022376;

AP.041701/150210 Matrícula
Feliciana Maiato de Brito, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Capalanca, casa 
s/n.°. que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela

cionada com cabeleireiro e similares, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «FELICIANA MAIATO DE 

BRITO — Cabeleireiro e Similares», situado em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Capalanga, 23.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Consenatória do Registo Comercial de Luanda __

BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

de Viana (Sede)

Gabriel José

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Quefoirequerida sobApresentação n.°041701/l 50210;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual Gabriel José, com 

o NIF 2462023020, registada sob o n.° 2015/ 

04170100203;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos—Anotações
Gabriel José

Identificação Fiscal: 2462023020;

AP.041701/150210 Matrícula
Gabriel José, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Sapú, casa s/n.°, Zona 20, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «GABRIEL JOSÉ — Serviços de Condução 

Ligeira», situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro 
Sapú, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015 - A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Apolinário Manuel Maxinde

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.°041701 I
c) Que foi extraída do registo respeitante J'5^; 1

ciante em nome individual Apolinário | 
Maxinde, com o NIF 2462034633, resi \ 
o n.° 2015/04170100202; ’ 8’Stadasok 1

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mitn, lev \
o selo branco desta Conservatória. ’ I

Matrícula —Averbamentos —Anotações '
Apolinário Manuel Maxinde
Identificação Fiscal: 2462034633;
AP.041701/150210 Matrícula
Apolinário Manuel Maxinde, solteiro(a), maior, 

dente em Malanje, Município de Malanje, Bairro Cangambo, 
ca c/n ° aue usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com motorista de ligeiros, tem o escntorioe 
estabelecimento denominado «APOLINÁRIO MANOEL 
W A YRJDF. — Serviços de Condução Ligeira», situado em

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depou 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Kegistó k
BUE d. «. (Sede), aos 10 do Fe.ere.ro de 2015.-M> 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

c^servatória doR . g^oCo^ciaideL 

de Viana (Sede)

José Luís Filipe I
origZl; aPenSa 3 eSta CertÍdã° eStó C0nf0mie

c)OUufOfreqUeridaSObApreSentaÇãon- °041701/150210;

c- i extraída do registo respeitante ao comer- 
e eni nome ^n^vidual José Luís Filipe, com
F 2462034366, registada sob o n.° 2015/ 

°4170100218;Q ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

í^atrícula^A0^1100 deSta Conservatória- 
José Luís Filipeerbament°S ~ Anotações 

APnl WAÇã° F'SCal: 2462034366;
1/150210 Matrículade ben, ,S F11'pe’ casado(a), sob regime de separW0 

Bairro 7 rnaiOr’ residente em Luanda, Município de Ví^ 

a activi/nf0’ CãSa s/n'°’ 9ue usa a firrna 0 seu nolTlC> tório e a l reíaci°nada com recauchutador, tem o escrl 
— Rec a,beleCÍment0 denominado «JOSÉ LUÍS FíD 
ChonpnaUC °tagem>>’ situado em Luanda, MuniclP10 

goroí, Bairro Canjala, M. nisde reví«i Ver(la^e se passa a presente certidão, Hue d P 

Con 3 6 COnsertada assino. ,
^UE ^gisto Comercial deConserv /ana (Sede)> a°s 10 de Fevereiro de 2015. - 

ervador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Fe.ere.ro


 DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

■ do Registo Comercial de Luanda — BUE 
ConservatÓria de Viana (Sede)

Guilhermina Dias Tomás da Silva

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
0uefoirequeridasobApresentaçãon.°041701/150210; 

; Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Guilhermina Dias 

Tomás da Silva, com o NIF 2462039732, regis

tada sob o n.° 2015/04170100217;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Guilhermina Dias Tomás da Silva

Identificação Fiscal: 2462039732;

AP.041701/1502 1 0 Matrícula

Guilhermina Dias Tomás da Silva, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, casa 

s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela

cionada com Quitandeira-Venda de Bens Alimentares, tem o

escritório e estabelecimento denominado «GUILHERMINA 
DIAS TOMÁS DA SILVA — Venda de Bens Alimentares»,

situado em Luanda, Município de Viana, Bairro Rejodoria 

do Eliada.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Belengue Miranda Mucage

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150210;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Belengue Miranda 

Mucage, com o NIF 2462040790, registada sob 

°n.° 2015/04170100216;
QUe ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

u ,' ° Se^° branco desta Conservatória.
lvlatricula a iAverbamentos — Anotações
IdentTeMÍrandaMucage

Reação FiScai; 2462040790;
Beín 701/150210 Matrícula

et" ^an^*6 ^'ran<la Mucage, solteiro(a), maior, residente 

'We Usa a fi’ 1Vlunlc*P’° de Viana, Bairro Sapú 2, casa s/n., 

Cohi aioto11113 ° Seu nome’ exerce a actividade relacionada 

Sla de ligeiros, tem o escritório e estabeleci-

----- ----------------------------------- ---------------------- 18900(45) 

mento denominado «BELENGUE MIRANDA MUCAGE 
— Serviços de Condução Ligeira», situado em Luanda 

Município de Viana, Bairro Sapú, 121.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

António Francisco Quissengui

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150210;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Francisco 

Quissengui, com o NIF 2462040722, registada 

sobon.0 2015/04170100215;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

António Francisco Quissengui

Identificação Fiscal: 2462040722;

AP.041701/150210 Matrícula
António Francisco Quissengui, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Kapalanca, 
Casa n.° 14, que usa a firma o seu nome, exerce a activi

dade relacionada com mecânico auto, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «ANTÓNIO FRANCISCO 

QUISSENGUI — Oficina e Mecânica Auto», situado 

em Luanda, Município de Capenda-Camulemba, Bairro 

Camulemba, M.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. - A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Viana (Sede)

Analdeth Chingolo Vimbuando Belginé

*X^S«4iwi<<>2'4;



18900(40)

Matrícula—Averbamentos—A^otaçoes

Analdeth Chingolo Vimbuando Belgme 

Identificação Fiscal: 2462040811; 

AP.041701/150210 Matrícula
Analdeth Chingolo Vimbuando Belgtne solteiro(a), 

maior, residente em Luanda, Município de Viana, Bairro 

Km 14, Casa n.° 970, que usa a finna o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com Quitandeira-Venda de Bens 

Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«ANALDETH CHINGOLO VIMBUANDO BELGINE 

Venda de Bens Alimentares», situado em Luanda, Município 

de Viana, Bairro Sapú, 23.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 10 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

------------------- -----ÍÍ510 t>A »<,„.
Conservatória do Registo Comercial d 

de Viana (Sede) 6

Luísa António Bernardo Fer^ •

a) Que a cópia apensa a esta certidão 
o original; esta conf0rtl)e

y Que foi requerida sob Apresentação n «0417o
c) Que foi extraída do registo respeitam ’/15O2o9;

ciante em nome individual Luís 
Bemardo Ferreira, com o NIF 24I Ant6nio 
registada sob o n.° 2015/04170100177 2°17496,

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim 1
o selo branco desta Conservatória. ’

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Luísa António Bemardo Ferreira
Identificação Fiscal: 2462017496;
AP.041701/150209 Matrícula
Luísa António Bemardo Ferreira, casado(a), sob regime 

de separação de bens, maior, residente em Luanda, Município 

de Luanda, Bairro Prenda, casa s/n.°, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, 

tem o escritório e estabelecimento denominado «LUÍSA 
ANTÓNIO BERNARDO FERREIRA — Confeitaria», 

situado em Luanda, Município de Quela, Bairro Quela, D.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015. —A/O 
Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 
de Viana (Sede)

Gildo Agostinho António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está con
° °riginal; . oO41701/150209;

b) Que foi requerida sob Apresentação n. u comer
c) Que foi extraída do registo respeitante

ciante em nome individual Gildo 
António, com o NIF 2462039422, regis 
o n.° 2015/04170100178; leva(m)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) Por 1X1
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Gildo Agostinho António
Identificação Fiscal: 2462039422;
AP.041701/150209 Matrícula resid6nte
Gildo Agostinho António, solteíro(a), 

em Luanda, Município de Viana, Bairro & acti* * * * v^a 
n*° 225, que usa a firma o seu nome, exe 6iectrún’c 
relacionada com montadores de apare °.^o «G#7 
tem o escritório e estabelecimento denom

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Lukengi Ablavia Kivova

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

ó)QuefoirequeridasobApresentaçãon.°041701/150209;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Lukengi Ablavia 

Kivova, com o NIF 2462022422, registada sob 

on.° 2015/04170100176;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória
Matncula-Averbamentos-Anotações

Lukengi Ablavia Kivova

Identificação Fiscal: 2462022422-

AP.041701/150209 Matrícula ’

Luanda, Município de Belas Bairro P^ maior, residente em 

»•“ 60, Zona 12, que usa a fi Palanca’ Rua Casa

v'dade relacionada com postic ° T a acti’

escritório eestabe]ecimentoOdeCabdeirO P°StÍÇ°S)’ 

ABLAVIA KIVOVA - q denom>^do «LUKENGI 

em Luanda, Município de bÍ situad°

de e consertada assino deP°is

Conservatória do P. ■

de _



aG0STINHO ANTONIO ~ Serviços de Ele . 
Mdoem Luanda, Município de Viana, Bairro P . . Ca>>’ 
Casan.°225. bsta^gem,

por ser verdade se passa a presente certidão de revista e consertada assino. ’ ^Ue depois

Conservatória do Registo Comercial d
BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 20,^°^ ~~ 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto 15 • — A/Q

cÔnsêmtória do Registo cõmèirciài rú ~ '

Júlia da Silva

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

^QuefoirequeridasobApresentaçãon.°041701/150209; 
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Júlia da Silva, com
o NIF 2462040072, registada sob o n.° 2015/
04170100183;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações 
Júlia da Silva
Identificação Fiscal: 2462040072;
AP.041701/150209 Matrícula
Júlia da Silva, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Luanda, Bairro Prenda, Rua dos Funante 
16 C. n.° 42, que usa a firma o seu nome, exerce a activida 
relacionada com Quitandeira-Venda de Bens Alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «JÚLIA DA 
SILVA-Venda de Bens Alimentares», situado em Luanda, 
Município de Luanda, Bairro Km 40, 23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
revist& e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

BUE de Viana (Sede), aos 9 de Fevereiro de 2015. — A/O 
C°nservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

C°nservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 

de Samba

Helder Gomes Cacuio
a) Que a cópia apensa a esta certidão está

0 original; ... <0120;
f°i requerida sob Apresentação n. 0419 mer.

Que foi extraída do registo respeitante a 
ciante em nome individual Hei e 
Caculo, com o NIF 2458014690, regis 

2015/04190600034;

18900 (47)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Helder Gomes Cacuio
Identificação Fiscal: 2458014690;
AP.041906/150120 Matrícula
Helder Gomes Cacuio, casado(a), sob regime de bens 

adquiridos, maior, residente em Luanda, Município de 
Luanda, Bairro da Samba, AV. António A. Neto n.° 18 SP, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Compositor, músico e cantor, tem o escritório e esta
belecimento denominado «HELDER GOMES CACULO 
— Composição musical», situado em Luanda, Município de 
Luanda, Bairro Samba, Camuxiba.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Samba, aos 20 de Janeiro de 2015. — A/O Conservador/a, 
ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Samba

José Maria

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041906/141015;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Maria, com o NIF 
2464051608, registada sob o n.°2014/04190600021;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações
José Maria
Identificação Fiscal: 2464051608;
AP.041906/141015 Matrícula

José Maria, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Luanda, Bairro Samba, Casa n.° 31, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denomi

nado «JOSÉ MARIA — Confeitaria», situado em Luanda, 

Município de Luanda, Bairro Samba pequena, Samba 

pequena.Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Samba, aos 14 de Outubro de 2014. —A/O Conservador/a, 

Yolanda Saraiva da Costa Silva Domingos.



18900(48)
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Samba

José Estevão Adriano

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
M Que foi requerida sob Apresentação n.°041906/150722;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-
ciante em nome individual José Estevão 

Adriano, com o NIF 2464000604, registada sob 

on.° 2015/04190600049;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações

José Estevào Adriano
Identificação Fiscal: 2464000604;
AP.041906/150722 Matrícula
José Estevão Adriano, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Samba, Casa n.° 6 

Zona 3, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Lavador Auto, tem o escritório e estabe
lecimento denominado «JOSÉ ESTEVÃO ADRIANO 

— Prestação de serviços auto limpeza», situado em Luanda, 
Município de Luanda, Bairro Inorad, Projectada.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Samba aos 24 de Julho de 2015. - A/O Conservador/a, 
Cláudio do Nascimento da Cunha Neto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Samba

Ana Cristina Zeferino de Morais

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
Que foi requerida sób Apresentação n.°041906/150724;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Ana Cristina Zeferino 
de Morais, com o NIF 2464000191, registada 

sobon.0 2015/04190600054;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, levaÇm)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Ana Cristina Zeferino de Morais
Identificação Fiscal: 2464000191;
AP.041906/150724 Matrícula
Ana Cristina Zeferino de Morais, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Morro 
Bento, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com Cabeleireiro e similares, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «ANA CRISTINA 
ZEFERINO DE MORAIS — Cabeleireiro e similares», 

situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro Inorad 
projectada. ’

DIÁRIO

verdade se passa a presente certidão, quePoí nsertada assino.

Ae revista e con Comercial de Luanda4 «»«<»“”’ fcii * wo c““"i

Cláud’0 ao

etária do Registo Comercial de Luanda Conservai de Samba

Mailson Fançony da Silva

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confotrae
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041906/150722;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Mailson Fançony da 
Silva, com o NIF 2464000361, registada sob o 
n.° 2015/04190600048;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Mailson Fançony da Silva
Identificação Fiscal: 2464000361;
AP 041906/150722 Matrícula
Mailson Fançony da Silva, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Luanda, Bairro Morro Bento, 

Nori, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Vendedor Ambulante, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «MAILSON FANÇONY DA 
SILVA—Venda ambulante», situado em Luanda, Município

de Luanda, Bairro Morro Bento, Nori.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
e Samba> aos 24 de Julho de 2015. — A/O Conservador/a,

Cláudio do Nascimento da Cunha Neto.

Conservatória do Registo
Comercial de Luanda

de Samba

W,/S°n Lo"re«Ço Semedo da Silva

Que a cóní
o a^ensa a esta certidão está conforme

f gIna;cj Que fo-e^Uer^daso^^Presentaçãon.°041906/150723; 
eiant GXtra^a do registo respeitante ao comer 
Sem t eni n°me indiv^ual Wilson Lourenço 
r i e ° Da Silva, com o NIF 2464001066, 

d) Que S°b ° ^15/04190600044;° sei U^a 38 f°lhas mbrícadafs) por mim, levafrt) 

^atrícula ^° ^ranco desta Conservatória.
Lon Verbarnentos — Anotações 

ldentifícaC5 re^Ç° Semed° Da Silva 
°P1Scal: 2464001066;



AP 041906/150723 Matrícula

Wilson Lourenço Semedo da Silva, Solteirof 

Ridente em Luanda, Município de Luanda Ba 7 

Bento 1,21 de Janeiro, que usa a firma o sej no MoiTo 
a atividade relacionada com Tradutor, tem eXerce 

f estabelecimento denominado «Wn qpixt r ° escntório 
SEMEDO DA SILVA - Tradução», situadoL0URENÇ° 

Município de Luanda, Bairro Morro Bento I 21T Luanda’ 

Por ser verdade se passa a presente certidã 06 '

de revista e consertada assino. a°’ que depois

Conservatória do Registo Comercial de T..

de Samba, aos 23 de Julho de 2015. ^/OCláudio do Nascimento da Cunha Neto Onservador/a,

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Samba

Alberto Oliveira João

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 041906/150724;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Alberto Oliveira
João, com o NIF 2464000760, registada sob o 
n.° 2015/04190600056;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotaçoes
Alberto Oliveira João
Identificação Fiscal: 2464000760,
AP.041906/150724 Matrícula
Alberto Oliveira João, solteiro(a), maior, res^^

Luanda, Município de Luanda, Bairro Morro Bento I, A .
Janeiro n.° 43, Zona 3, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Quintandeira-venda de 
tuàrio, tem o escritório e estabelecimento denomin 
«ALBERTO OLIVEIRA JOÃO — Venda de vestuano», 
situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro Mo 
&ento 1,21 de Janeiro.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que eP 
de Avista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
deSamba, aos 23 de Julho de 2015. — A/O Conservador a, 
^udio do Nascimento da Cunha Neto.

C“nservatória
do Registo Comercial de Luanda — BUE

de Samba

Domingos António Ngola Queta

^Ue a cópia apensa a esta certidão está conforme 
ò ° original;

Ue foi requerida sobApresentação n.°041906/150722,

18900 (49)

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Domingos António 
Ngola Queta, com o NIF 2464000841, registada 
sobon.0 2015/04190600041;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Domingos António Ngola Queta 
Identificação Fiscal: 2464000841;
AP.041906/150722 Matrícula
Domingos António Ngola Queta, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Samba, 
Casa s/n.°, Zona 3, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali
mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«DOMINGOS ANTÓNIO NGOLA QUETA — Venda 
de bens alimentares», situado em Luanda, Município de 
Luanda, Bairro Samba, da Samba.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Samba, aos 23 de Julho de 2015. — A/O Conservador/a, 
Cláudio do Nascimento da Cunha Neto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Samba

Cláudia Pérpetua Matoco Ferreira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041906/150724;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Cláudia Pérpetua 
Matoco Ferreira, com o NIF 2464000558, regis
tada sob o n.° 2015/04190600057;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Cláudia Pérpetua Matoco Ferreira 
Identificação Fiscal: 2464000558;
AP.041906/150724 Matrícula
Cláudia Pérpetua Matoco Ferreira, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Samba, 
Rua D. de Saldanha, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «CLÁUDIA 
PÉRPETUA MATOCO FERREIRA — Confeitaria», 
situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro Samba, 

da Samba.
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• • d0 Registo Comercial de Luanda-BUE 
d. »«»desmM

Tatiana Baptista Bartolomeu

a)Q„.côp»ap™-«‘

C) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Tatiana Baptista Bar

tolomeu, com o NIF 2464000531, registada sob 

o n.0 2015/04190600047;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

O selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações

Tatiana Baptista Bartolomeu

Identificação Fiscal: 2464000531;

AP.041906/150722 Matrícula

Tatiana Baptista Bartolomeu, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Ingombota, 

Murtala Mohamed, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Quintandeira-venda de ves

tuário, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«TATIANA BAPTISTA BARTOLOMEU — Venda de ves

tuário», situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro 

Chicala, Massano de Amorin.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda__ BUE

de Samba, aos 27 de Julho de 2015.—A/O Conservador/a, 

Cláudio do Nascimento da Cunha Neto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Samba

Fernando Albino de Sousa Catende

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Quefoirequeridasob Apresentação n.0 041906/150722;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Femando Albino de 

Sousa Catende, com o NIF 2464000167, regis

tada sob o n.° 2015/04190600046;
k

....

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, ieva, 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Femando Albino De Sousa Catende
Identificação Fiscal: 2464000167;
AP 041906/150722 Matrícula
Femando Albino de Sousa Catende, solteiro(a), 
idente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Coreia, 1651 Coreia Pexote s/n.0, Zona 2, que usa a firma o seu nome, 

RUÍÍ ° tividade relacionada com Barbeiro, temo escrito- 
"belecimento denominado «FERNANDO ALBINO 

e eS CATENDE — Barbearia», situado em Luanda, 

DE S0U í uanda, Bairro Kinanga, Peixoto. 
^PoXer verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e conseI/adComercial de Luanda-BUE

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Samba

Nsigani Cristiano Simão Emanuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foirequerida sobApresentação n.° 041906/150724;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Nsigani Cristiano 

Simão Emanuel, com o NIF 2464000442, regis 

tada sob o n.° 2015/04190600052;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Nsigani Cristiano Simão Emanuel
Identificação Fiscal: 2464000442;
AP.041906/150724 Matrícula maior,
Nsigani Cristiano Simão Emanuel, solte^í ’ gaírro 

residente em Luanda, Município de Euan usaafirrna 
Maculusso, Rua Marien Ngouabi n.° 118 Z.8, ^U^on£ejteir°’ 
o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
tem o escritório e estabelecimento denomina 
CRISTIANO SIMÃO EMANUEL —- Confe,t^a’nga, pr

Luanda, Município de Luanda, Bairr
António Agostinho Neto. fluedeP°^

Por ser verdade se passa a presente
de revista e consertada assino. luanda

Conservatória do Registo Comercial de ^ojjservad°r 
de Samba, aos 27 de Julho de 2015. — 
Cláudio do Nascimento da Cunha Net°-
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. d0 Registo Comercial de Luanda — BUE
ConservatÓrI de Samba

Francisco Gaspar Bernardino Branco

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
m Que foi requerida sob Apresentação n.° 041906/150722; 

Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Gaspar

Bernardino Branco, com o NIF 2464000736, 

registada sob o n.° 2015/04190600045;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Francisco Gaspar Bernardino Branco

Identificação Fiscal: 2464000736;

AP.041906/150722 Matrícula

Francisco Gaspar Bernardino Branco, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Margoso, 

R.a Cdte Arguells n.° 8-A Zona 5, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com Barbeiro, tem o escritó

rio e estabelecimento denominado «FRANCISCO GASPAR

BERNARDINO BRANCO — Barbearia», situado em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Camuxiba, camuxiba.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Samba, aos 27 de Julho de 2015. —A/O Conservador/a, 

Cláudio do Nascimento da Cunha Neto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Samba

Constantino Agostinho António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
Que foi requerida sob Apresentação n.° 041906/150722;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Constantino Agosti

nho António, com o NIF 2464000620, registada 

sob o n.° 2015/04190600042;
Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

Matrí ° Sel° branco desta Conservatória.

Co CU a Averbamentos — Anotações

Wenf fi11^110 Ag°stinh° António
APnfCaÇà0Fiscal: 2464000620;
5^06/15°722 Matrícula

em T^n° Ag°stuih0 António, solteiro(a), maior, resi

da n° 14 Uan^a’ Município de Luanda, Bairro Inorad, 

act*vidad 5 2°na 3’ Que usa a firma o seu nome, exerce 

e relacionada com Fotocopista, tem o escri- 

ArnX^TTtabeleCÍm®nt0 denominado «CONSTANTINO 
AGOSTINHO ANTONIO - Serviços de cópias», situado 

m Luanda, Município de Luanda, Bairro Inorad, Projectada. 

or ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Samba, aos 27 de Julho de 2015. — A/O Conservador/a, 

Uaudio do Nascimento da Cunha Neto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Samba

Ladislau Calombe Fernandes

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041906/150724;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Ladislau Calombe 

Femandes, com o NIF 2464000140, registada 

sobon.0 2015/04190600055;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula —Averbamentos —Anotações
Ladislau Calombe Femandes
Identificação Fiscal: 2464000140;
AP.041906/150724 Matrícula
Ladislau Calombe Femandes, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Sagrada 
Esperança, Casa n.° 18, Zona 6, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Alfaiate, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «LADISLAU 
CALOMBE FERNANDES — Alfaiataria», situado em 
Luanda, Município de Luanda, Bairro Camuxiba, cabele- 

reira. 4 •
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Samba, aos 27 de Julho de 2015. — A/O Conservador/a, 

Cláudio do Nascimento da Cunha Neto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Samba

Zaida Antónia Neto Pugliese

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

^^SKS*S***
O selo branco desta conservaton .



Zaida Antónia Neto Pugliese
Identificação Fiscal: 2464051616;

AP.041906/150727 Matrícula
Zaida Antónia Neto Pugliese, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Valódia, Av.a 

Valódia n.° 270,3.°-38, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Pasteleiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «ZAIDA ANTÓNIA NETO 

PUGLIESE — Pastelaria», situado em Luanda, Município 

de Luanda, Bairro Dr.António A. Neto n.°l 10, Dr. António 

A.Neton.°110.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Samba, aos 27 de Julho de 2015. —A/O Conservador/a, 
Cláudio do Nascimento da Cunha Neto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
da Samba

Domingos Ngola Júlio Simão

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

b) QuefríXieridasobApresentaçãon.’041906/l 50116;
c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Domingos Ngola 
Júlio Simão, com o NIF 2458014470, registada 
sobon.’2015/04190600013;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações
Domingos Ngola Júlio Simão
Identificação Fiscal: 2458014470;
AP.041906/150116 Matrícula
Domingos Ngola Júlio Simão, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Rocha 
Pinto, Casa n.° 405, Zona 6, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com pescador, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «DOMINGOS NGOLA 
JULIO SIMÃO — Pesca», situado em Luanda, Município 
de Luanda, Bairro Camuxiba, Mira Flor.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
da Samba, aos 15 de Janeiro de 2015.—A/O Conservador/a 
ilegível. ’

c) Que foi extraída do registo respeitante ao 
ciante em nome individual Pires MalurJ 
o NIF 2458014500, registada sob o Jv/ 
04190600009; * IS/

</) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, levai 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Pires Malungo
Identificação Fiscal; 2458014500; 
AP.041906/150112 Matrícula 
pires Malungo, solteiro(a), maior, residente em Luanda,

Município de Luanda, Bairro Samba, Rua dos Franceses, 
Casa n ° 37, Que usa a firma 0 seU nome’ exerce a actividade relacionada com Quitandeira-Venda de Bens Alimentares, 

o escritório e estabelecimento denominado «PIRES 
MALUNGO — Venda de Bens Alimentares», situado em 
Luanda, Município de Luanda, Bairro Samba, Rua dos 
“cr ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

Xba.» »C“~“' 

ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
da Samba

Conservatória do Registo Comercial de Luanda—BUE 

da Samba

Pires Malungo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) QuefoirequeridasobApresenta^on.°041906/1501l2;

Sandra Pinto Kinanga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041906/150117,
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Sandra Pint° 
Kinanga, com o NIF 2458014445, registada so 
on.° 2015/04190600014;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Sandra Pinto Kinanga
Identificação Fiscal: 2458014445;
AP.041906/150117 Matrícula .^ente em
Sandra Pinto Kinanga, solteiro(a), maior, resi^ 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Corimba, ^v^adc 

Zona 3, que usa a firma o seu nome, exerce a , o 
relacionada com Quintandeira-Venda de ^^j^plN^ 
escritório e estabelecimento denominado «SA ^uan^a’ 
KiNANGA — Venda de Vestuário», situado 
Município de Luanda, Bairro Corimba, Cost® o que dePois 

For ser verdade se passa a presente certi 
revista e consertada assino. uanda
Conservatória do Registo Comercial de ^onservad°r^’ 

da Samba, aos 16 de Janeiro de 2015.
ilegível.
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r • do Registo Comercial de Luanda — BUE 
Con$er'atar,a da Samba

Marinho Sassa Nogueira de Sousa

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;
efoirequeridasobApresentaçãon.°041906/150110;

i Que foi extraída do registo respeitante ao comer-
C cjante em nome individual Marinho Sassa 

Nogueira de Sousa, com o NIF 2458013163, 
registada sob o n.° 2015/04190600001;

Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Marinho Sassa Nogueira de Sousa
Identificação Fiscal: 2458013163;
AP.041906/150110 Matrícula
Marinho Sassa Nogueira de Sousa, casado(a), sob 

regime de comunhão geral, maior, residente em Luanda, 
Município de Luanda, Bairro Samba Grande, Rua Principal 
da Corimba, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com lavadeiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «MARINHO SASSA NOGUEIRA DE 
SOUSA — Lavandaria e Similar», situado em Luanda, 
Município de Luanda, Bairro da Corimba, Rua Principal da 
Samba.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
th Samba, aos 16 de Janeiro de 2015. —A/O Conservador/a, 

--------- ------ -- -------------------------------18900 (53)

Município de Luanda, Bairro Samba, Morro Bento, que usa 
firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 

decorador, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«JOANA DANIELA FERREIRA BACELAR SAIHAPA 
— Decoração», situado em Luanda, Município de Luanda, 
Bairro Samba, Mono Bento.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
da Samba, aos 9 de Janeiro de 2015. — A/O Conservador/a, 
ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
da Samba

Pedro Mawela Nsiata

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.°041906/150117;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Pedro Mawela
Nsiata, com o NIF 2458014453, registada sob o 
n.° 2015/04190600015;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações
Pedro Mawela Nsiata
Identificação Fiscal: 2458014453;
AP.041906/150117 Matrícula

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

da Samba

Joana Daniela Ferreira Bacelar Saihapa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 original;

Que foirequerida sobApresentação n.°041906/150109; 
Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

Clante em nome individual Joana Daniela Fer- 
reira Bacelar Saihapa, com o NIF 2458014437, 
^gistada sob o n.° 2015/04190600002;

Ue 0cuPa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
^atrícui° Se^° kranco desta Conservatória. 
Joana D 3 Averbamentos — Anotações 

ferreira Bacelar Saihapa 
AP.04ií°FÍSCal: 2458014437; 
KDa 150109 Ma,rícula

çje e^a ferreira Bacelar Saihapa, casado(a), sob 
niUnhào geral, maior, residente em Luanda,

Pedro Mawela Nsiata, solteiro(a), maior, residente em 
Luanda, Município de Luanda, Bairro Inorad, Quarteirão 5, 
Casa n.° 88, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira-Venda de Bens Alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «PEDRO 
MAWELANSIATA—Venda de Bens Alimentares», situado 
em Luanda, Município de Luanda, Bairro Inorad, Sector B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois
de revista e consertada assino.

Conservatória do Rejis» Comorci.l do Luanda -BU 
d. samba, aos 16 de Jano.ro de 2013. -M> C„«~dor/a.

da Samba

Manuel José Albertina

, . An«. a esta certidão está conforme
a) Que a copia apensa

o original; 906/150120;Que foi requerida sob Apresentaça

Jano.ro


D<ÁR1O t>AÍ
18900(54)______________ _________

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Manuel José Alber
tina, com o NIF 2458014127, registada sob o 
n.’2015/04190600016;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações
Manuel José Albertina
Identificação Fiscal: 2458014127;
AP.041906/150120 Matrícula
Manuel José Albertina, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro da Corimba, Rua 
Costa do Sol, Casa n.° 38, Zona 3, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Quitandeira-Venda de 
Bens Alimentares, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «MANUEL JOSÉ ALBERTINA — Venda de Bens 
Alimentares», situado em Luanda, Município de Luanda, 
Bairro Corimba, Costa do Sol.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda_ BUE
da Samba, aos 16 de Janeiro de 2015. —A/O Conservador/a ilegíveL ’

Conservatória do Registo Comercial a >
d. samba ""'''“b,,.

Floriberto Valter Sebastião Nicolau

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confo^

o original;

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.°041906/150no;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer’

ciante em nome individual Floriberto Valter 

Sebastião Nicolau, com o NIF 2458014550, 

registada sobon? 2015/04190600022;

Oue Ocupa as folhas rubricada(s) por num, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

, ,.n __Averbamentos — Anotações

^906/O150120 Matrícula

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
da Samba

Floriberto Valter Sebastião Nicolau, solteiro(a), maior 
residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Morro 
Bento , Rua 5, Casa n.° 55, Zona 20, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Fotocopista, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «FLORIBERTO 
VALTER SEBASTIÃO NICOLAU — Serviços de Cópias», 
situado em Luanda, Município de Luanda, Bairro Morro 
Bento, Kikagil.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois
Gilberto Ângelo Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conform
o original;

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.°041906/150120;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Gilberto Ângelo 
Manuel, com o NIF 2458014569, registada sob 
on.° 2015/04190600017;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Gilberto Ângelo Manuel
Identificação Fiscal: 2458014569;
AP.041906/150120 Matrícula
Gilberto Ângelo Manuel, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Prenda, Casa n.° 30, 
Zona 6, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com despachante, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «GILBERTO ÂNGELO MANUEL — 
Despachante e Transitário», situado em Luanda, Município 
de Luanda, Bairro Camuxiba, Vinhais, Casa n.° 31.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
'hegM a°S '9 Jane'r0 2015’ ~W0 Conservador/a,

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

da Samba, aos 19 de Janeiro de 2015. —A/O Conservador/a, 
ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

da Samba

E,,sa Ferraz Gunza
o ori«- / a^ensa a esía certidão está conforme 

°18,naI; .“041906/150120; 
ciante SXtra>^a reSisto respeitante ao comer- 

e em nome individual Elisa Ferraz Gunza, 
041906W02858014658’ reê‘Stada S°b ° n'°20IÍ/ 

o U^a as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

^atrícula_ ° branco desta Conservatória.
Elisa Ferr Averbamentos — Anotações 

Ide ■ aZ Gunza
24580,46SS' 

eiiaF'''so,2o»‘'^hLuanda . Gunza> solteiro(a), maior, residente ern
n-° 62, que u C1Vi° Luanda, Bairro Samba, Samba &ran 

o seu nome, exerce a actividade re 
m Quhandeira-Venda de Bens Alimentare ’
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lan o escritório e estabelecimento denomina fERRAZ GUNZA - Venda de Bens Alimento ° <<ELlSA 
eB, Luanda, Município de Luanda, Bairro Samh SÍtuado

Satnba. a Grande da
por ser verdade se passa a presente certid' 

je revista e consertada assino. 1 ao> W depois

Conservatória do Registo Comercial de I 
da Samba, aos 20 de Janeiro de 2015 — aUa"da ~~ BjjE 
UegM ' °Co^rvador/a,

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
da Samba

Pedro Hélder Gaspar Lima

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.°041906/150120;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Pedro Hélder Gaspar 
Lima, com o NIF 2458014712, registada sob o 
n.° 2015/04190600038;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
O selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Pedro Hélder Gaspar Lima
Identificação Fiscal: 2458014712;
AP.041906/150 1 20 Matrícula
Pedro Hélder Gaspar Lima, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Luanda, Bairro da Samba, Rua 
das Cabeleira, Casa n.° 17 Z, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Quintandeira-Venda 
de Vestuário, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «PEDRO HÉLDER GASPAR LIMA — Venda 
de Vestuário», situado em Luanda, Município de Luanda, 
Bairro Camuxiba, 17.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

c°nservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
da Samba, aos 20 de Janeiro de 2015. — A/O Conservador/a, 
,/egive/.

nservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

da Samba
Marta Matilde Tchilombo Kawalela

a) Que a cópia apensa a esta certidão está
0 original; A6/150120;

^Que foi requerida sob Apresentação n.° 0419 
Que foi extraída do registo respeitante 

ciante em nome individual Marta M 

lombo Kawalela, com o NIF 2458014720, 
registada sob o n.° 2015/04190600040;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Marta Matilde Tchilombo Kawalela 
Identificação Fiscal: 2458014720;
AP.041906/150120 Matrícula
Marta Matilde Tchilombo Kawalela, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Bairro 
Inorade, Casa n.° 50, Zona 3, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Cabeleireiro e similares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «MARTA 
MATILDE TCHILOMBO KAWALELA — Cabeleireiro 
e Similares», situado em Luanda, Município de Luanda, 
Bairro Inorade, 20.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
da Samba, aos 20 de Janeiro de 2015.—A/O Conservador/a, 
ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
da Samba

Deque Punga Muia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.°041906/150120;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Deque Punga Muia, 
com o NIF 2458013767, registada sob o n.° 2015/ 

04190600029;

d) Que ocupa as folhas rubrícada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos —Anotações
Deque Punga Muia
Identificação Fiscal: 2458013767;
AP.041906/150120 Matrícula
Deque Punga Muia, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Rocha Pinto, Casa 

n.° 268, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira-Venda de Bens Alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «DEQUE 
PUNGA MUIA — Venda de Bens Alimentares», situado em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Morro Bento, Rua 21 

de Janeiro.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

da Samba, aos20de Janeirode2015.-A/OConservador/a, 

ilegível.



---*:xreWdeL“"d,'BUE
Divaldo Jorge de Jesus Matoca

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

WQuefoirequerida sobApresentação n.°041906/150727;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Divaldo Jorge de 
Jesus Matoca, com o NIF 2464051756, registada 
sobon” 2015/04190600060;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Divaldo Jorge de Jesus Matoca; 
Identificação Fiscal: 2464051756;
AP.041906/150727 Matrícula'
Divaldo Jorge de Jesus Matoca, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Ingombota, 
Rua Rei Katyavala, Casa n.° 79, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com montadores de 
aparelhos electrónicos, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «DIVALDO JORGE DE JESUS MATOCA — 
Serviços de Electrónica», situado em Luanda, Município de 
Luanda, Bairro Patrice Lumumba, Rei Katiavala.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
dea Samba, aos 27 de Julho de 2015. — A/O Conservador/a 
Cláudio do Nascimento da Cunha Neto.

mVES Ct^GA — Venda de bens alimemat^ g0NÇ da> Município de Viana, Bairro Vi\a Nov ’
situado em 

sem número. a presente certidão, que depoi&

POrSeTVXnsertada assino.

ie revista ec do Registo Comercial de Luanda—

Conservatona & Novembro de 2014. — ajq
de Viana (Km- L s Carvalho Pereira. 
Conservador/a, Ana

Consen atória do Registo Comercial de Luanda BUE

de Viana (Km-30)

Adilson Gonçalves Cunga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041702/141126,
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Adilson Gonçalves 
Cunga, com o NIF 2457018692, registada sob o 
n.° 2014/04170200074;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Adilson Gonçalves Cunga
Identificação Fiscal: 2457018692;
AP.041702/141126 Matricula
Adilson Gonçalves Cunga, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Vila Nova, 
Projetada, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «ADILSON

Conservatória do Registo Comercial de I .
de Viana (Km-30) "^«E

Juliana Catarina Domingos da Cruz

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conf
o original; Onne

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 041702/141119-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Juliana Catarina 
Domingos da Cruz, com o NIF 2457018749 
registada sob o n.° 2014/04170200053;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Juliana Catarina Domingos Da Cruz
Identificação Fiscal: 2457018749;
AP.041702/141119 Matrícula
Juliana Catarina Domingos da Cruz, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Regedoria, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «JULIANA 
CATARINA DOMINGOS DA CRUZ — Venda de bens ali
mentares», situado em Luanda, Município de Viana, Bairr 
Regedoria, Projetada. .

Por ser verdade se passa a presente certidão, que eP 
de revista e consertada assino. _

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
de Viana (Km-30), aos 19 de Novembro de 201 • 
Conservador/a, Ana D. dos S. Carvalho PereitQ-

da_- BUE 
Conservatória do Registo Comercial de Luan

de Viana (Km-30)

Martins Pereira Bravo
está confo^e

a) Que a cópia apensa a esta certi a
o original; _ oo41702/1411 19’

b) Que foi requerida sob Apresentação n. ao co0ier'
c) Que foi extraída do registo reSPeLartjns Pere'ra

ciante em nome individual M«"" ,„b. 
Bravo, com o NIF 2457018722, iuS 5 
n.° 2014/0417020005 8; le^111

d) Que ocupa as folhas rubricada(s)
o selo branco desta Conservato
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crioula-Averbamentos - Anotações

Maríins Pereira Bravo

Identificação Fiscal: 2457018722; 

aF04I702/1 41119 Matrícula
Martins Pereira Bravo, solteiro(a), maior resia 

Lii3IA Município de Viana, Bairro Regedoria r em 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade coni Montadores de Aparelhos Electrónicos te C10nada 

noe estabelecimento denominado «MARTlNq1p°ceSCritó- 

brAV0 - Serviços de electrónica», situad FEREIRA 
Município de Viana, Bairro Regedoria, Sem R Luanda>

Por ser verdade se passa a presente certid~Ua’ 

jerevista e consertada assino. ao> que depois

Conservatória do Registo Comercial de T „ . 

deWana (Km-30), aos 19 de Novembro de Conservador/a,AnaDomingos dos Santos Cr, „ ~~A/0

®Ca^<>/Wa.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30)

Elsa Paulo Xavier Ferreira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041702/141119;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Elsa Paulo Xavier
Ferreira, com o NIF 2457018706, registada sob 
on.° 2014/04170200056;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Elsa Paulo Xavier Ferreira
Identificação Fiscal: 2457018706;
AP.041702/141119 Matrícula
Elsa Paulo Xavier Ferreira, solteiro(a), maior, residente 

ein Luanda, Município de Viana, Bairro Vila sede, sem 
numero, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
Racionada com Quintandeira-venda de vestuário, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «ELSA PAULO

VIER FERREIRA — Venda de vestuário», situado em 
Uanda> Município de Viana, Bairro Vila sede, Projetada. 

(je Ser Verdade se passa a presente certidão, que depois
r®vista e consertada assino.

de y°nservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 
COnlana (^"30), aos 14 de Setembro de 2015. A/O 
^J^dor/a, Ana Domingos dos Santos Carvalho Pereira.

, _ buelnservatória do Registo Comercial de Luan 

de Viana (Km-30) 

Maria Tomasia Alexandre Quicongo 

a) Que a cópia apensa a esta certidão es ' 

fa^uefoirequendasob Apresentação n.o041702/'41

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18900 (57)

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Maria Tomasia Ale
xandre Quicongo, com o NIF 2457018730, 
registada sob o n.° 2014/04170200059;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria Tomasia Alexandre Quicongo
Identificação Fiscal: 2457018730;
AP.041702/141119 Matrícula
Maria Tomasia Alexandre Quicongo, solteiro(a), 

maior, residente em Luanda, Município de Viana, Bairro 
Capalanga, 7, que usa a firma o seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com Cabeleireiro e similares, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «MARIA 
TOMASIA ALEXANDRE QUICONGO — Cabeleireiro e 
similares», situado em Luanda, Município de Viana, Bairro 
Capalanga, 7.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30), aos 19 de Novembro de 2014. — A/O 
Conservador/a, Ana Domingos dos Santos Carvalho Pereira.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30)

Madalena Jorge Quitumba

a) Que a copia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041702/141128-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual Madalena Jorge Qui
tumba, com o NIF 2457018897, registada sob o 
n.° 2014/04170200079;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos —Anotações
Madalena Jorge Quitumba
Identificação Fiscal: 2457018897;
AP.041702/141128 Matrícula
Madalena Jorge Quitumba, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Vila sede, 
Juaquim Capango, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira-venda de bens ali
mentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«MADALENA JORGE QUITUMBA — Venda de bens ali

mentares», situado em Luanda, Município de Viana, Bairro 

Vila Sede, Joaquim Capango.Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30), aos 27 de Novembro de 2014. - A/O 

Conservador/a, Ethiane Vissolela de Carvalho Vigarto.
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de Viana (Km-30)

Margarida Tchiweya

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

m Que foi requeridasob Apresentação n.° 041702/141128,
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Margarida Tchiweya, 
com o NIF 2457017840, registada sob o n.° 2014/ 
04170200081;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Margarida Tchiweya
Identificação Fiscal: 2457017840;
AP.041702/141128 Matrícula
Margarida Tchiweya, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 9-A, B, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «MARGARIDA TCHIWEYA 
— Venda de bens alimentares», situado em Luanda, 
Município de Viana, Bairro Km 9-A, B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda_ BUE
de Viana (Km-30), aos 27 de Novembro de 2014 _ A/O
Conservador/a, Ethiane Vissolela de Carvalho Vigário.

ser verdade se passa a presente certidão, qUe depois P°r ta e consertada assino.

de revista Regist0 Comercial de Luanda -

ConSe7X30), aos 25 de Novembro de 2014, _

de Viana (^ Domingos dos Santos Carvalho Pereira
Conservadora^_____________________ _________________

. „ n eeisto Comercial de Luanda —Conservatória (Km-30)

Fátima Kassute Mendes Lisboa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

ô) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041702/141125.
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Fátima Kassute Men
des Lisboa, com o NIF 2457018846, registada 
sob o n.° 2014/04170200062;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Fátima Kassute Mendes Lisboa
Identificação Fiscal: 2457018846;
AP.041702/141125 Matrícula

d. Registo C.m.rd.1 ~ Bl®
de Viana (Km-30)

Engrácia Manuel Domingos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041702/14U26;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Engrácia Manuel 
Domingos, com o NIF 2457017548, registada 
sobon.0 2014/04170200076;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Engrácia Manuel Domingos
Identificação Fiscal: 2457017548;
AP.041702/141126 Matrícula
Engrácia Manuel Domingos, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Zango 4,1 , 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «ENGRÁCIA M ANUEL 
DOMINGOS — Venda de bens alimentares», situado em 
Luanda, Município de Viana, Bairro Zango 4,1.

Fatima Kassute Mendes Lisboa, solteiro(a), maior, resi
dente em Luanda, Município de Viana, Bairro l.° de Maio, 

em Nome, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Cabeleireiro e similares, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «FÁTIMA KASSUTE 
MENDES LISBOA— Cabeleireiro e similares», situado em 
Luanda, Município de Belas, Bairro 1,° de Maio, Sem nome.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30), aos 24 de Novembro de 2014. —A/O 
Conservador/a, Ana Domingos dos Santos Carvalho Pereira.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda
de Viana (Km-30)

A«a de Fatima Augusto Miguel
o nn- . ^>,'a aPensa 3 esta certidão está conforme 

oonginal;
b) Que fo"
c) Que f^equendasobApresentaçãon.°041702/í411I3;

ciant eXírai(^a d° registo respeitante ao comer' 
Au eni nome individual Ana de Fátima 
tad^0 ^lgUel> com 0 NIF 2457018269, regiS'

d) Que n S°b ° n'° 2014/04170200048;0 Se?U^a as golllas rubricada(s)pormim, leva(m) 

^atrícu]a_ branco desta Conservatória.
Ana de Fáti Verbarnentos — Anotações
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^041702/141113 Matrícula
Z de Fátima Augusto Miguel, solteiro(a) mainLuanda, Muntcípio de Viana, c^_ 

cas3 s/n.', usa a Srma o seu nome, exerce a ac^’

^cionada com Qmtanderra-venda de bens alimen 
temo escritório e estabelecimento denominado «ANà nr-’ 
fáTWAAUGUSTO MIGUEL - Venda de ben^ E 
lares», situado em Luanda, Município de Rei meD’ 
bn-30,03. e‘as’ Bairro

Por ser verdade se passa a presente certidão derevista e consertada assino. ’ que depois

Conservatória do Registo Comercial de T > it Wana (Km-30), aos 13 de Novembro de 201 a ~~ BUE 
Conservador/a, Ana Domingos dos Santos Carvalho P~

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30)

Ersélio Sião Bango

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041702/141128;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Ersélio Sião Bango, 
com o NIF 2457018188, registada sob
o n° 2014/04170200080;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotaçoes
Ersélio Sião Bango
Identificação Fiscal: 2457018188,
AP.041702/141128 Matrícula
Ersélio Sião Bango, solteiro(a), maior, resi 

Luanda, Município de Viana, Bairro Kml4-A, » Q 
aErma o seu nome, exerce a actividade relaciona. 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o eSC 
estabelecimento denominado «ERSÉLIO SIÃO BA 
^enda de bens alimentares», situado em Luanda, un 
de ^ana, Bairro Kml4-A, 11. _ is

^Or ser verdade se passa a presente certidão, que 
dc Avista e consertada assino. _

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
eViana (Km-30), aos 27 de Novembro de 2014. 
°nservador/a, Ethiane Vissolela de Carvalh0 Vigár __

OtlServatóna do Registo Comercial de Luanda ®

de Viana (Km-30)

Adilson Mendonça Lisboa
^Ue a cópia apensa a esta certidão está confon 

O original;
requerida sob Apresentação n°041’702/141113,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-
ciante em nome individual Adilson Mendonça 
Lisboa, com o NIF 2457007976, registada sob o 
n.° 2014/04170200037;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Adilson Mendonça Lisboa
Identificação Fiscal: 2457007976;
AP.041702/141113 Matrícula
Adilson Mendonça Lisboa, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Regedoria, Rua 15 
casa s/n.°, Zona 20, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com confeiteiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «ADILSON MENDONÇA 
LISBOA— Confeitaria», situado em Luanda, Município de 
Viana, Bairro Regedoria, Direita.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30), aos 12 de Novembro de 2014. — A/O 
Conservador/a, A na Domingos dos Santos Carvalho Pereira.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30)

Conceição Augusto Miguel

4 Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041702/141113-

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-
ciante em nome individual Conceição Augusto 
Miguel, com o NIF 2457018242, registada sob o 

n.° 2014/04170200044;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações
Conceição Augusto Miguel
Identificação Fiscal: 2457018242;

AP.041702/141113 Matrícula
Conceição Augusto Miguel, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 30, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada • 

com Cabeleireiro e similares, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «CONCEIÇÃO AUGUSTO MIGUEL 

— Cabeleireiro e similares», situado em Luanda, Município 

de Viana, Bairro Km 30- Baia, 3.Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Km-30), aos 13 de Novembro de 2014. -AJO 
Conservador/a,AnaDomingosdosSantosCarvalhoPererra.
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Gaspar Paulo da Costa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 original;yQuefoirequerida sobApresentação n.°041702/150126;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Gaspar Paulo da 
Costa, com o NIF 2457018404, registada sob o 
n.° 2015/04170200006;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Gaspar Paulo da Costa
Identificação Fiscal: 2457018404;
AP.041702/150126 Matrícula
Gaspar Paulo da Costa, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 12- B, Sem nome, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Cabeleireiro e similares, tem o escritório e estabe
lecimento denominado «GASPAR PAULO DA COSTA 
— Cabeleireiro e similares», situado em Luanda, Município 
de Viana, Bairro Km 12-B, Sem nome.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
UE de Viana (Km-30), aos 25 de Janeiro de 2015 —A/O 

Conservador/a, Ethiane Vissolela de Carvalho Vigário.

^H9DAREp

p r ser verdade se passa a presente certrdão, que 
ct«e consertada assino.de revista Registo ComerCial de Luanda

C°nSenCm-30), aos 25 de Novembro de 2014. -

de Viana N» Domjngos dos Santos Carvalho PereirQ
Conservador^ *2

Conservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 

de Viana (Km-30)

Luís Sebastião da Silva Miguel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 original;

fyQuefoirequeridasobApresentaçãon.°041702/I41I26;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Luís Sebastião da 
Silva Miguel, com 0 NIF 2457018919, registada 
sobon.0 2014/04170200071;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
0 selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Luís Sebastião da Silva Miguel
Identificação Fiscal: 2457018919;
AP.041702/141126 Matrícula
Luís Sebastião da Silva Miguel, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Vila Sede, Rua 
sem nome, que usa a firma 0 seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Confeiteiro, tem 0 escritório e estabe
lecimento denominado «LUÍS SEBASTIÃO DA SILVA 
MIGUEL — Confeitaria», situado em Luanda, Município 
de Viana, Bairro Vila sede, sem nome.

Conservatória do Registo Comercial de I n 
de Viana (Km-30) da^E

José Dias Vasconcelos Neto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está co r
o original; nÍ0rrne

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 041702/14] 126
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer!

ciante em nome individual José Dias Vasconce! 
los Neto, com o NIF 2457017491, registada sob 
on.° 2014/04170200072;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
José Dias Vasconcelos Neto
Identificação Fiscal: 2457017491;
AP.041702/141126 Matrícula
José Dias Vasconcelos Neto, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Vila Nova, 3, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Fotocopista, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «JOSÉ DIAS VASCONCELOS NETO — Serviços 
de cópias», situado em Luanda, Município de Viana, Bairro 
Vila Nova, 3.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depo 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda 
de Viana (Km-30), aos 25 de Novembro de 2014. 
Conservador/a, Ana Domingos dos Santos Carval 0 ____

C°nServaf«nadoRegisfor
gisto Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Km-30)

Adão Quiluange Sumba

Que a - .
opia apensa a esta certidão está conforme

b)Q °r'êmal;ç) QUe°fQreClllerÍdasobA-Presentaçãon.0041702/l41128; 
ciar)01 eXtraic^a do registo respeitante ao conter- 
s n'6 em nome individual Adão Quiluang? 
“ni a, com o NIF 2457018838, registada sob o 

' 2014/04170200077;o OcuPa as folhas rubricada(s) pormim, leva(m) 

^atiicuja branco ^esta Conservatória. 
Adão On,i Averba mentos —Anotações 

Idenlificaçâonp 6 Sl'mba
açaoF>scal: 2457018838;
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^041702/141128 Matrícula

Add0 Quiluange Sumba, s°lteiro(a), maior resida

K» 30, ClM
‘ “• ‘ actividade rel.rt '

^Quitandeira-venda de bens alimentares tem o■^estabelecimento denominado «ADÃO OUITttT"10' 
sUMBA-^nda de bens alimentares», situado em fGE 

/Micípiode Viana, Bairro Km 30, Casa Branca 

por ser verdade se passa a presente certidão grevista e consertada assino. ’ ^Ue depois

Conservatória do Registo Comercial de I* Wana (Km-30), aos 27 de Novembro de 201 ~~ BUE 

Conservador/a, Ethiane Vissolela de Carvalho Vi'- 7~

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30)

Bernarda Florinda Butão Bambi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041702/141126;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Bemarda Florinda 
Butão Bambi, com o NIF 2457018668, registada 
sobon.0 2014/04170200069;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Bemarda Florinda Butão Bambi
Identificação Fiscal: 2457018668;
AP.041702/141126 Matrícula
Bemarda Florinda Butão Bambi, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Vila sede 
^iana, sem nome , que usa a firma o seu nome, exerce a 
atividade relacionada com Bate Chapas sde Veículos 
Automóveis, tem o escritório e estabelecimento denominado 
BERNARDA FLORINDA BUTÃO BAMBI — Serviços 
e bate chapa», situado em Luanda, Município de Viana, 

1p° Sede, Sem nome .
de °r ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

v^sta e consertada assino.
de y°nservatória do Registo Comercial de Luanda BUE 
ConsHna (^"30), aos 25 de Novembro de 2014. A/O 

Domingos dos Santos Carvalho Pereira^ 

Cq

atória do Registo Comercial de Luanda BUE 
de Viana (Km-30)

Albino Kawessi
^Ue a cópia apensa a esta certidão está conforme 

6)aOoriginal;
e requerida sob Apresentação n.° 041702/141125,
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Albino Kawessi, com 
o NIF 2457018277, registada sob o n.° 2014/ 
04170200066;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Albino Kawessi
Identificação Fiscal: 2457018277;
AP.041702/141125 Matrícula
Albino Kawessi, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Caop-A, Casa n.° 274, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«ALBINO KAWESSI — Confeitaria», situado em Luanda, 
Município de Viana, Bairro Caop-A, Sem nome.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30), aos 25 de Novembro de 2014. — A/O 
Conservador/a, Ana Domingos Dos Santos Carvalho 

Pereira.

Co"s'"««> * HegisÉ0 Cmerta| de Luandi _
de Viana (Km-30)

Avelino Katimba Sapoco Benguela

a) Que a copia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentaçãon.0041702/141125;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Avelino Katimba 
Sapoco Benguela, com o NIF 2457018676, 
registada sob o n.° 2014/04170200065;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações
Avelino Katimba Sapoco Benguela
Identificação Fiscal: 2457018676;
AP.041702/141125 Matrícula

Avelino Katimba Sapoco Benguela, Solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro Zango-I, 

Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Cabeleireiro e similares, tem o escritó

rio e estabelecimento denominado «AVELINO KATIMBA 

SAPOCO BENGUELA—Cabeleireiro e similares», situado 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Zango I, 7, Q-I.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 
de Viana (Km-30), aos 24 de Novembro de 2014.- A/O 
Conservador/a,AnaDomingosdosSantosCarvalhoPereira.



18900 (62)

Nelson Manuel Pinheiro Pacavira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;y Que foi requerida sob Apresentação n.°041702/141113;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual Nelson Manuel 
Pinheiro Pacavira, Com o NIF 2457018110, 
registada sob o n.° 2014/04170200051;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Nelson Manuel Pinheiro Pacavira
Identificação Fiscal: 2457018110;
AP.041702/141113 Matrícula
Nelson Manuel Pinheiro Pacavira, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Viana, Bairro l.° de 
Maio, 11 de Novembro, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Fotocopista, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «NELSON MANUEL 
PINHEIRO PACAVIRA — Serviços de cópias», situado 
em Luanda, Município de Viana, Baiiro l.° de Maio, 11 de 
Novembro.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
e lana (Km-30), aos 13 de Novembro de 2014. — A/O 
onservador/ajuaDomingcdos Santos Carvalho Pereira.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 

de Viana (Km-30)

Pedro João Afonso

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 041702/141113;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Pedro João Afonso, 
com o NIF 2457017483, registada sob o 
n.° 2014/04170200040;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória, 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Pedro João Afonso 
Identificação Fiscal: 2457017483; 
AP.041702/141113 Matrícula
Pedro João Afonso, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Esperança, 12, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Montadores de Aparelhos Electrónicos, tem o escritório e

—------------ ____2iário Da r- -
--------

estabelecimento denominado «PEDRO Tn'
Serviços de electrónica», situado em Luanc| ° AF°^SO 
Viana, Bairro Sagrada Esperança, 12. a> KlunicíPio

Por ser verdade se passa a presente certid' 
de revista e consertada assino. ao’ dep0;s

Conservatória do Registo Comercial de L 
de Viana (Km-30), aos 12 de Novembro deToT^^ 
Conservador/a, Ana Domingos dos Santos Carv th ~~~ 

- 0 ^eí'eirQ

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
de Viana (Km-30) *

Rita Matias António Domingos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 041702/141126;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Rita Matias António 
Domingos, com o NIF 2457018765, registada 
sobon.0 2014/04170200070;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Rita Matias António Domingos
Identificação Fiscal: 2457018765;
AP.041702/141126 Matrícula
Rita Matias António Domingos, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Kapalanca, sem 
nome, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Serralheiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «RITA MATIAS ANTÓNIO DOMINGOS

Serralharia», situado em Luanda, Município de Belas,
Baipor sePa,anga’ Sem n°me •de revícto er^ade se passa a presente certidão, que depois 

® Stae consertada assino.de Viana ™aí°na Registo Comercial de Luanda — BUE 
Conservad / a°S ^ovem^ro 2014. —AIO 

a Wa,Ana.Domingos dos Santos Carvalho Pereira.

BLf
Conservatória do Registo Comercial de Luanda 

de Viana (Km-30)

D’olInda Essenge c

a) Q°e a cópia
o Original- aPensa a esta certidão está conforme 

Que fo^eridasobAPresentaçãon.o041702/14111% 
ciante Xtra,<^a registo respeitante ao comer- 
Chan em n°me individual Diolinda Essenge 
regislê^, SonSu'le, com o NIF 245701812% 

Queocu3 3 S°b ° n° 2014/04170200046;o sei r3 aS f°lbas rubricada(s) pormim, leva(tn)

10 branco desta Conservatória.
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MsOícufe—Averbamentos — Anotações 
nioiinda Essenge Changa Songuile 

Identificação Fiscal: 2457018129;

^041702/141113 Matrícula

Diolinda Essenge Changa Songuile, SolteiroíA

Ridente em Luanda, Município de Viana, Bairro R T'°r’ 

queusa a firma o seu nome, exerce a actividade reh • °’3’ 
com Pasteleiro, tem o escritório e estabelecimpn °"ada 

minado «DIOLINDA ESSENGE CHANGA sX en°’ 

Pastelaria», situado em Luanda, Munirá- ,UlLE 

Bairro Km 30,3. n‘Clpi° Viana,

Por ser verdade se passa a presente certidão 

de revista e consertada assino. ’ CJUe depois

Conservatória do Registo Comercial de T. de Viana (Km-30), aos 13 de Novembro de 2oí ~~ BUE 

Conservador/a, AnaDomingos dos Santos CarValho^0

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30)

Simão João Pedro Joaquim

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

X « <*” rT 

ciante em nome individual Simão Joao Pedr
Joaquim, com o NIF 2457018781, reg.stada
o n.° 2014/04170200075;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matncula—Averbamentos Anotações
Simão João Pedro Joaquim
Identificação Fiscai: 2457018781;
AP.041702/141126 Matrícula . esi_
Simão João Pedro Joaquim, solteiro(a), maio , 

<knte em Luanda, Município de Viana, Bairro 
Capalanga, que usa a firma o seu nome, exerce a activ ° 
Racionada com Quintandeira-venda de vestuário, * 
^ritório e estabelecimento denominado «SIMÃO 
WO JOAQUIM — Venda de vestuário», situa o e 
Lu*nda, Município de Viana, Bairro Capalanga , n.° 1 •

^Or ser verdade se passa a presente certidão, que P 
rev*sta e consertada assino. BUE
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

eV1ana (Km-30), aos 25 de Novembro de 2014. — 
lons^ador/a, Ana Domingos dos Santos Carvalho Pereir a.

°nservatória do Registo Comercial de Luanda — bU 

de Viana (Km-30)

Joana Adão Carime
^Ue a cópia apensa a esta certidão está confo

0 original;
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b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041702/141113;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Joana Adão Carime, 
com o NIF 2457018226, registada sob o 
n.° 2014/04170200049;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Joana Adão Carime
Identificação Fiscal: 2457018226;
AP.041702/141113 Matrícula
Joana Adão Carime, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 30, 02, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «JOANA ADÃO CARIME — 
Venda de bens alimentares», situado em Luanda, Município 
de Viana, Bairro Km-9, 02.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30), aos 13 de Novembro de 2014. — A/O 
Conservador/a,?! na Domingos dos Santos Carvalho Pereira.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 
de Viana (Km-30)

José André Vunge

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041702/141113;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José André Vunge, 

com o NIF 2457018218, registada sob o n.° 2014/ 

04170200043;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações

José André Vunge

Identificação Fiscal: 2457018218;

AP.041702/141113 Matrícula

José André Vunge, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Zango 4, 6, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 

Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e , 
estabelecimento denominado «JOSÉ ANDRÉ VUNGE 
Venda de bens alimentares», situado em Luanda, Município 

de Viana, Bairro Zango 4, 6.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30), aos 13 de Novembro de 2014. - A/O 
Conservador/a,AnaDomingosdosSan/osCarva//roP >ereira.
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a ■« do Registo Comercial de Luanda — BUE

Simão Muatxipanda

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

i;QuefJweddasobApresentaÇãon»041702/141113;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Simão Muatxipanda, 
com o NIF 2457017645, registada sob o 
n.° 2014/04170200052;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Simão Muatxipanda
Identificação Fiscal: 2457017645;
AP.041702/141113 Matrícula
Simão Muatxipanda, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 30 Baía, Sem 
nome, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «SIMÃO 
MUATXIPANDA — Venda de bens alimentares», situado 
em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 30 Baía, Sem 
nome.

______________JWio da pph •

e estabelecimento denominado «NETO ivi
Venda de bens alimentares», situado em L 
de Viana, Bairro Km 30, 1. Uanda, Municí?

Por ser verdade se passa a presente certidã
de revista e consertada assino. 'a°5 ^Ue depojs

Conservatória do Registo Comercial d
BUE de Viana (Km-30), aos 22 de Julho de 2015^ " 
Conservador/a, ilegiveL ' A/o

Conservatória do Registo Comercial de Luand 
de Viana (Km-30) U ~~ BUE

Simão Sachicuala Lucamba

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041702/141119-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Simão Sachicuala 
Lucamba, com o NIF 2457018714, registada sob 
o n.° 2014/04170200057;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Simão Sachicuala Lucamba

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30), aos 13 de Novembro de 2014. — A/O 
Conservador/a, Ana Domingos dos Santos Carvalho Pereira.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 

de Viana (Km-30)

Neto Maquinixi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne 
o ongmal;

^f°i«sobApresentaçãon.»041702/141126- 

-n>oNIF2757oX1NetoMaqUÍnÍXÍ’ 
° ‘ 2014/04170200068,^ ’ re81St3^a S°^ ° 

dJ Que ocupa as folhas rubricada^ n™ • .

N«o Maquinixi anient0S AnotaÇões 
identificação Fiscal: 2457018811

Luanda, Município de Viana Ba’’ T*’ reS‘dente 
firn,a<> seu nome ex/ ° Km 30> I 
^a-vendadX3^a 

alimentares, tem

em 
h que usa a

-t com 
0 escritório

Identificação Fiscal: 2457018714;
AP.041702/141119 Matrícula
Simão Sachicuala Lucamba, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Km 14, Casa 
n.° 521, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira-venda de bens alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «SIMÃO 
SACHICUALA LUCAMBA — Venda de bens ahmen- 
tares», situado em Luanda, Município de Viana, Bairro
Km-14, Sem nome. Qjs

Por ser verdade se passa a presente certidão, que
de revista e consertada assino. _

Conservatória do Registo Comercial de Luanda_
de Viana (Km-30), aos 19 de Novembro de 201 
Conservador/a, ilegível.

nda-BÚE 
Conservatória do Registo Comercial de Luan

de Viana (Km-30)

Lutondo Lumeso
rtídão está confor0,e 

d) Que a cópia apensa a esta certi
o original; _ o04] 702/15012&

b) Que foi requerida sobApresentação n. coiuer
c) Que foi extraída do registo respei yumeS°’

ciante em nome individual Lu sob 0
com o NIF 2457018889, re^
n.° 2015/04170200004;
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as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
<0 Q«e ^Xanco desta Conservatória.

ul°aí Averbamentos - Anotações

Lut<’nd0 ^Fiscah 2457018889;
I^11 ,09/150126 Matrícula
Ap0417 i meso, solteiro(a), maior, residente em 
pjtondo by Viana, Bairro Km 30, Sem rua, que 

LlIanda, í4unlC'Pnome, exerce a actividade relacionada com 
usaafi'®a 0 seUa de bens alimentares, tem o escritório e 
Q»ilanddra'ntó denominado «LUTONDO LUMESO - 
estabelee"”6 entares», situado em Luanda, Municipio 
^EroKmSO,sem n°me'
de Viana, verdade se passa a presente certidão, que depois

• g consertada assino.
de Xervatória do Registo Comercial de Luanda - 
BUEC°de Viana (Km-30), aos 22 de Julho de 2015. - A/O 
Conservador/a,//^/.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30)

Rogério Pedro António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041702/141125;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Rogério Pedro Antó
nio, com o NIF 2457017386, registada
sob o n.° 2014/04170200064;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Rogério Pedro António
Identificação Fiscal: 2457017386;
AP.041702/141125 Matrícula
Rogério Pedro António, solteiro(a), maior, residente
Luanda, Município de Viana, Bairro Km 30, 3, que 

Co^a ^rma 0 seu nome, exerce a actividade relacionada 
^Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escri- 
ANTÓNStabeleCÍment° denominado «ROGÉRIO PEDRO 
Luand x "T Venda de bens alimentares», situado em

Por se UnÍCÍPÍ° de Viana’ Bairro 10x1 30’ 3* 
rie reviQ^ Verdade se passa a presente certidão, que depois

QOnsH e COnsertada assino.
de Viana ^atdrxa do Registo Comercial de Luanda — BUE 
C°uservad aos de Novembro de 2014. — A/O 

r a, Ang Domingos dos Santos Carvalho Pereira.

C°nservatá •
r,a do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Km-30)

Pedro Zenduca

9) Qup a r>' •°Pla apensa a esta certidão está conforme 
0 Original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041702/150126;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Pedro Zenduca, com 
o NIF 2457018854, registada sob o n.° 2015/ 
04170200005;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Pedro Zenduca
Identificação Fiscal: 2457018854;
AP.041702/150126 Matrícula
Pedro Zenduca, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Viana II, Casa n.° 527, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «PEDRO ZENDUCA — 
Venda de bens alimentares», situado em Luanda, Município 
de Viana, Bairro Viana 2, sem nome.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 
BUE de Viana (Km-30), aos 25 de Janeiro de 2015. —A/O 
Conservador/a, Ethiane Vissolela de Carvalho Vigário.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30)

Santos Durão

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 0 ori-

b) Que foi requerida sob Apresentação n.0 041702/141125;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comerciante

em nome individual Santos Durao, com o NIF 
2457018340, registada sob on.°2014/04170200061,

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos—Anotações
Santos Durão
Identificação Fiscal: 2457018340;

Município de Vian relacionada com
firma o seu nom , pntares tem o escritório e
Quitandeira-venda de QS DURÃO - Venda

de

*i!

$2^^*-***"
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D1ÁRIO dArpd,
"" -• d0 Registo Comercial de Luanda — BUE
Conservatonad Rg^ ^..30)

Joaquim Laurindo

, „,a Certidào está conforme4 Que a cópia apensa a esta certm

” ** -«- '“■'“X’”*;
com oNIF 2457017041, registada sob o n. 2014/

Por ser verdade se passa a presente certri. 
de revista e consertada assino. Idào> que de

Conservatória do Registo Comercial d 
de Viana (Km-30), aos 12 de Novembrode 
Conservador/a, Ana Domingos dos Santos Can' " -------------------- 22°//?O Perei'-a.

Conservatória do Registo Comercial do Be 
do Dande (Panguila) Cng° " B|JE

Domingas Ventura Neto
04170200038; . .

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matricula—Averbamentos — Anotaçoes
Joaquim Laurindo
Identificação Fiscal: 2457017041;
AP.041702/141113 Matrícula
Joaquim Laurindo, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro km-9B, Sem nome, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «JOAQUIM LAURINDO — 
Venda de bens alimentares», situado em Luanda, Município 
de Viana, Bairro km-9 B, sem nome.

Por ser verdade se passa a presente certidào, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Km-30), aos 12 de Novembro de 2014. — A/O 
Conservador/a, Tna Domingos dos Santos Carvalho Pereira.

Consenatória do Registo Comercial de Luanda__BUE

de Viana (Km-30)

Tiago Guilherme

4) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
O original;

Ó) Que foi requerida sob Apresentação n.°041702/141113- 
ciXTida d0 regist0 respeitante ao comer- 

e ® nome individual Tiago Guilherme 
com o NIF 2457018900 • ’

0 n-° 2014/04170200036- ’ reg'Stada sob 

ri’**:: cp -»•««e„ 

minado «TUrP ° escritório e e«ak i lacionada

n6°> Casa n.° 644

a) Que a cópia apensa a esta certidão está 
o original; Cot>forme

ó)QuefoirequeridasobApresentaçãon.°180102/15o
c) Que foi extraída do registo respeitante ao come^

ciante em nome individual Domingas VentuT 
Neto, com o NIF 2464062626, registada sob o 
n.° 2015/18010200667;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Domingas Ventura Neto;
Identificação Fiscal: 2464062626;
AP. 180102/150827 Matrícula
Domingas Ventura Neto, solteiro(a), maior, residente 

no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, 
casa s/n.° , que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Fotocopista, tem o escritório e estabele
cimento denominado «DOMINGAS VENTURA NETO 
— Serviços de Cópias», situado no Bengo, 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 do Bengo 
do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. 
conservador/a, ilegível.

ptlE 
Conservatória do Registo Comercial do Bengo

do Dande (Panguila)

Amarildo Mundengo da Cunha DiaS
tá confornie

a) Que a cópia apensa a esta certidão es
° origina!; ~ ol80102/15°827;

b) Que foi requerida sobApresentação • nte ao conier' 
q) Que foi extraída do registo respeita^ jvfund^ê0

ciante em nome individual re^
Da Cunha Dias, com o NIF 2 
tada sob o n.° 2015/180102006

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) P° 
o selo branco desta Conservato 

Matrícula — Averbamentos Anotaç 
Amarildo Mundengo da Cunha DiaS 
Identificação Fiscal: 2464068060,
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9/i 50827 Matrícula
Ap|80l°u ndengo da Cunha Dias, solteiro(a), maior, 
Amarild0 u Município do Dande (Caxito), Bairro 

Ridente no e ’ g/n que usa a firma o seu nome, exerce 
éafn>doD gjaCcionada com vendedor ambulante, tem o 
, acti''idade restabe|ecimento denominado «AMARILDO 
eSc>°,® 0‘ DA CUNHA DIAS — Venda Ambulante», 
MlNDEN Município do Dande (Caxito), Bairro 
situado no^S ’ 
pangulla> Sverda(Je se passa a presente certidão, que depois 
, Se consertada assino.
d Lservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
d0 Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. - A/O 
^dor/^, ilegível-

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

António Domingos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

y Quefoirequeridasob Apresentação n.° 180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Domingos,
com o NIF 2464069078, registada sob o n.° 2015/
18010200670;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações 
António Domingos;
Identificação Fiscal: 2464069078;
AP. 180102/150827 Matrícula
António Domingos, solteiro(a), maior, residente em 

Zon^ ^un*c*pi° de Luanda, Bairro Golf 1, Casa n.° 21, 
rei ' ’ USa a ^rma 0 seu nome> exerce a actividade 
o e 10na^a COm bate chapas de veiculos automóveis, tem 

e estabelecimento denominado «ANTÓNIO 
Luand Serviços de Bate Chapa», situado em

Por s d° Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.° 
^reviçferVer^e Se Passa a presente certidão, que depois 

C COnsertada assino.
do ^ande^p ^e^^st0 Comercial do Bengo — BUE 
c°nservna /ngUÍla)> aos 27 de Agosto de 2015. — A/O 

^dor/a, ilesíveí

C°nservatór-
la do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Araújo Adão Francisco

a c^pia apensa a esta certidão está conforme 
^Qu°OrÍêÍnal;

i requerida sob Apresentação n.° 180102/150814,

—-___________ _ _____________________ 18900 (67)

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Araújo Adão Fran
cisco, com o NIF 2464056901, registada sob o 
n.° 2015/18010200493;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos — Anotações
Araújo Adão Francisco
Identificação Fiscal: 2464056901;
AP. 180102/150814 Matrícula
Araújo Adão Francisco, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cazenga, Bairro Tala Hady, Casa n.° 49, 
Zona 19, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com confeiteiro, tem o escritório e estabele
cimento denominado «ARAÚJO ADÃO FRANCISCO 
— Confeitaria», situado em Luanda, Município do 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Lucrécia Alexandre João

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante a comer

ciante em nome individual Lucrécia Alexandre 
João, com o NIF 2464063282, registada sob o 
n.° 2015/18010200671;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Lucrécia Alexandre João, 
Identificação Fiscal: 2464063282;

com mensageiro, tem DRE ]OÃO — Serviços de

E„«g. d. P«*.

de revista e consedad® t Comercial do Bengo — BUE 
Conservatória do Reg de 2015. - A/O

do Dande (Panguila), aos 
conservador/a, ilegível-
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Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

João Pedro Canga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;y QuefoirequeridasobApresentaçàon.0180102/150827;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual João Pedro Canga, 
com o NIF 2464056588, registada sob o n.° 2015/

DIÁRIO DAREPfj^^ 

Ardade se passa a presente certidão, que depois POTSe consertada assino.

de revista e co Regist0 Comercial do Bengo -

ConS,erVzXuila). aos 27 de Agosto de 2015. - A/o 
doDande//aX'veI.

conservador/a,

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — Bl]E 
do Dande (Panguila)

João Tomas Cambata
18010200672;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
João Pedro Canga;
Identificação Fiscal: 2464056588;
AP.l 80102/150827 Matrícula
João Pedro Canga, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cazenga, Bairro Petrangol, Zona 10, 
Rua do Bengo, Casa n.° 52, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com confeiteiro, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «JOÃO PEDRO 
CANGA — Confeitaria», 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Nsona Maria

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Quefoi requeridasob Apresentaçãon.0180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante a comer

ciante em nome individual Nsona Maria, com 
o NIF 2464063576, registada sob o n.° 2015/ 
18010200673;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Nsona Maria;
Identificação Fiscal: 2464063576;
AP.180102/150827 Matrícula
Nsona Maria, solteiro(a), maior, residente no Bengo, 

Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com vendedor ambulante, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «NSONA MARIA - Venda Ambulante», 
situado no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, s/n.°

q) Que a cópia apensa a esta certidão 
o original;

está conforme

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual João Tomas Cam
bata, com o NIF 2464056146, registada sob o
n.° 2015/18010200675;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
João Tomas Cambata;
Identificação Fiscal: 2464056146;
AP. 180102/150827 Matrícula
João Tomas Cambata, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, Sector 5, 
Casa n. 296, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Motorista de ligeiros, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «JOÃO TOMAS CAMBATA

Serviços de Condução Ligeira», situado em Luanda, 
Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector 5, 
Casa n.° 296.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo _
do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 201 
conservador/a, ilegível. ~

o_ pUE
Conservatória do Registo Comercial do Beng 

do Dande (Panguila)

J°ão António Jota
_ . . ^'a aPer>sa a esta certidão está conforme 

b f ê‘naI;c) QuefforeqUenda sob APresentação  n.° 180102/150827; 
dan/ eXtra'^a do registo respeitante ao comer- 

e em nome individual João António Jota,
1 Sn i n 2464056154, registada sob o n.°201^

^QU 200676>o s°^UPa 38 ^°lbas tvbricadafs)pormim, leva(m) 

^atr<cula//°/aranco desta Conservatória. 
J°ã° António J Ver^arnentos —Anotações
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-nFiscal: 2464056154;
i^*i 5082? Matrícula
Í18°102 lota solteiro(a), maior, residente em 
lAntÓnl°- de’Luanda, Bairro Sambizanga, casa 

’ S“ “““ ‘
. V»l3, J rom Fotocopista, tem o escntono e 
> «»Ao ANTÓN,°,0TA 
>tcin,e, róoias», situado em Luanda, Município do 
^ito) BairT0 Pangulla’ s/n’

C èrdade se passa a presente certidão, que depois 

»«*“X*S* c»™””1 d°Beng0 _ BUE 
j:x^“27deAgo“deM,5-A'0 

c’DServador/a, ilegível._______________________________________________________________

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Jacquelina Kitoko

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Jacquelina Kitoko, 
com o NIF 2464063533, registada sob o n.° 2015/ 
18010200677;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Jacquelina Kitoko;

identificação Fiscal: 2464063533;
^•180102/15 0 8 27 Matrícula

^acquelina Kitoko, solteiro(a), maior, residente em 
de Dande (Caxito), Bairro Panguila, 

relacionad^Ue & ^rma 0 seu nome’ exerce a actividade 
es(abeleciH ^endedor Ambulante, tem o escritório e 
HaXi Í0 denominado «JACQUELINA kitoko — 
(CaxiM DU ante>>’ situado no Bengo, Município do Dande 

PorsJXr PanêUÍIa’S/n °
ÍCtevista» e^a^e se Passa a presente certidão, que depois 

conservat°nSertada aSSÍno'

^ande (pa da d° ^e2'st0 Comercial do Bengo — BUE 
C’Xdor/an7Ulla)’ a°S 27 de Agosto de 2015. — A/O 
s^^egrve/,

%rvata ■ .. .■
at°na dn •egisto Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)
^fiaSal

ador Inácio de Azevedo Cabinda 

a^eacópi
Oorirv- 13 aPensa a esta certidão está conforme 

6jQuefoir 1;
'^"dasobApresentaçãon.0180102/150827;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Maria Salvador Inácio 
de Azevedo Cabinda, com o NIF 2464063169, 
registada sob o n.° 2015/18010200679;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Maria Salvador Inácio de Azevedo Cabinda;
Identificação Fiscal: 2464063169;
AP. 180102/150827 Matrícula
Maria Salvador Inácio de Azevedo Cabinda, casado(a), 

sob regime de comunhão geral, maior, residente no Bengo, 
Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa n.° 752-A, 
Sector n.° 9, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com fotocopista, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «MARIA SALVADOR INÁCIO DE 
AZEVEDO CABINDA — Serviços de Cópias», situado 
no Bengo, Município do 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Francisco Capita

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150827,
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Capita, 
com o NIF 2464056553, registada sob o n.° 2015/ 
18010200678;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Francisco Capita;
Identificação Fiscal: 2464056553;

de revista e consertada a J"o° Comercial do Bengo - BUE 
Conservatona do Regi de 2015. _ A/Od0 Dande (Panguila), aos 27 de Agos 

conservador/a, ilegíveL



— BUE
J89OO£^_____----——------

. . dn Reeisto Comercial do Bengo
Consenatória do Kegisiu

do Dande (Panguila) 

Mora TegnaJoâo Fernando

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;yQuefoirequeridasobApresentaçãon.°180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Mora Tegna João 
Femando, com o NIF 2464062987, registada 
sobon.°2015/l 8010200680;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Mora Tegna Joào Femando;
Identificação Fiscal: 2464062987;
AP. 180102/150827 Matrícula
Mora Tegna João Femando, casado(a), sob regime de 

comunhão geral, maior, residente no Bengo, Município do 
Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°, que usa a firma o 
seu nome, exerce a actividade relacionada com mensageiro, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «MORA 
TEGNA JOÀO FERNANDO — Serviços de Entrega de 
Correios e Correspondência», situado no Bengo, 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 27 de Julho de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegíveX.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Imaculada da Conceição Fausto Inácio

a) Que a cópia apensa a esta certidào está conforme
o original;

b) Quefoi requerida sob Apresentação n.° 180102/150820;
c) Que foi extraída do registo respeitante a comer

ciante em nome individual Imaculada da Con
ceição Fausto Inácio, com o NIF 2464056790, 
registada sob o n.° 2015/18010200554;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Imaculada da Conceição Fausto Inácio;
Identificação Fiscal: 2464056790;
AP.l 80102/150820 Matrícula
Imaculada da Conceição Fausto Inácio, solteiro(a), 

maior, residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro 
Capolo 11, Rua B, Casa n.“ 2, Travessa 5, Zona 2, que usa 
a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com

_
• „ tem o escritório e estabelecimento denom^ 

Conf Tn ada da CONCEIÇÃO FAUSTO INÁCIO 
«IbAACUL situado em Luanda, Município do Da^ 

(Caxito). eTdade se passa a presente certidão, que depOis

por ser ve da assino.

de revista e con Registo Comercial do Bengo -

“s 20 de A80S“

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — 
do Dande (Panguila)

Augusta Manuel Sacaia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150824-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Augusta Manuel 
Sacaia, com o NIF 2464056472, registada sob o 
n.° 2015/18010200594;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
AUGUSTA MANUEL SACAIA
Identificação Fiscal: 2464056472;
AP. 180102/150824 Matrícula
Augusta Manuel Sacaia, solteiro(a), maior, residente em 

Malanje, Município de Malanje, Bairro Cahala, casa s/n., 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com motorista de ligeiros, tem o escritório e estabelecimen 
denominado «AUGUSTA MANUEL SACAIA — Serviços 
de Condução Ligeira», situado em Malanje, Municípi 
Dande (Caxito), Bairro Panguila, principal. ^^ojs

Por ser verdade se passa a presente certidão, qu 
de revista e consertada assino. __ gUE

Conservatória do Registo Comercial do Bengo 
do Dande (Panguila), aos 31 de Agosto de 20 
conservador/a, ilegível. ~

a do Regato Comercial do Bengo —BUE 

d0 Dande (Panguila)

^aria Bandeira Gonçalves

Que a c' ■
o . . aPensa a esta certidão está conform1 

^JQue ê,nal;
c) QUe ^o.e<^Uer‘daso^presentaçãon.0180102/l^^’ 

cja extra>da do registo respeitante ao comer 
cal n°me individual Maria Bandeira Gon-

o Ves, com o NIF 2464062480, registada sob o 

20i5/18010200681;
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folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
desta Conservatória.

° Averbamentos-Anotações 
Mairicula Heira Gonçalves;

Ao Fi^al: 2464062480;
50827 Matrícula 

aPJ8°I d • a Gonçalves, solteiro(a), maior, residente 
Maria Ban eira Dande (Caxito), Bairro Panguila, 

* Municip10 uu ,
iioBeng ’ o firma o seu nome, exerce a actividade , o aue usa a nnn*

Cabeleireiro e similares, tem o escrito- 
*i0nadbelectaento denominado «MARIA BANDEIRA 
”eeStaXs — Cabeleireiro e Similares», situado no 
A Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.° 

verdade se Passa a Presente certidão> que deP°is 
deievistae consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
d0 Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ífegíve/.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Joana Bernarda Cardoso Neto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

tyQuefoirequeridasob Apresentação n.° 180102/150827; 
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Joana Bemarda Car- 
doso Neto, com o NIF 2464063606, registada 
sob o n.° 2015/18010200682;

4) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

arícula—Averbamentos — Anotações
,,ana Bernarda Cardoso Neto;
Reação Fiscal: 2464063606;
Joana Be°2/15°827 MatríCUla

^nte no ^ar^oso Neto, solteiro(a), maior, resi- 
^guila a g°’ MunicíPÍo do Dande (Caxito), Bairro 
9 act*vidade * "Ue USa a ^rma 0 seu nome’ exerce 

18,110 oscritóre'aC'°na^a C°m Cabeleireiro e similares, 
6 estabelecimento denominado «JOANA 

b^^n.situad^0^80 NE70 — Cabeleireiro e 
J>anei>a H ° no ®eng°> Município do Dande (Caxito), 

Po 8Ulla> s/n.»
Jerev^^adesen,

Vlsía e cnn passa a Presente certidão, que depois 

(ío h vatoria dn d •
co* h(k (Panm i eglsto Comercial do Bengo — BUE 

SetVaH ,7 a)’ aos 27 de Agosto de 2015. - A/O

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Gonçalves Bernardo Lopes Teixeira

a) Que a cópia apensa a e sta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150817; 
Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Gonçalves Bemardo 
Lopes Teixeira, com o NIF 2464057096, regis
tada sob o n.° 2015/18010200497;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações
Gonçalves Bemardo Lopes Teixeira;
Identificação Fiscal: 2464057096;
AP. 180102/150817 Matrícula
Gonçalves Bemardo Lopes Teixeira, solteiro(a), maior, 

residente no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 
Barra do Dande, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com mensageiro, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «GONÇALVES 
BERNARDO LOPES TEIXEIRA— Serviços de Entrega de 
Correios e Correspondência», situado no Bengo, 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Madalena Vila Alberto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;yQue foi requerida sob Apresentação n.°180102/150827;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Madalena Vila 
Alberto, com o NIF 2464063568, registada sob 
o n.° 2015/18010200683;

Que ocupa as M» nlbricuda(s) 
O selo branco desta Conservatona.

Matrícula - Averbamentos - Anotaçoes 
Madalena Vila Albert°í 
Identificação Fiscal: 246
AP. 180102/150827 Matncu a residente
Madalena Vila, AlbertoNgoia 

:::
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VILA ALBERTO — Cabeleireiro e similares», situado no 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, sec

tor s/n.°
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 27 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegiveL

do Dande (Panguila)

Bento Joaquim António Quianda

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;tyQuefoirequerida sobApresentação n.°180102/150827;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Bento Joaquim Antó
nio Quianda, com o NIF 2464063550, registada 
sobon.0 2015/18010200685;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Bento Joaquim António Quianda;
Identificação Fiscal: 2464063550;
AP.180102/150827 Matrícula
Bento Joaquim António Quianda, casado(a), sob regime 

de comunhão geral, maior, residente no Bengo, Município 
do Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°, que usa a firma 
o seu nome, exerce a actividade relacionada com men
sageiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«BENTO JOAQUIM ANTÓNIO QUIANDA — Serviços 
de Entrega de Correios e Correspondência», situado no 
Bengo, 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. - A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Fernando Manuel

_„D1ARIQ\

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, levai \ 

o selo branco desta Conservatória. 1

Matrícula — Averbamentos — Anotações

AP180102/150827 Matricula
Xmando Manuel, solteiro(a), maior, residente no Beng0 

nio do Dande (Caxito), Bairro Panguila, casa MUI1 a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

que usa 0 escritório e estabelecimento deno-

com MANUEL— Serviços de entrega de
minado «F dencia>>, situado no Bengo, Município

corretos e Bairro Panguila, s/n.°
Ímter verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e conSer^^Jsto Comercial do Bengo — BUE 
Conservatória do Registo

d0 Dande (Panguila), aos 2/ 
conservador/a, ilegive .

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

José Sebastião Júnior

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180 1 02/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Sebastião 

Júnior, com o NIF 2464062200, registada sob o 

n.° 2015/18010200686;d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
José Sebastião Júnior;
Identificação Fiscal: 2464062200; 
AP.180102/150827 Matrícula enlJosé Sebastião Júnior, solteiro(a), maior, resi en

Luanda, Município do Cacuaco, Bairro Barra d° 6^°’^ 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a act*/1. ac|mento 
cionada com pescador, tem o escritório e esta ee^gca>)} 
denominado «JOSÉ SEBASTIÃO JÚNIOR Bajrr0 
situado em Luanda, Município do Dande (Caxi 
Panguila, s/n.° depois

Por ser verdade se passa a presente certi a > 
de revista e consertada assino. goConservatória do Registo Comercial do en 
do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 

conservador/a, ilegível.

pescai’

a) Que a cópia apensa a esta certidão estâ conforme 
o original;

bJQuefoirequeridasobApresentaçãon.0 180102/150827; 
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Femando Manuel, 
com o NIF 2464057029, registada sob o n.° 2015/ 
18010200684;

^°nservatóna do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Panguila)

Ailton Augusto Pedro
a) Que a cópia apensa a esta certidão está c 

0 original;
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0uefoirequeridasobApresentaçãon.0180102/150827- 
)QUe foi extraída do registo respeitante ao come/ 

C ciante em nome individual Ailton Augusto

Pedro, com o NIF 2464062758, registada sob o 

n‘>2015/18010200688;

j) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) o selo branco desta Conservatória. 7

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Ailton Augusto Pedro; 

Identificação Fiscal: 2464062758;

AP.1S0102/150827 Matrícula

Ailton Augusto Pedro, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município do Cacuaco, Bairro 4 de Fevereiro 

casa sn.0, que usa a Srma o seu nome, exerce a actividad ’ 

^cionada com Mensageiro, tem o escritório e est h 
ferimento denominado «AILTON AUGUSTO PFnp 
-Serviços de Entrega de Correios e Corresnond- °R° 

^doetn Luanda, Município do Dande (Caxito) p0'3"’ 
Panguila, s/n.° caxito), Bairro

Por ser verdade se passa a presente certidão n ilerevista e consertada assino. °’ ^Ue deP°'s

Conservatória do Registo Comercial do r* Dande (Panguila), aos 27 de Ao í Beng0 ~~ BUE 
«rndor/a,,^ 7 de AgOsto de 2015. __ a/q

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Baptista Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150827; 
c/ Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Baptista Manuel, 
com o NIF 2464056642, registada sob o n.° 2015/ 
18010200687;

Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
0 selo branco desta Conservatória.

trícula —- Averbamentos — Anotações
Manuel;

ÍiÍaÇàoFiscal: 2464056642;

^n’c‘pio d anUe^’ s°lte*ro(a)> maior, residente em Luanda, 
^98^ ° CaCUaco’ Bairro Panguila, Sector 1, Casa 
ci°Ma comSa a ^nna ° Seu nome’ exerce a actividade rela- 
^^inado n^ensa§e^ro, tem o escritório e estabelecimento 
v ^eios^ APT1STAMaNUEL— Serviços de Entrega 
^Piodon COrresP°nclência», situado em Luanda, 

Ser verda^ ^ax^t0^’ bairro Panguila, s/n.°
rev’sia e pa 3 e Se Passa a presente certidão, que depois 

atl(le (p a Registo Comercial do Bengo — BUE 
Serv^or/a .,Ula)’ aos 27 de Agosto de 2015. — A/O 

’ lleSível.

18900 (73)

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Patrícia Alexandra Valente Ribeiro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante a comer

ciante em nome individual Patrícia Alexandra 
Valente Ribeiro, com o NIF 2464056634, regis
tada sob o n.° 2015/18010200689;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Patrícia Alexandra Valente Ribeiro;
Identificação Fiscal: 2464056634;
AP. 180102/150827 Matrícula
Patrícia Alexandra Valente Ribeiro, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município do Cacuaco, Bairro dos 
Pescadores, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com mensageiro, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «PATRÍCIA ALEXANDRA 
VALENTE RIBEIRO — 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 do Bengo BUE 
do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Celestina Paulo Dias

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Celestina Paulo Dias, 
com o NIF 2464057878, registada sob o n.°2015/ 

18010200690;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Celestina Paulo Dias;

Identificação Fiscal: 2464057878;

AP. 180102/150827 Matrícula

Celestina Paulo Dias, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro São Paulo, Casa n.° 236, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacio
nada com Fotocopista, tem o escritório e estabelecimento
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denominado «CELESTINA PAULO DIAS — Serviços de 
Cópias», 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.
Consenatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegiveL

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Domingas Manuel Cambinda

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Domingas Manuel 
Cambinda, com o NIF 2464059471, registada 
sobon.0 2015/18010200695;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações 
Domingas Manuel Cambinda;
Identificação Fiscal: 2464059471;
AP.180102/150827 Matrícula
Domingas Manuel Cambinda, solteiro(a), maior, resi

dente no Kuando-Kubango, Município do Cuchi, Bairro 
Agostinho Neto, rua s/n.°, casa s/n.°, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com pasteleiro, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «DOMINGAS 
MANUEL CAMBINDA — Pastelaria», situado no Kuando 
Kubango, 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Kikangi Oliveira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Kikangi Oliveira, 
com o NIF 2464057983, registada sob o n.° 2015/ 
18010200694;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

_______ _______________D1ÀR1° 

Matrícula - Averbamentos — Anotações 

Íp 180102/150827 Matricula

Oliveira, solteirona), maior, residente em Luanda, - gde Cacuaco, BairroPanguila, Casan.» 20,Sector? 
Município nome, exerce a actividade reiacioM;

que usa a n 0 escritório e estabelecimento deno-

com menS*S ANGI OLIVEIRA — Serviços de Entregada 
minado <^2„nondência», situado em Luanda, Município 

Correios e panguda; s/n.

do Dande se passa a presente certidão, que depois

de revista e conserta^ -st0 Comercial do Bengo — BUE 

Conservatória » Agosto de 2015. — A/O

d0 Dande (Panguila), aos 
conservador/a, ilegive.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Henriqueta Maneco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante a comer

ciante em nome individual Henriqueta Maneco, 
com o NIF 2464059498, registada sob o n.° 2015/ 
18010200696;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Henriqueta Maneco;
Identificação Fiscal: 2464059498;
Hfn!180u102/,5°827Matrícu^

Luanda, Muni ^aneC0’ s°lteiro(a), maior, residente em 

casa s/n.° que ICI^10 de Cacuaco, Bairro Quifangondo, 
fclacionada ^rma ° seu norne, exerce a actividade 

estabelecim ^Iotor^sta de ligeiros, tem o escritório e 

— Serviços^0 den°minado «HENRIQUETA MANECO 

Municín^ I ^ondu9ao Ligeira», situado em Luanda,

P ?ande ÍC“ito)' de revkto se Passa a presente certidão, que depois

e consertada assino.do DanXrrnOna d° Re§ist0 Comercial do Bengo — BuE

27 20,5^°

nservatória do Registo Comercial do Bengo — 

do Dande (Panguila)

a)

Ngunza Domingos Gaspar Romão 

Que a cópia apensa a esta certidão está

o original;
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dasObApresentaçãon.o180102/150827; 
{iQuefoireqUttaída do registo respeitante ao comer- 
.Quefo'e* n(1me individual Ngunza Domingos 

ciante Xmão com o NIF 2464057169, regis- 
GaSparbon02015/18010200697;
tada S°a as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
íbranco desta Conservatória.
° Averbamentos —Anotaçoes

MatríCnomingos Gaspar Romão;
^CçãoFiscal: 2464057169;

102/150827 Matrícula
Domingos Gaspar Romão, solteiro(a), maior, 

NêUI1Z3 Luanda, Município de Luanda, Bairro Neves 
Machado Saldanha, s/n.° Z/12, que usa a 

seu nome, exerce a actividade relacionada com 
^ia 0. tem 0 escritório e estabelecimento denominado 

DOMINGOS GASPAR ROMÃO — Serviços 
Je Entrega 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 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. — A/O
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Julião Marceíino Arsénio Mesquita

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Julião Marceíino 
Arsénio Mesquita, com o NIF 2464059625, 
registada sob o n.° 2015/18010200699;

Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

~~ Averb™os — Anotações
Ident-fi arcebno Arsénio Mesquita;
APi8maÇà°FÍSCal: 2464059625;í r1™27

re$idente enyTe^ln° Arséni° Mesquita, solteiro(a), maior, 
^anguila cas eno^°’ MunicíPÍo do Dande (Caxito), Bairro 
aactMdade V ^Ue usa a ^rma 0 seu nome, exerce 
Ê ^Mecin^ aC*°nada com mensageiro, tem o escritório 
^IOMEgt0 denominado «JULIÃO MARCELINO 
(P 0rresPondên ServiÇ°s de Entrega de Correios

Baírr * s^ado no Bengo, Município do Dande 

reV‘sta e cnn 6 Se passa a Presente certidão, que depois 
aassiM-

cA"de C°rnercial do Bengo — BUE
Crv^or/a ,7 , aos 27 de Agosto de 2015. — A/O

’ lleSivel,

18900 (75)

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Beatriz Lusinga

q) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Beatriz Lusinga, com 
o NIF 2464059560, registada sob o n.° 2015/ 
18010200698;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Beatriz Lusinga;
Identificação Fiscal: 2464059560;
AP. 180102/150827 Matrícula
Beatriz Lusinga, solteiro(a), maior, residente em Bengo, 

Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa n.° 1147, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «BEATRIZ LUSINGA — Serviços de Entrega de 
Correios e Correspondência», situado no Bengo, Município 
do Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector n.° 7.

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 27 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Mariana Lima Guimarães

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Mariana Lima Gui
marães, com o NIF 2464059919, registada sob o 
n.° 2015/18010200700;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Mariana Lima Guimarães;
Identificação Fiscal: 2464059919;
AP. 180102/150827 Matrícula
Mariana Lima Guimarães, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Viana, Bairro Regedoria, Casa 
n.° 3019, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com confeiteiro, tem o escritório e estabele-
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cimento denominado «MARIANA LIMA GUIMARÃES 
_ Confeitaria», 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. — AJO 

conservador/a, i/egível.

Consenatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Francisco Bernardo Gunza

esta certidão está conforme

mim, leva(m)

a) Que a cópia apensa a
o ori°inal; yQuefoirequCTÍdasóbApresentaçãoa'180102/150827;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Francisco Bemardo 
Gunza, com o NIF 2464059986, registada sob o 
n.° 2015/18010200701;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por i
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Francisco Bemardo Gunza;
Identificação Fiscal: 2464059986;
AP.180102/150827 Matricula
Francisco Bemardo Gunza, solteiro(a), maior, residente 

no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, 
Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com confeiteiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «FRANCISCO BERNARDO GUNZA

Confeitaria», situado no Bengo, Município do 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 27 de Agosto de 2015. - A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

Eduardo César Mangueira Portalegre

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.0180102/150827;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Eduardo César Man
gueira Portalegre, com o NIF 2464059668, 
registada sob o n.° 2015/18010200702;

B^?darepú

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim>, I
o selo branco desta Conservatória. ’ Va^ 1 

Matrícula — Averbamentos — Anotações I
Eduardo César Mangueira Portalegre;
Identificação Fiscal: 2464059668;
AP.180102/150827 Matrícula
Eduardo César Mangueira Portalegre, solteiro(a), maior 

residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Neves 
Bendinha, Rua do Crato n.° 72-74, Zona 12, que usa a 

exerce a actividade relacionada com actividades oseunome,exciv . .
'ricas tem o escritório e estabelecimento denominado 

EDUARDO CÉSAR MANGUEIRA PORTALEGRE — 
trvicos de Fotografia», situado em Luanda, Município do 
Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certtdao, que depo.s 
de revista e c°nS®rtad^“° Comercial do Bengo — BUE

Conservatória do Registo _
doDande (Panguila), aos 27 de Agosto 
conservador/a, ilegal.

Conservatória do Resistn r

Josué Daniel Caetano I
QoorigXPa^ aPenSa 3 CertÍdã° está confom* I

c) Que °fy^U^SObApresentafSon-°^0102/150S27; |
ciant d° regÍSt° resPe‘tante ao comer- |

e em nome individual Josué Daniel Cae- 
0 ’ C°m ° 2464060020, registada sob o

d n° ^15/18010200703;upa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

Matrí i S^° ^ranco ^esta Conservatória.

Luanda E'aetano’ solteiro(a), maior, residente em 

do ^mcip^n  ̂Uanda’ BaÍrr° Ins°mb°ta’ 
actividad • gUe USa a ^nna 0 seu nome’ exerce 
estabel ■ relacionada c°m mensageiro, tem o escritório e 
— Se eC‘ment0denominado «JOSUÉ DAHIEL CAETANO 
situadr'Ç°S EntreSa de Correios e Correspondência», 
Panguilae^/ LoUanda’ Município do Dande (Caxito), Bairro 

de revi Verdade se Passa a presente certidão, que depo‘s 

stae consertada assino. rPdo DanT1^3101^13 d° Reê'st0 Comercial do Bengo 8 

e«nZ”* (P‘n8“ita>. “» 2’ * Agoslo de 2015 

0BS«vad»r/., uesM
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Â Registo Comercial do Bengo - BUE
X*1 "d.D«nd«(r»"Suíla) 

Fernandes Feliciano Viegas 

ópia apensa a esta certidão está conforme 
ú;\°SridasobApresentaÇãon.“180102/150828; 

í?fi extraída do registo respeitante ao comer- 
d QUe 01 em nome individual Fernandes Feliciano 

^Tas, com o NIF 2464063150, registada sob o 
.«201’5/18010200706;

Oue ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
' o sei o branco desta Conservatória.

Matricula—Averbamentos —Anotações 
femandes Feliciano Viegas;
Identificação Fiscal: 2464063150; 
^.180102/150828 Matrícula
Fernandes Feliciano Viegas, solteiro(a), maior, residente 

io Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Panuigla, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com mensageiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «FERNANDES FELICIANO VIEGAS 
- Serviços de Entrega de Correios e Correspondência», 
situado no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 
Panguila, sector.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
ibDande (Panguila), aos 28 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Armando Hebo Matos

^ue a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 original;

c; QU^f01requeridasob Apresentação n.° 180102/150828; 
Ue foi extraída do registo respeitante ao comer- 

ante em nome individual Armando Hebo 
0 *OS’ Com 0 NIF 2464062227, registada sob o 

^Queo2015/180l020°707;

0 s jUpa as farias rubricada(s) por mim, leva(m) 
^ícula^0?^00 ^esta Conservatória, 
^ndo Verbamentos — Anotações 
ídentiacaH ebo Matos;
APt8o£lI?al: 2464062227; 

l>doH^828MaMeula 
Hev^’ Município ^at°S’ s°beiro(a), maior, residente em 
S?Çà° óc Oumk e Luanda’ Bairro Cassenda, Avenida 
0 esc C>íerce a activ r?’ n‘ 42, que usa a firma o seu 

e estafi1/^ re^acfonaria com mensageiro, tem 
ecimento denominado «ARMANDO 

HEBO MATOS — Serviços de Entrega de Correios e 
Correspondência», situado em Luanda, Município do Dande 
(Caxito), Bairro panguila,Sector n.° 3, Casa n.° 486-B.

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 28 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Maria Marta Ezaquiel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.0180102/150828;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria Marta Eza
quiel, com o NIF 2464062693, registada sob o 
n.° 2015/18010200708;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações
Maria Marta Ezaquiel;
Identificação Fiscal: 2464062693;
AP. 180102/150828 Matrícula
Maria Marta Ezaquiel, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município do Cacuaco, Bairro do Bengo, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Pescador, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «MARIA MARTA EZAQUIEL — Pesca», 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 28 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Neusa António Venda

3) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

b) Que foi requerida sobApresentaçãon.° 180102/150828;
c) Que foi extraída do registo respeitante a comer

ciante em nome individual Neusa António 
Venda, com o NIF 2464062162, registada sob o 
n.° 2015/18010200710;
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Matrícula—Averbamentos—Anotaçoes
Neusa António Venda;
Identificação Fiscal: 2464062162;
AP.180102/150828 Matrícula
Neusa António Venda, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda. Município de Cazenga, Bairro Cazenga, casa s/n 
Zona 18, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Mensageiro, tem o escntono e estabe- 
íecimento denominado «NEUSA ANTONIO VENDA 
_ Serviços de Entrega de Correios e Correspondência», 
situado em Luanda, Município do Dande (Caxito), Bairro

Conservatória do Registo Comerciai ..
do Dande (Panguiia) Bengo^B(JÈ

Panguila, casa s/n.°
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 28 de Agosto de 2015. — A/O
conservador/a, ilegível.

SonaLinoPatrócinoMutembe

a) Que a cópia apensa a esta eertidão
o original; sta conf0ri>

Que foi requerida sob Apresentação n»i80lft
c) Que foi extraída do registo respeitant °

ciante em nome individual Sona tino*0 
Mutembe, com o NIF 2464063541° PatrÓCÍn° 
sobon.02015/18010200712; ’ re8,stada

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim . .
o selo branco desta Conservatória. ’ m 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Sona Lino Patrocino Mutembe; 
Identificação Fiscal: 2464063541; 
AP.180102/150828 Matrícula

Conservatória do Registo Comercial doBengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Henrigues Júnero de Almeida

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

tyQuefoirequeridasobApresentaçãon.°180102/150828;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Henrigues Júnero De 
Almeida, com o NIF 2464063401, registada sob 
on.° 2015/18010200711;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória 

Matncula-Averbamentos-Anotações 
Henngues Júnero de Almeida; 
Identificação Fiscal: 2464063401- 
AF-180102/150828 Matrícula

dente no^lg^Mu'16 Solteiro(a). maior, resi- 
Panguila, Casa n.“ 555 n^n10/e (CaXÍto)> Bairro 
«erce a actividade relaciona^1*6 & 60113 ° SeU nome’ 
^ritório e estabelecimento d C°m mensageiro> tem o 
Wrodealmeida-ç enommado «henrigues 
«Correspondência», sj^ no de Entrega de Correios

de de 2015. — a/o

Sona Lino Patrocino Mutembe, solteiro(a), maior, resi

dente no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 

Panguila, s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a acti

vidade relacionada com mensageiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «SONA LINO PATROCINO 
MUTEMBE — Serviços de Entrega de Correios e 
Correspondência», situado no Bengo, 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 do Bengo BUE 

do Dande (Panguila), aos 28 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial doBengo BUE 
do Dande (Panguila)

Sona Wanki

a) Que a cópia apensa a esta certidão está co 

°°rÍgÍnal; ~ o180102/150^;
òJQuefoirequeridasobApresentaçaon. cOni^'
c) Que foi extraída do registo respeitante^^^ com

ciante em nome individual Sona o 2015/ 
o NIF 2464063444, registada sob o 
18010200713; im, leva(m)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) Por 111
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Sona wanki;
Identificação Fiscal: 2464063444; 
AP.180102/150828 Matrícula te no
Sona Wanki, solteiro(a), maior, resi en ^a§a g/n^ 

Município do Dande (Caxito), Bairro Pan^de’relaci°na 
que usa a firma o seu nome, exerce a activi
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,,adedorambulante, tem o escritório e estabelecimento <2do«SONA WANKI - Venda ambulante» ?

^ff,lduniclP‘° ^°^>an^e^ax't0)> Bairro pang^jj^^rSer verdade se passa a presente certidão, que dèmZ 
efista e consertada assino. CP°IS

Ws^atória do Registo Comercial do Bengo —m, ^(Panguila), aos 28 de Agosto de 2015 _ E 
^idor/aj/egível. ’ A/O

Conservatória do Registo Comercial do Ro„ do Dande (Panguila) °Be^-BVE

Rosalina Lourenço Manuel

1 Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
uQuefoh^èrida sob Apresentação n.°180102/l 50828; 

c Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 
7 ciante em nome individual Rosalina Lourenço 

Manuel, com o NIF 2464063517, registada sob 
on° 2015/18010200714;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Rosalina Lourenço Manuel;
Identificação Fiscal: 2464063517;
AP.180102/150828 Matrícula
Rosalina Lourenço Manuel, solteiro(a), maior, residente 

ro Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, 
^torn.01, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com vendedor ambulante, tem o 

e estabelecimento denominado «ROSALINA 
WRENÇO MANUEL - Venda Ambulante», situado no 

Pors U^C'P'° d° Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.° 
iernJerVer^e Se passa a Presente certidão, que depois 
Zeeconsertadaassin°-

d° Registo Comercial do Bengo — BUE 
^dor/a0^’^05 28 de Agosto de 2015. — Á/0

ária do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Caetano Domingos Ngunza
9) Qtie $ çá •

Pia apensa a esta certidão está conforme 
^Que 81nal;
Ç) Que f0?qUendaSObApresentaÇãon.° 180102/150828; 

c’ante Xtra*da do registo respeitante ao comer- 
NgUtlz m n°me ’ndividual Caetano Domingos 
0no9n’JOIn ° NIF 2464059366, registada sob 

’15'l8<ll02007l5;

Identificação Fiscal: 2464059366;
AP.180102/150828 Matrícula
Caetano Domingos Ngunza, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município do Cacuaco, Bairro Panguila, Casa 
n.° 30 B, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com mensageiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «CAETANO DOMINGOS NGUNZA 
— Serviços de Entrega 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 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 28 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegiveL

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Victória Tchacussola António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150828;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Victória Tchacussola 
António, com o NIF 2464056766, registada sob 
o n.° 2015/18010200716;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Victória Tchacussola António;
Identificação Fiscal: 2464056766;
AP.180102/150828 Matrícula
Victória Tchacussola António, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município da Cacuaco, Bairro Panguila, 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com pescador, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «VICTÓRIA TCHACUSSOLA ANTÓNIO — 
Pesca», 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 do Bengo BUE 
doDande (Panguila), aos 28 de Agosto de 2015. A/O
conservador/a, ilegiveL

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Maria Manuel Pedro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150828;
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com o NIF 2464063479, registada sob o n. 201 
18010200717; .

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por num, leva( ) 
o selo branco desta Conservatona.

Matrícula - Averbamentos - Anotações
Maria Manuel Pedro;
Identificação Fiscal: 2464063479;
AP.180102/150828 Matrícula
Maria Manuel Pedro, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Cabeleireiro e similares, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «MARIA MANUEL PEDRO 
— Cabeleireiro e Similares», 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 28 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Almeida Avelino

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Quefoi requerida sob Apresentação n.° 180102/150828;
C) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Almeida Avelino 
com o NIF 2464063118, registada sob o n “ 2015/ 
18010200718;

«9»erap.„fctarafadl(s)
0 se>° branco desta Conservatória

Almeida Avelino;
Identificação Fiscal: 2464063118-
^•>80102/150828 Matrícula ’

0-usaafirmaose oZ CaSa s/n“
eom confeiteiro, tem o escrit^ ' re'aCÍOnada 
minado «ALMEIDA AVELINoIr651306160™6”10 deno’ 
Bengo, Município do Dande (CaxitolT’^’ SÍtUad° "°

Por ser verdade se passa a n ’ B*"™ Panguila- s/n.° 
de ^ista e consertada assino que deP°*

Conservatória do Registo r
0 Dande (Panguila), aos 2g d° BenS° — BUE 

wnservâdor/a, ilegivel Ag0St0 de 20>5. - A/O

Conservatória do Registo Comercial h 
do Dande (Panguila)OBen§o^BtJE

Baltazar José de Oliveira

a) Que a cópia apensa a esta certidà 
o original; 0 está confOrnie

Que foi requerida sob Apresentação n.° 18(11
c) Que foi extraída do registo respeitant

ciante em nome individual Baltazar j 3° C0l>ler' 
veira, com o NIF 2464062936 reL?^01'' 
n.° 2015/18010200719; ’ 8 ada Sob o

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pOr mim leva, A
o selo branco desta Conservatória. ’ m) 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Baltazar José de Oliveira;
Identificação Fiscal: 2464062936; 
AP.180102/150828 Matrícula
Baltazar José de Oliveira, casado(a), sob regime de 

comunhão geral, maior, residente em Luanda, Município 
do Cacuaco, Bairro Panguila, Casa n.° 981-B, que usa a 
firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«BALTAZAR JOSÉ DE OLIVEIRA— Serviços de Entrega 
de Correios e Correspondência», situado em Luanda, 
Município do 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 28 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo BUE 
do Dande (Panguila)

Canco Chissupa da Costa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está co
°OrigÍnal; ~ no180102/150828;

b) Que foi requeridasob Apresentação n. corner-
c) Que foi extraída do registo respeitante da

ciante em nome individual Canco 0
Costa, com o NIF 2464062995, regis
n.° 2015/18010200720; leva(m)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por 113
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Canco Chissupa da Costa
Identificação Fiscal: 2464062995;
AP.180102/150828 Matrícula regime de
Canco Chissupa da Costa, casado(a), s ^unjCípio d° 

comunhão geral, maior, residente em Sect°r’ ’
Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa n.° ^cio^ \
que usa a firma o seu nome, exerce a activi .^^to den° 
com Mensageiro, tem o escritório e estabe
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cfíISSUPA DA COSTA — Serviços de 

^C° \ rorrespondência», situado no Bengo, 

X^ade se Passa a preSen da°’ qUe dep°1S

f^Liada assino.
• jó Registo Comercial do Bengo — BUE 

'^p^guila), aos 28 de Agosto de 2015. — AJO

________ 

tória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Nkunku Maiamba Evaristo

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

^Quefoi requerida sobApresentação n.° 180102/150828; 

d Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Nkunku Maiamba 

Evaristo, com o NIF 2464056758, registada sob 

on° 2015/18010200721;

d)Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

18900 (81)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Basaleme Ndjauca;

Identificação Fiscal: 2464062170;

AP.180102/150828 Matrícula

Basaleme Ndjauca, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município do Cacuaco, Bairro Panguila, Rua B, 

Casa n.° 254, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com mensageiro, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «BASALEME NDJAUCA — Serviços 

de Entrega 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 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 28 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegiveL

Matricula—Averbamentos — Anotações
Nkunku Maiamba Evaristo;
Identificação Fiscal: 2464056758;

AP.180102/150828 Matrícula
Mu Maiamba Evaristo, solteiro(a), maior, res^ 

QWunicípiodoCacuaco,BairroPanguila,Sector 8, asa 

-1M, que usa a firma o seu nome, exerce a activida 

tonada com mensageiro, tem o escritório e estabeleci 

^taominado «NKUNKU MALAMBA EVARISTO 

'Seaiços de Entrega de Correios e Correspondência», 
^Luanda,Município do Dande (Caxito), Bairro 

Ma, s/n.0

ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

consertada assino.

i)^at^a Registo Comercial do Bengo — BUE 

aos 28 de Agosto de 2015. — A/O ^UVegíve/.

certidão está conforme

lXtóriari

0 Registo Comercial do Bengo — BUE 
Dande (Panguila)

Rasaleme Ndja

9^foi<^ndaSObApresentaÇãon.0180102/150828; 

traída dn
Clante e 0 re£isto respeitante ao comer- 

^v^tial Basaleme Ndjauca, 
^^^00722^^^^’ registada sob o n.° 2015/

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
doDande (Panguila)

Manuel Fernandes da Silva

úQ Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

b) Quefoi requerida sobApresentação n.° 180102/150828;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Manuel Fernandes da 

Silva, com o NIF 2464062820, registada sob o 

n.° 2015/18010200723;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Manuel Fernandes da Silva;

Identificação Fiscal: 2464062820;

AP. 180102/150828 Matrícula

Manuel Fernandes da Silva, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município do Cacuaco, Bairro Panguila, Casa 

n.° 1104, Sector 7, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com mensageiro, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «MANUEL FERNANDES 

DA SILVA — Serviços de Entrega 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 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo BUE 

do Dande (Panguila), aos 28 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.
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Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

doDande (Panguila)

Raúl Joaquim Vasco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.0180102/150828;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Raúl Joaquim Vasco, 
com o NIF 2464059749, registada sob o n.° 2015/ 
18010200724;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Raúl Joaquim Vasco;
Identificação Fiscal: 2464059749;
AP.180102/150828 Matrícula
Raúl Joaquim Vasco, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, Casa 
n.° B-690B, que usa a firma o seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com confeiteiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «RAÚL JOAQUIM VASCO 
— Confeitaria», 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 28 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

doDande (Panguila)

César José Manuel Pedro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Quefoirequeridasob Apresentação n.° 180102/150828;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual César José Manuel 
Pedro, com o NIF 2464060143, registada sob o 
n.° 2015/18010200726;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
César José Manuel Pedro; 
Identificação Fiscal: 2464060143;
AP.180102/150828 Matrícula
César José Manuel Pedro, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panguila, rua s/n.°, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com confeiteiro, tem o escritório e estabeleci- 

DIÁRIO

denominado «CÉSAR JOSÉ MANUEL ®e Xria», situado em Luanda, Mumctpto do 

COI\ Bairro Panguila, s/n.

(Caxito), ^ade se passa a presente certidão, que dWs 

P°tserve rtada assino.

de revista e co Regist0 Comercial do Bengo 

Conservaton 28 de Agosto de 2015. _

*>D“de/p,:T
conservador/a, ÚW

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — 
do Dande (Panguila)

Bernarda Lourenço Francisco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
b) Que foi requeridasob Apresentação n.° 180102/150828*
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Bemarda Lourenço 

Francisco, com o NIF 2464059706, registada 

sobon.0 2015/18010200727;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Bemarda Lourenço Francisco;
Identificação Fiscal: 2464059706;
AP.180102/150828 Matrícula
^marda Lourenço Francisco, solteiro(a), maior, resi- 

e em uanda, Município de Cacuaco, Bairro Muceque 

apan, casa s/n., que usa a firma o seu nome, exerce a 
c ivi ade relacionada com confeiteiro, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «BERNARDA LOURENÇO 
, . CISCO Confeitaria», situado em Luanda,

unicípio do Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°
or ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
° ande (Panguila), aos 28 de Agosto de 2015. 

conservador/a, ilegível.

"servatona do Registo Comercial do Bengo —BUE 

do Dande (Panguila)

Inácia João Manuel

a) Que a c' •

o unginaF a^ensa a esta certidão está conforme

c) Que foi^^sobAPTcsentaçãon.°1801()2/150^U
ciante p d° reSist0 respeitante ao comer- 
com o rJZ^°me individual Inácia João Manuel

0 sei  ̂aS ^°^as mbricadafs) por mim, 
^aíncu]a__ a ra^co desta Conservatória.
Inâcia João ManueJ3^^08 ~Anota^ôes
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. fiscal:24640621 Hl

MattícuJa . ■,
i'^'5 „eí solteiro(a), maior, residente em 

Í loi° íde Luanda, Bairro Ngola Kiluanje, Casa 

l*iCIP 16 que usa a firma o seu nome, exerce 
XfjflZ0113 La coffl confeiteiro, tem o escritório 

)>de íínominado «INÁCIA JOÃO MANUEL 

'j**” «ihiado em Luanda, Município do Dande 

/>ila3anguila,s/n.°
rdade se passa a presente certidão, que depois 

e consertada assino.tória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

^anguda), aos 31 de Agosto de 2015. — A/O

______________  

fusinatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
I do Dande (Panguila)

Delfina Solange Francisco Quitocolo

fljQue a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

y Quefoi requerida sob Apresentação n.° 180102/150831, 

ç) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Delfina Solange 

Francisco Quitocolo, com o NIF 2464062294, 

registada sob o n.° 2015/18010200729;

i) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
oselo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Solange Francisco Quitocolo; 
Afeção Fiscal: 2464062294; 

®1M1O2/150831 Matrícula

Solange Francisco Quitocolo, solteiro(a), 

*^»ba R-611-6 ^uan<^a’ Município de Luanda, Bairro 

‘^.exetre'’CMa s^n°’ 2ona 20, que usa a firma o seu 

'Glorio aaC,'V'(da<de Racionada com confeiteiro, tem 

^'GE F» “tabeleciment0 denominado «DELFINA 
^eH^C1SC° QUITOCOLO - Confeitaria», 

^«ctors/n» UniCÍp'° de Dande (Caxlt°)> Bairro 

k^^rdade se n»

, X p”'"“ cen'dao',ue óep°is 

S ^Evíla?6615'0 Comerc’al «O Bengo — BUE 

s?0r/a)i/egíve/aOS 31 Ag°St° de 2015- ~ 7470

_____________ 18900 (83)

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Francisco Boco, com 

o NIF 2464059849, registada sob o n.° 2015/ 

18010200731;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Francisco Boco;

Identificação Fiscal: 2464059849;

AP. 180102/150831 Matrícula

Francisco Boco, solteiro(a), maior, residente em Bengo, 

Município do 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 estabeleci

mento denominado «FRANCISCO BOCO — Cabeleireiro e 

similares», situado no Bengo, Município doDande (Caxito), 

Bairro Panguila, s/n.°

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 31 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

r
e8<sto Comercial do Bengo — BUE 

a° Dande (Panguila)

PranciscoBoco
4 cópia a

P6USa a esta cert*dão está conforme 

eridasobApresentaçãono 180102/150831;

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Luzia da Natividade de Almeida Santos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150831;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Luzia da Natividade 

de Almeida Santos, com o NIF 2464062090, 

registada sob o n.° 2015/18010200732;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Luzia Da Natividade de Almeida Santos

Identificação Fiscal: 2464062090;

AP. 180102/150831 Matrícula

Luzia da Natividade de Almeida Santos,casado(a), sob 

regime de comunhão geral, maior, residente em Luanda, 

Município de Cacuaco, Bairro 4 de Fevereiro, Casa n.° 159-A, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denomi

nado «LUZIA DA NATIVIDADE DE ALMEIDA SANTOS 

— Serviços de Entrega de Correios e Correspondência», 

situado em Luanda, Município do Dande (Caxito), Bairro 

Panguila, Sector n.° 3, Casa n.° 480-A.

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 31 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.
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Con
servatóría do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Panguila)

— BUE

UIÁR]q

Vieira António Francisco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o originai;

ó/QuefoirequeridasobApresentaçãon.0180102/150831;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Vieira António Fran
cisco, com o NIF 2464057266, registada sob o 
n.° 2015/18010200730;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

pctabeleeimento denominado «JOAO n° 6 «ctME — Confeitaria», situado em L 
GUICHÉ (Caxito), Bairro Panguila, s/n.”
MuniciP^ ̂ rdade se passa a presente certidão, que 

P°r consertada assino.
de revista e Registo Comercial do Bengo -

M15"

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BiJE 

do Dande (Panguila)

António Paulino

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Vieira António Francisco;
Identificação Fiscal: 2464057266;
AP. 180102/150831 Matrícula
Vieira António Francisco, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Panquila, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com pescador, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «VIEIRA ANTÓNIO FRANCISCO — Pesca», 
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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 31 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

João Francisco Guilherme

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150831;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual João Francisco Gui
lherme, com o NIF 2464059439, registada sob o 
n.° 2015/18010200733;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
João Francisco Guilherme;
Identificação Fiscal: 2464059439;
AP. 180102/150831 Matrícula
João Francisco Guilherme, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cazenga, Bairro Cazenga, Rua 15, 
Casa n.° 64, Zona 18, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com confeiteiro, tem o escritó-

a) Que a cópia apensa a esta certidão 
o original; está conforme

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150831 ■
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer!

ciante em nome individual António Paulino, 

com o NIF 2464062120, registada sob o n.° 2015/ 
18010200734;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
António Paulino;
Identificação Fiscal: 2464062120;
AP. 180102/150831 Matrícula
António Paulino, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Luanda, Bairro Rangel, Casa n.° 34, Zona 15, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com mensageiro, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «ANTÓNIO PAULINO — Serviços de Entrega de 
Correios e Correspondência», situado em Luanda, Município 

do Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que óepoi 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Panguila), aos 31 de Agosto de 2015. — 
conservador/a, ilegível.

^'Oílservatóri a
a o Registo Comercial do Bengo — BUE 

d0 Dande (Panguila)

Rebeca Rodrigues Carlos do Amaral

o ori„- aPensa a esta certidão está conforme

b) C> ®'nalíc) Que fQSClUerÍ(iasobA-Presentaçãon.‘,180102/l50g^;
ciante QXtra^a registo respeitante a comer- 
q . ern n°me individual Rebeca RodriglieS 
remT^00 Amaral> com o NIF 2464062650,

d) QueL S°b ° 8010200735;0 sei aS ^°^as ^^ricadafs) por mim, lc^(n1 

^atrícula_ a ranco desta Conservatória.
^e^eca Rnd ■ Ver^aiTlentos—Anotações 

rigues Carlos do Amaral
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-0 Fiscal: 2464062650, 
>^,<0831 Matrícula
Ap.|í0102/ es Carlos do Amaral, solteiro(a), maior,

Município de Viana, Bairro Regedoria, 
.si^^^usa à firma o seu nome, exerce a actividade 
L,29,qUeUcOnfeiteiro, tem o escritório e estabeleci- 
r"a<ia Wo «REBECA RODRIGUES CARLOS DO 
^^"'"confeitaria», situado em Luanda, Município 
'^fâxito), Bairro Panguila, s/n.°

rdade se passa a presente certidão, que depois 
Píe consertada assino.

ervatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
^(Panguila), aos 31 de Agosto de 2015. — A/O 
^ador/a, feg/W.__________________________________

^servatória do Registo Comercial do Bengo -— BUE 
do Dande (Panguila)

Feliciana Francisco Martins

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

tyQuefoi requerida sob Apresentação n.° 180102/150831,
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Feliciana Francisco
Martins, com o NIF 2464059145, registada sob 
on° 2015/18010200736;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações 
Feliciana Francisco Martins;
faificação Fiscal: 2464059145; 
^■180102/150831 Matrícula

^^ciana Francisco Martins, solteiro(a), maior, residente 
^e^a’ Município de Belas, Bairro Golf II, casa s/n.°, 
^mens^3 ° nome’ exerce a actividade relacionada 
nado «FEnr^’ ° escritório e estabelecimento denomi-

deANA FRANCISC0 MARTINS — Serviços 
^Mu e,COrrei°s e Correspondência», situado em 
^rserverdad ^an^e (Caxit°), Bairro Panguila, s/n.°

6 Se passa a Presente certidão, que depois 
Cons^ató86113(13 aSSÍn0’

(pan ,^° ^e^^st0 Comercial do Bengo — BUE 
^ador/a,í7^^/aOS 31 de Agosto de 2015. — A/O

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Madalena da Costa 
Cafuma, com o NIF 2464059722, registada sob 
o n.° 2015/18010200737;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Madalena da Costa Cafuma;
Identificação Fiscal: 2464059722;
AP. 180102/150831 Matrícula
Madalena da Costa Cafuma, solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 
Mussequecapari, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com confeiteiro, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «MADALENA 
DA COSTA CAFUMA — Confeitaria», situado no Bengo, 
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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 31 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível

Conservatória do Registo Comercial doBengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Avelino Domingos Passagem

do Registo Comerciai do Beng 
doDande (Panguila) 

Madalena da Costa Cafuma 

a cópia apensa a esta certidão está

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150831 ;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Avelino Domingos 
Passagem, com o NIF 2464059161, registada 

sobon.0 2015/18010200738;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula —Averbamentos —Anotações
Avelino Domingos Passagem;
Identificação Fiscal: 2464059161;
AP. 180102/150831 Matrícula
Avelino Domingos Passagem, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Kifangondo, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com mensageiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «AVELINO DOMINGOS PASSAGEM 
— Serviços de Entrega 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 
de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial do Bengo BUE 
doDande (Panguila), aos 31 de Agosto de 2015. A/O 

conservador/a, ilegível.
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Consenatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Matuwana Victorina

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

tyQuefoirequeridasobApresentaçãon.0180102/150831; 
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Matuwana Victo
rina, com o NIF 2464063355, registada sob o 
n.°2015/18010200739;

dj Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações 
Matuwana Victorina;
Identificação Fiscal: 2464063355;
AP.180102/150831 Matrícula
Matuwana Victorina, solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Muii.Jpio de Dande (Caxito), Bairro Panguila, 
Casa n.° 246, Zona 9, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com mensageiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «MATUWANA VICTORINA 
— Serviços de Entrega de Correios e Correspondência», 
situado no Bengo, 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 31 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Estefania da Graça Calatre Francisco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150831;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Estefania da Graça 
Calatre Francisco, com o NIF 2464062537, 
registada sob o n.° 2015/18010200740;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Estefania da Graça Calatre Francisco;
Identificação Fiscal: 2464062537; 
AP.180102/150831 Matrícula
Estefania da Graça Calatre Francisco, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município do Cacuaco, Bairro BOA

m. “• ““ • fi™‘0 * ««» P a actividade relacionada com mensageiro, 

WerCe o e estabelecimento denominado «ESTEFÂNIa^ 
ÍuTcA CALATRE FRANCISCO - Serviços de

e correspondência», situado em LUan^ de C°ne'°do Dande (Caxito), Bairro panguila, s/n.» 

Município^ ^ade passa a presente certidão, que de^ 

de revista e conSert^ R isto Comercial do Bengo — BUE 

Conservaton»!» ^ de w,5 ,_w

d0 Dande (FanS»W aos

c„ser»ador/a,

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

António Manuel Ribeiro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150831;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Manuel
Ribeiro, com o NIF 2464062553, registada sob 
o n.° 2015/18010200741;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
António Manuel Ribeiro;
Identificação Fiscal: 2464062553;
AP-180102/150831 Matrícula 

emLuatOdIOxManUe,.RÍbeÍr°’ solteiro<X), maior, residente 
Casa n 0 275 UD1C1^° Cacuaco, Bairro Vila do Cacuaco, 
relacionad ? U§a & ^ITna 0 seu nome’ exerce a actividade 
cínient d rnensa^e^rOj íern 0 escritório e estabele- 
— Servi enOrninado <<anTÓNIO MANUEL RIBEIRO 

situado ^°S d6 ^ntre^a de Correios e Correspondência», 

Panguríae?/ L0Uanda’ MunÍCÍPio do Dande (C^ito), Bairro

. Ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

do n servatória do Registo Comercial do Bengo — 

con 6 (Panguilí»> aos 31 de Agosto de 2015. 

conservador/a, ilegíveL

do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

osefa Jandira Augusto de Almeida

Cl) Oup Q ' •
C0Pia apensa a esta certidão está confor^6

° Onginal;
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•daSobApresentaçãon.°180102/150831; 

iefbiI<;qU ida do registo respeitante ao comer- 

ue foieXÍral ome jndividual Josefa Jandira 

*' e® ”jD)eida, com o NIF 2464062006, 

AUg“Slasobon.°2015/18010200743;

folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

^“e°ínbranco desta Conservatória.

^Averbamentos -Anotações 

J|lííc“ \ra Augusto de Almeida

jandira Augusto de Almeida, solteiro(a), maior, 

iíseía ” Luânda, Município do Cacuaco, Bairro 

Casan.’21,MO 93, Zona 13, que usa a firma o 

exercea actividade relacionada com mensageiro, 

J escritório e estabelecimento denominado «JOSEFA 

-!®IRA AUGUSTO DE ALMEIDA — Serviços de 

^adeComiose Correspondência», situado em Luanda, 

fmcipio do Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.° 

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

iBiistae consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

iDande (Panguila), aos 31 de Agosto de 2015.__ A/O

ítwador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

, pedro Sebastião Manuel\ a cópia apensa a esta certidão está conforme 

\ ooriginal; ~„n‘>180102/15082'7;

I IJQuefoirequeridasobApresentaça • ao comer-

c) Que foi extraida do registo ]esPe' , Q Sebastião 

ciante em nome individual f • t„aa sob \ Manuel, com o NIF 2464057240, regi

on.’2015/18010200691; . . (mx
l d) Q^ 0(;upa as folha» rubricada(s) por mim, 

i o selo branco desta Conservatória.
\ —Averbamentos — Anotações

\ bastião Manuel;
\ Fiscal: 2464057240;

Matriculau ’’SeWià0 Manuel, solterro(a), maior, residente no 
h> 'Ho do Dande (Caxito), Bairro Panguila, cas 

i 0 seu nome, exerce a actividade re a\ *Sita?^WKa’’e't0>0 escritório e estabelecimen o 

I SEBASTIÃO MANUEL — Serviços

’ Coite’os e Correspondência», situado no 
■ N se,*1’’10 do °ande (Caxito), Bairro Panguila, s/n. 
*Her'se passa a presente certidão, que depois 

uSjnswtada assino.

( S (h? 4° Regist0 Comercial do Bengo — BUE 
iX*?1*! » 31 de Agosto de 2015. - A/O 

\ legível.

i

Conservatória do Registo Comercial doBengo BUE 
do Dande (Panguila)

José Pedro Zumba

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150827;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Pedro Zumba, 

com o NIF 2464057932, registada sob o n.° 2015/ 

18010200705;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

José Pedro Zumba;

Identificação Fiscal: 2464057932;

AP. 180102/150827 Matrícula

José Pedro Zumba, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Km 14, casa s/n.°, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Motorista de ligeiros, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «JOSÉ PEDRO ZUMBA — Serviços 

de Condução Ligeira», situado em Luanda, Município do 

Dande (Caxito), Bairro do Panguila, casa s/n.°

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 31 de Agosto de 2015. —A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Marisa Eduardo Neto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150831;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Marisa Eduardo

Neto, com o NIF 2464062669, registada sob o 

n.° 2015/18010200745;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Marisa Eduardo Neto;

Identificação Fiscal: 2464062669;

AP. 180102/150831 Matrícula

Marisa Eduardo Neto, soíteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa 

n.° 577, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com cabeleireiro e similares, tem o escrito-
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d) Que ocupa as folhas rubricada(S) 
o selo branco desta Conservat^n"’n’\

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Isabel Soeiro de Paulo
Identificação Fiscal: 2464062707;
AP. 180102/150831 Matrícula
Isabel Soeiro de Paulo, solteiro(a), raaiot!; . 

em Luanda, Município de Luanda, Bairro Ngola 
Casa n.° 16, Zona 16, que usa a firma o seu nome' 
a actividade relacionada com Pasteleiro, tem o’eSt< 
rio e estabelecimento denominado «Isabel Soeiro de 
_Pastelaria», situado em Luanda, Município do Danj{ 
(Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidào, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo-BUE 

do Dande (Panguila), aos 31 de Agosto de 2015. - 
conservador/a, ilegível. __________

,.doReríS.o Comercial do Bengo-BUE 

Conservatonad ^guila)

Sheila Maisa Padre Campos

, «ta certidão está conforme 
a) Que a cópia apensa a esta

0 origin^ R0102/15083 V,
peiíanie ao oomsr-

„..»isnsoiown-i6,

0 selo branco desta Conservatória.
Matrícula - Averbamentos—Anotaçoes
Sheila Maisa Padre Campos; 
Identificação Fiscal: 2464063231; 
AP.180102/150831 Matrícula
Sheila Maisa Padre Campos, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Luanda, Bairro Comandante 
Valódia, Avenida Hoji-ya-Henda, casas/n.0, que usa a firma o 
seu nome, exerce a actividade relacionada com mensageiro, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «SHEILA 
MAISA PADRE CAMPOS — Serviços de Entrega 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 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 31 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

x' • Resisto Comercial do Bengo-BUE
C.„>erv«.n» «.W**

Matilde Manuel C.rrela Cmbamb.
, P«ta certidão está confome

a) Que a cópia apensa a
o original; ^rãono180102'15®';fe) Que foi requerida sob Apresen Ç a 

/ Q« rol e-a. ao |

ciante em nome indi 24640®”'

Correia 80
registada sob ^bricada(s)pornu .

J) Que ocupa as foi onservatória.
0 selo branco dest

Matrícula — ^^^"^bambe; 
Matilde Manuel Corre* ^274;Identificação Fiscal: 2464063
AP.180102/150831 801^^°^ gjjflO

Matilde Manuel Coneia do Dande ( 
residente no Bengo, Munic^fi^oseu^o- 

Panguila, casa s/n.°, que u ge)ro,
actividade relacionadad 
rio e estabelecimento den Serviços NU“"
CORREIA CAMBAM ltuadoU° . i5 
Correios e Correspondênc^ sector qOe
do Dande (Caxito), Bairr ente<*

Por ser verdade se passa p6ng° /
de revista e consertada assin 6rCial 20'5’

Conservatória 0o K®s“ „„ Agos» 
do Dande (Panguila). aos 
conservador/a, ilegívcl-

Consenatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Isabel Soeiro de Paulo

aJ Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 original;

^QuefoirequendasobApresentaçãon.°180102/150831; 
? Que f°' extraída do registo respeitante ao comer- 

p'7 n°me individual lsa^ Soeiro de 
-XXT2707,re8istedasobo
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Conservaria do Registo Comercial do 
do Dande (Panguila)

Bengo — BUE

Francisco Valentim Lourenço

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150831;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Valentim 

Lourenço, com o NIF 2464063290, registada 

sobon.0 2015/18010200749;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Francisco Valentim Lourenço;

Identificação Fiscal: 2464063290;

AP. 180102/150831 Matrícula

Francisco Valentim Lourenço, casado(a), sob regime 

de comunhão geral, maior, residente em Bengo, Município 

de Dande (Caxito), Bairro Panguila, sector s/n.°, que usa 

a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com

Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«FRANCISCO VALENTIM LOURENÇO — Serviços de 

Entrega de Correios e Correspondência», situado no Bengo, 
Município do 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 31 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Eduardo António Canganjo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150902,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Eduardo António 

Canganjo, com o NIF 2464063100, registada

sob o n.» 2015/18010200750;
Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Eduardo António Canganjo;

Identificação Fiscal: 2464063100;

AP. 180102/150902 Matrícula

duardo António Canganjo, solteiro(a), maior’ r®S 
ente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Nel o 

7*. Avenida Hoji-ya-Henda, Casa n.» 130, 4», que usa 

rrna 0 seu nome, exerce a actividade relaciona a 
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mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denomi

nado «EDUARDO ANTÓNIO CANGANJO — 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Rigoberto Vicente

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150902;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Rigoberto Vicente, 

com o NIF 2464063053, registada sob o n.° 2015/ 

18010200751;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Rigoberto Vicente;
Identificação Fiscal: 2464063053;
AP. 180102/150902 Matrícula
Rigoberto Vicente, solteiro(a), maior, residente no 

Bengo” Município do 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 «RIGOBERTO VICENTE - Serviços de 

Entrega de Correios e Correspondência», situado no Bengo, 
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 do Bengo BU 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. - A/O 

conservador/a, ilegível.

do Dande (Panguila)

Mimim Paulo Buquila Bernardo Lourenço

o certidão está conformea) Que a cópia apensa a esta certm

° °rigÍnal:a nhAoresentaçãon.»180102/150902; 
^Quefoirequenda o R a0 comer-

c) Que foi extraida Paulo Buquila
ciante em nome md 2464063029,
Bemardo L" 1CJ18010200752;

registada sob o n. z
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d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, levafm) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula-Averbamentos - Anotações 
Mimim Paulo Buquila Bemardo Lourenço; 
Identificação Fiscal: 2464063029;

AP.180102/150902 Matrícula
Mimim Paulo Buquila Bemardo Lourenço, casado/a), 

sob regime de comunhão geral, maior, residente em Luanda, 
Município de Cazenga, Bairro Tala Hady, Casa n.° 50, 
Zona 19, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela- 
cionada com mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «MIMIM PAULO BUQUILA BERNARDO 
LOURENÇO — Serviços de Entrega 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 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo - BUE 
do Dande (P- aguila), aos 2 de Setembro de 2015. - A/O 
conservador/a, ilegível.

4Q^dl(ím.a»>

Mauricio Joaquim

, «ta certióão está conforme fl) Que a cópia apensa a esta cen

o originai; _ „oiro102/150902;blQKtóweriàasAApres®^^ ao coffier. 

" *'Sm »”« 
com oNIF 2464063410, registada sób o • 
1S010200753;

djQaeocupaasfoterutoda^pormtm.ievaim) 

o selo branco desta Conservatória.
Matricula—Averbamentos — Anotações
Mauricio Joaquim;
Identificação Fiscal: 2464063410;
AP.1%0102/150902 Matricula
Mauricio Joaquim, solteirofa), maior, residente no 

Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila 
Velha, sector s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com pescador, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «MAURÍCIO JOAQUIM — 
Pesca», situado no Bengo, Município do 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

1 Conservatória do Resisto n

Suzana Escovalo Garcia
P) Que a cópia apensa a esta 

o original; ^^conf
^Quefoi requerida sob Apresentará

Q Que fo, extraída d»

cante em nome iudivida,, s7»< 

Garcia, com o NIF 246405953fiE> 

n.° 2015/18010200754;

d) Que ocupa as folhas rubricada^ nnr • 

o selo branco desta Conservatória

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Suzana Escovalo Garcia;

Identificação Fiscal: 2464059536; 

AP.180102/150902 Matrícula

Suzana Escovalo Garcia, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Vidrul, RuaN 

Soares, Casa n.° 16, que usa a firma o seu nome, exercea 

actividade relacionada com confeiteiro, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «SUZANA ESCOVALO 

GARCIA — Confeitaria», 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 do Bengo 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. 

conservador/a, ilegível.

grsto Comercial do Bengo-BUE 

do Dande (Panguila)

Antonica Joana Rom-o fíorácío

a) Que a cóni
. P a apensa a esta certidão está conforme

b) O ngÍnal;c) Ou Jre^Uerj^aso^^Presentaçãon.°180102/150$’
. 01 ex^ra^da do registo respeitante ao comer 
ante em nome individual Antonica J°3n 
OTnâo Horácio, Com o NIF 2464063207,

tada sob o n.° 2015/18010200755; ,
7 Que OcuPa as folhas rubrícada(s)pormim, 

Matríc i° Sel° branco desta Conservatória. 
An^ U a Averbamentos —Anotações

Idenn;03 J?ana Romão Horácio; 
AP i òo ?aÇã° Fiscal: 2464063207; 
Ante ■ Matrícula ,n,ca Romão Horácio, s0,te‘r°^ „ 

' ' io do Dande (&*' ’fer

a firma o

. Z’ 

. í

residente no Bengo, Município 0 $eu 1,01 g 

Quitonhi, casa s/n.°, que usa a ^r^a^eiro, telT1 
a actividade relacionada com
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•oe estabelecimento denominado «ANTONlCa rOMÃO HORÁCIO — Serviços de Entrega de C °ANa 
Correspondência», situado no Bengo, Municínin/'Te,°S e 
(Caxito), Bairro Panguila, s/n.° P d0 Dande

Por ser verdade se passa a presente certidão je «vista e consertada assino. °> que depois

Conservatória do Registo Comercial do RP doDande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2ms "BUE 

conservador/a, ilegível. — A/O

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Nito Pequenino Marceíino Bernardo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150902;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Nito Pequenino 

Marceíino Bemardo, com o NIF 2464057223, 

registada sob o n.° 2015/18010200756;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Nito Pequenino Marceíino Bemardo;

Identificação Fiscal: 2464057223;

AP.180102/150902 Matrícula
Nito Pequenino Marceíino Bemardo, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município do Cacuaco, Bairro 

Panguila, Casa n.° 107, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com mensageiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «NITO PEQUENINO 

MARCELINO BERNARDO — Serviços de Entrega 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 

do revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo BUE 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015.— A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Isabel Baptista Litrato
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conform

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n. 18010

c) Que foi extraída do registo respeitante ao co
ciante em nome individual Isabel Bap is 

Litrato, com o NIF 2464059412, regista a so 

n.° 2015/18010200757;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações

Isabel Baptista Litrato;

Identificação Fiscal: 2464059412;

AP.180102/150902 Matrícula

Isabel Baptista Litrato, casado(a), sob regime de sepa

ração de bens, maior, residente no Bengo, Município do 

Dande (Caxito), Bairro Riceno, casa s/n.°, que usa a firma o 

seu nome, exerce a actividade relacionada com confeiteiro, 

tem o escritório e estabelecimento denominado «ISABEL 

BAPTISTA LITRATO — Confeitaria», situado no Bengo, 

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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. —A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

António Garcia João Mateus Neto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150902;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Garcia João

Mateus Neto, com o NIF 2464059838, registada 

sob o n.° 2015/18010200758;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações

António Garcia João Mateus Neto;

Identificação Fiscal: 2464059838;

AP. 180102/150902 Matrícula
António Garcia João Mateus Neto, casado(a), sob regime 

de comunhão geral, maior, residente no Bengo, Município 

do Dande (Caxito), Bairro Panguila, casa s/n.°, que usa a 

firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«ANTÓNIO GARCIA JOÃO MATEUS NETO — Serviços 

de Entrega de Correios e Correspondência», situado no 
Bengo, Município de Bula-Atumba, Bairro panguila, casa s/n.°

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 2 de Setembro de 2015. -A/O 

conservador/a, ilegível.
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Conservatória do Registo Comercial do Bengo - BUE 

do Dande (Panguila)

Júlio da Costa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;^Quefoirequerida sobApresentaçâon.0180102/150902; 

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Júlio da Costa, com 

o NIF 2464059951, registada sob o n.° 2015/

. ■ ^ada com mensageiro, tem o escntfteÀ T denominado «EVA SIMÃO

nmrega de Correios e Correspondi, M 
Bengo, Município do Dande (Caxito),^ \ 
panguda. se passa a presente certidão, te

?0T !tae consertada assino.
de reV1SVà r . • ria do Registo Comercud do Ben^ 

C°X (Panguila), aos 2 de Setembro del^,

18010200759;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Júlio da Costa;
Identificação Fiscal: 2464059951;
AP.180102/150902 Matrícula
Júlio da Costa, solteiro(a), maior, residente no Bengo, 

Município do Dande (Caxito), 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 «JÚLIO DA 
COSTA — Agricultura Mecanizada com ou sem Tractor», 
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.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Eva Simão Chilala
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conf o 

bjQuefow^
c) Que foi extraida do registo respeitante ao com

ciante em nome individual Eva Simão Chila a, 

com o W 246406^11, registada sob o n0 2015/ 
iMioiom-,

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, Ieva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Eva Simão Chilala;
Identificação F iscaV. 2464060011;
AP.1S01021150902 Matricula
Eva Simão Chilala, solteiro(á), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Bom Jesus, 

casa sln.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade

Conservatória do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Panguila)

Vladimir António Henrique

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confo^
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentaçãon01801021B-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Vladimir Ante 

Henrique, com o NIF 2464060119, registada^ 

o n.° 2015/18010200761;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, Hm)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos —Anotações

ern Luanda M ■ '° ^eni*<lue> solteirofa), maior, resideou 

n.° 312 n,,’ UniClpi° de Cacuaco, Bairro Kicolo, Cisi 

que usa a fi
Racionada ° SeU norne’ exerce a ací'v^ 
mento de ■ rnensa^e^ro’ tem o escritório e estabeleci- 

— Servi n°minado <<vlADIMIR ANTÓNIO HENR1QUE 
s*óJado ^ntreSa de Correios e Correspondi11"'

^nguilaX/nX31103’ Munic,Pio d° Dande

pç?de . er Verdade se passa a presente certidão, 

ç a e Consertada assino.doDu Servat^a Registo Comercial do Bengo 

cons (PangU1^ -s 2 de Setembro de

nserv“»/».

depois

C(),]serva t, .

tOr^doD^ ■ Hí/f
SÃsto Comercial do Bengo 

Dande (Panguila)

Augusto Panzoo C^a apensa a esta certidão está c°ni

° °riginap
^^^^^^rídasobAprescntaçãonyiSOl 1̂^'
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Que foi extraída do registo respeitante ao comer-
C ciante em nome individual Augusto Panzo, com 

o NIF 2464059994, registada sob o n.° 2015/ 

! 8010200762;

Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

; o selo branco desta Conservatória, 

j Matrícula — Averbamentos — Anotações

Augusto Panzo;
Identificação Fiscal: 2464059994;

ARI80102/150902 Matrícula

Augusto Panzo, solteiro(a), maior, residente em Bengo, 

Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com tratadores de animais e pastores, excepto avicultura, 

temo escritório e estabelecimento denominado «AUGUSTO 

PANZO — Agricultura Mecanizada com ou sem Tractor», 

situado no Bengo, 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. —A/O 

conservador/a, ilegível.

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 2 de Setembro de 2015. _ a/O 

conservador/a, ilegiveL

Conservatória do Registo Comercia] do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Joelma Imperial Neto

q) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150902;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Joelma Imperial 

Neto, com o NIF 2464063126, registada sob o 

n.° 2015/18010200764;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Joelma Imperial Neto;

Identificação Fiscal: 2464063126;

AP.180102/150902 Matrícula

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE

do Dande (Panguila)

Maria Fátima Gonçalves

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

Que foi requeridasob Apresentaçãon.° 180102/150902;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria Fátima Gon

çalves, com o NIF 2464060135, registada sob o 

n.° 2015/18010200763;

Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
^atrícula —Averbamentos —Anotações

Alaria Fátima Gonçalves; 

Notificação Fiscal: 2464060135; 

'^'•180102/150902 Matrícula

aria Fátima Gonçalves, solteiro(a), maior, residente em 
^anda, Município de Luanda, Bairro Cassenda, casa s/n.°, 

' re| . q116 usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

I cj °nada com Mensageiro, tem o escritório e estabele 
| jnento denominado «MARIA FÁTIMA GONÇALVES 

I ^Servi9os de Entrega de Correios e Correspondência», 

J ' em Luanda, Município do Dande (Caxito), Batrro 

1 "SNa, s/n»
I

Joelma Imperial Neto, 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 cabeleireiro e similares, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «JOELMA IMPERIAL NETO 

__ Cabeleireiro e Similares», 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.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo - BUE 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. - A/O

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercia) do Bengo - BUE 

do Dande (Panguila)

Joni Miguel João

a peta certidão está conforme
a) Que a cópia apensa a esta cenio

o original; o i «010^/150902;

ciante em nome ino 5/
Com o NIF 2464062545, registada sobon

18010200765;



Teresa Margarida Bumba 

a) Que a cópia apensa a esta certidão esta conform

lhaS>cada(s)PO^lin’ 
í/)QueocuPaasf0destaConservat0ria' 
^oselob^^^Anota^

. _Averba>«ent0
Matncula 
joniMiSuelJ“scaV2464062545’ 
ldentificaçaO n2 Matrícula residente em**>■ “X X

Bengo, M®1C’?o 41?> que usa a fin“a tem 0
Sector 1,Casa. da com motonS * qN1 MIGUEL 

escritório eestabe Ligeira», sttuaa °
10Ã0 -Semços de Panguila, s/n.

-r.---.
«'“‘“““XZ»""®'d” B“6< X

C“"‘“ , .UdeW*“deM’ ,
d0 Dande (Panguila), aos 
conservador,", itegiV^- ***

c Que foi extraída do registo respeitante ao cor^r 
ciante em nome individual Teresa Margarida 
Bumba, com o NIF 2464062588, registada sob 
on.° 2015/18010200766;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Teresa Margarida Bumba;
Identificação Fiscal: 2464062588;
AP.180102/150902 Matrícula
Teresa Margarida Bumba, solteiro(a), maior, residente 

no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, 
s/n.0, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com pescador, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «TERESA MARGARIDA BUMBA—Pesca», 
situado no Bengo, 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. - A/O 
conservador/a, ilegível.

lim, leva(m) Conservatória do Registodo Dande (p^’3' (1’%
v anguila) %

a) Que a cópia apensa a 
o original; Cert’dào es(.

ò>QuefoirequeridaS0bAprespnt

foi «traída & 
«ante em „ome Wi **»,

Lopes, com o NIF 2464063140 
n.° 2015/18010200767; A

d) Que ocupa as folhas rubricada^ „ . o selo branco desta Conservatória'

Matrícula - Averbamentos - Anotaçôes 

Augusto Manuel Lopes; 

Identificação Fiscal: 2464063142; 

AP.180102/150902 Matrícula 

Augusto Manuel Lopes, solteiro(a), maior, 

em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro dos Pescafe 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a a® 

relacionada com confeiteiro, tem o escritório e 

cimento denominado «AUGUSTO MANUEL LO?B 

_ Confeitaria», situado em Luanda, Município do te! 

(Caxito), Bairro Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, quecfy- 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do eng 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de* 

conservador/a, ilegível.

Conser^t6ria rí ndo ^egiSf0nde (Panguila)

Alberto Lamptoy
a) Q«e a có í 

n rk-* . & 3 aPensa a esta certidào está con^> ^Quefoêlnal; I

c> Que fIreqUendasobAPresentaçãoO"l80ll)2'l^ 

ex traída do registo respeitante ao 

em nome individual AlbertoC°m ° NIF2464063215,  registada sob o11'-" 

^010200768;

Ue ocupa as folhas rubrícada(s)porl,1''r'^ 

híatrí ° S^° branco desta Conservatória- 
Á lu C^a Averbamentos — Anotações

*Ibert° Lamptoy;

A p^t,fÍCação Fiscal: 2464063215;80102/]50902  Matrícula Mtr^

Luanda LamPtoy’ solteiro(a), maior, que ’ MunÍCÍP'° do Cacuaco, Bairro Pan^ ^

qUe Usa a firma o seu nome, exerce a ac^
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n) fotocopista, tem o escritório e estabelecimento .«»U®T0 LAMFTOY _ &„iços » *"»■ 

situado em Luanda, Município do Dande (Caxitn}O)’B^o

Por ser verdade se passa a presente certidão de revista e consertada assino. ’ ^Ue ^Pois

Conservatória do Registo Comercial do Be 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 20B conservador/a, ilegíveL ' ^0

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Dores António Neto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
y Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150902;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Dores António Neto, 
com o NIF 2464062812, registada sob o n.° 2015/ 

18010200769;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Dores António Neto;
Identificação Fiscal: 2464062812;

AP.180102/150902 Matrícula
Dores António Neto, solteiro(a), maior, residente no 

Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa 
n °314, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela

cionada com mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «DORES ANTÓNIO NETO — Serviços de 

Entrega de Correios e Correspondência», situado no Bengo, 

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 do Bengo — BUE 

d° Bande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. A/O 

c°nservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Maria Lucombo Miguel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está con 

o original; <nQ02-
Que foi requerida sob Apresentação n. 1 SB 10- 

c) Que foi extraída do registo respeitante ao c0 

ciante em nome individual Maria 
Miguel, com o NIF 2464062901, registada so 

on." 2015/18010200770;

18900 (95)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Maria Lucombo Miguel;

Identificação Fiscal: 2464062901;

AP.180102/150902 Matrícula

Maria Lucombo Miguel, solteiro(a), maior, residente 

no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com vendedor ambulante, tem o escritório e esta

belecimento denominado «MARIA LUCOMBO MIGUEL 

— Venda Ambulante», situado no Bengo, 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Ngombo Elisa Manuel

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
b) Que foi requeridasob Apresentaçãon.° 180102/150902;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Ngombo Elisa 

Manuel, com o NIF 2464062944, registada sob 

on.° 2015/18010200771;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações

Ngombo Elisa Manuel;
Identificação Fiscal: 2464062944;

AP.180102/150902 Matrícula
Ngombo Elisa Manuel, solteiro(a), maior, residente no 

Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, 

casa s/n.°, Sector 2, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com mensageiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «NGOMBO ELISA MANUEL 

__Serviços de Entrega de Correios e Correspondência», 

situado no Bengo, Município do 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, UlegiveL



MW________

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 

de Dande (Panguila)

AuguSto Pascoal longo Jálio

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

yQuefoiXueridasobApresentaçâon.0180l02'/15°^02;
Que foi extraída do registo respe.tante ao comer

ciante em nome individual Augusto Pascoal 
longo Júlio, como NIF 2464063304, registada 
sobon." 2015/18010200772;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
O selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Augusto Pascoal longo Júlio;
Identificação Fiscal: 2464063304;
AP.180102/150902 Matrícula
Augusto Pascoal longo Júlio, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Belas, Bairro Rocha Pinto, Rua da 
Unidade, Casa n.° 17, zona, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com quitandeira-venda de 
bens alimentares, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «AUGUSTO PASCOAL IONGO JÚLIO — Venda 
de Bens Alimentares», situado em Luanda, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Panguila, principal.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.
dn C“,ória do ReSlst0 Comercial do Bengo — BUE 

an e (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015.__ A/O
conservador/a, ilegível

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Walter de Almeida Gomes

a) Que a cópia apensa a esta certidão está con

b) QuefoúequendasobApresentaçãon.0180W2/J50902,
c) Que foi extraida do registo respeitante ao coíY\

ciante em nome individual Walter de Mmet 
Gomes, com o NIF 2464063193, registada so 

o n.° 2015/1&010200773;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matricula—Averbamentos — Anotações 
Walter de Almeida Gomes;
Identificação Fiscal*. 2464063193;
AP.lfi0102/150902 Matricula
Walter de Almeida Gomes, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Municipio de Luanda, Bairro Vila Alice, João 
de Deus, casa s/n.°, Zona 15, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com mensageiro, tem o

■tÁrio e estabelecimento denomina^ \ 
GOMES - S«w» de 

C Bairro Panguila, projectada. 
íCapor ser verdade se passa a presente cen^ \ 

? tae consertada assino.
deír Lervatória do Registo Comercial 

(P»®» 2 * 4‘*-'

Conservatória do Registo conje

Que a cópia apensa , estl cenidiles6, , 
o original; estaco^

è)^Uef°flreqUerÍdaSobAPresenteÇâon.’180102/i>
c) Que foi extraida do registo respeitante ao

ciante em nome individual Maria Au®; 
Miguel João, com o NIF 2464063096, reghtá 
sob o n.° 2015/18010200774;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, |
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Maria Augusta Miguel João;
Identificação Fiscal: 2464063096;
AP.180102/150902 Matrícula
Maria Augusta Miguel João, solteiro(a), ma^r’rêS'^ 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Pan^ 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
relacionada com Mensageiro, tem o escritório> e; es 
mento denominado «MARIA AUGUSTA M $ 
— Serviços de Entrega de Correios eBjíií 

situado no Bengo, Município do Dan e 
Panguila, sector s/n.° yã0> que

Por ser verdade se passa a presente c o[|] 
de revista e consertada assino. geng0^ (

Conservatória do Registo Comem de 20^"' 
do Dande (Panguila), aos 2 de Setem 
conservador/a, ilegível.

nservatória do Registo Comercial do Beng° 

do Dande (Panguila) 

Osvaldo Pelinganga Jerónio10 
tá^ 

Que a cópia apensa a esta certidão e

O original; _b) Que foi requerida sob Apresentação n- X
c) Que foi extraída do registo respe‘̂ (l0 peli"^

ciante em nome individual td>5 
Jerónimo, com o NIF 24640» 
sob o n.° 2015/18010200775;
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Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

tr<cula__ Averbamentos — Anotações

OsValdo Pelinganga Jerónimo; 

identificação Fiscal: 2464063134;

Ap. 180102/150902 Matrícula

Osvaldo Pelinganga Jerónimo, solteiro(a), maior, resi

gno Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Barra 

do Dande, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com motorista de ligeiros, tem o 

escritório e estabelecimento denominado «OSVALDO 
PELINGANGA JERÓNIMO — Serviços de Condução 

Ligeira», situado no Bengo, Município de 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Pedro Armindo Lourenço

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150902;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Pedro Armindo Lou

renço, com o NIF 2464062979, registada sob o 

n.° 2015/18010200776;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Pedro Armindo Lourenço; 

identificação Fiscal: 2464062979; 

AP.180102/150902 Matrícula

Pedro Armindo Lourenço, solteiro(a), maior, residente 

no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, 

s/n-°’ que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

acionada com mensageiro, tem o escritório e estabele- 

^ento denominado «PEDRO ARMINDO LOURENÇO 

. Serviços de Entrega de Correios e Correspondência», 

ado no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 

an^da,casas/n.°

Or ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
ue revisto ~

Q consertada assino.
do ^°nServatória do Registo Comercial do Bengo - BUE 

ande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — 
°nSe^or/a;,7eglW

--------------------------------------------------------------- 18900 (97)

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Tomás Tchitchi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Quefoi requerida sobApresentação n.° 180102/150902;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Tomás Tchitchi, com 
o NIF 2464062002, registada sob o n.° 2015/ 

18010200777;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Tomás Tchitchi;

Identificação Fiscal: 2464062002;

AP.180102/150902 Matrícula

Tomás Tchitchi, 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 estabelecimento deno
minado «TOMÁS TCHITCHI — Serviços de Entrega de 

Correios e Correspondência», situado no Bengo, 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

António Bernardo Capita

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
A) Que foi requerida sob Apresentaçãon.o180102/l 50902; 

c> Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual António Bemardo 

Capita, com o NIF 2464062952, registada sob o 

n° 2015/18010200778;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matricula-Averbamentos-Anotaçoes

António Bemardo Capita;
Identificação Fiscal: 246406.952,

^•180102/l509d0o2caXCUsolteiro(a), maior, residente 

António Bemardo Bai]T0 Panguila,

n0 Bengo, Município exerce a activldade
casa s/n.° , qlie usa a Arma 0 seu
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• o tem o escritório e estabele- 
relacionada com mensagBERNARDO CAPITA

* c“““'

* ““c d,| d0 Bengo — BUE
Conservatona do Registo com

conservador/a, ilegívd.

Cmsemtím do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

António Sicanha

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

^QueíirequeridasobApresentaçãon.0180102/150902; 
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Sicanha, 
com o NIF 2464062910, registada sob o n.° 2015/
18010200779;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matricula—Averbamentos — Anotações 
António Sicanha;
Identificação Fiscal: 2464062910'
AP.180102/150902 Matrícula

™ ine“ila'SM”9. 
mbdonada cora nc-sc. d ° e*erce a aclívidada

.«Tô'N"0”S’X°a'“•* no e, M . 10 SICANHA - Pesca», 
,laí»ib,Secior9.' ‘Pl° d° D“de (Caxito), Baitro

p°r ser verdade se na 
derev’s*aeconsertadaassinoa/reSenteCert'^0’^ue ^eP°*s

Dande d° Beng° ' BUE 
^^vador/a, Uegível Setemb™ de 2015.— a/q
Com

Nsati
°>Quea cópia apens

W’A,’"SO'*>».-180102/I5W2.

C> Q“ f0i '«'«da d0 . 

ciante em n reSist0 r 
o NIF 246406274MbWX 

1SO1O2OO781- 'V

OQ—wrbM»,
. . i° Sel° branco desta c ada(s) Porr

Zola Nsati; ^taç^’

Identificação Fiscal: 246406^ 
AP.180102/150902 Matríc^ 

Zola Nsati, solteiro(a) ma-

Município de Mbanza-Congo R'°r’ 

q»e usa a firma o seu 

nada com quintandeira-venda de v«h 

e estabelecimento denominado «ZOLaÍ 
Vestuário», situado no Zaire, Mun^ n^ 

Bairro Pangui la, sector s/n.° P d° Dan(le

Por ser verdade se passa a presente certida. 

de revista e consertada assino. ’

Conservatória do Registo Comercial do Bengo _r 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015-jí 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo-Bll 

do Dande (Panguila)

David dos Santos Dias

a) Que a cópia apensa a esta certidão esta co

o original; ,
b) Que foirequeridasobApresentaçãon. 18010

c) Que foi extraída do registo respeitante
ciante em nome individual Davi 
Dias, com o NIF 2464062871, re^a 

n.° 2015/18010200782; jlft^

d) Qutf ocupa as folhas rubrica a

0 selo branco «a

Matrícula — Averbamentos

David dos Santos Dias;
Identificação Fiscal: 2464062871;

AP.180102/150902 Matricula res'Je j

David dos Santos Dias, soPe' panê11''8’^/ 

Luanda, Município de ^azen^a’cg a 

que usa a firma o seu nome, exe eStabe|eC,a 

com confeiteiro, tem o esc^í)S plAS 'í^to).^ 
minado «DAVID DOS SANTOS px 

situado em Luanda, Municíp

Panguila, Sector 2. pres^t6 /

Por ser verdade se passa

de revista e consertada assin ^ci^ 2^'
Conservatória do Reg*st ^te^0

do Dande (Panguila), a0S 

conservador/a, ilegiv^- S
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rvatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
Col,s do Dande (Panguila)

Daniel Domingos Adelina

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

y Que foi requerida sob Apresentação n 0180102/150902; 

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Daniel Domingos 

Adelina, com o NIF 2464062839, registada sob

on.° 2015/18010200783;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações 

Daniel Domingos Adelina;

Identificação Fiscal: 2464062839;

AP.180102/150902 Matrícula

Daniel Domingos Adelina, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Luanda, Bairro Panguila, Sector 1, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denomi

nado «DANIEL DOMINGOS ADELINA — Confeitaria», 

situado em Luanda, Município do Dande (Caxito), Bairro 

Panguila, Sector 1.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

doDande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Paulo António Mateus

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150902,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Paulo António 

Mateus, com o NIF 2464062243, registada sob 

°n.° 2015/18010200784;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
atrícula •—Averbamentos — Anotações 

aulo António Mateus;
^ntificação Fiscal: 2464062243; 

p-18°102/150902 Matrícula

Lu» 7'° Amónio Mateus, solteiro(a), maior, residente em 

ç, a’ Município de Viana, Bairro Km 9, Rua Projecta a, 
te|a„ n ' 9ue usa a firma o seu nome, exerce a activida 

°nada com confeiteiro, tem o escritório e esta

---------------------------- ----------------- 18900 (99) 

lecimento denominado «PAULO ANTÓNIO MATEUS

— Confeitaria», situado em Luanda, Município do 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Xavier Manuel João

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150902;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Xavier Manuel João, 

com o NIF 2464062316, registada sob o n.° 2015/ 

18010200785;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula —Averbamentos —Anotações

Xavier Manuel João;
Identificação Fiscal: 2464062316;

AP.180102/150902 Matrícula
Xavier Manuel João, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Vila Nova, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com fotocopista, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «XAVIER MANUEL JOÃO — Serviços de Cópias», 
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 do Bengo - BUE 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. - A/O 

conservador/a, ilegíveL

do Dande (Panguila)

João Pedro

a certidão está conforme 
a) Que a cópia apensa a esta cert.o

o originai; o . 02/150902;
ó>Quefoi^uerid®^^Xpeitante ao comer

ei Que foi extrai a pedro, com oC' ciante em nome individual Joa° Pe 2oi^

Njp 2464062030, registada sob 

18010200786;



18900(10°)

as folhas rubricada(s) por mim. leva(m)

“ L“a.“áa'

relacionada com Mensageiro, tem o escntono e estabeleci
mento denominado «JOÃO PEDRO - Serviços de Entrega 
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 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Isabel Domingos José

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

^QuefoirequeridasobApresentaçãon.°180102/150902; 
C) Que foi extraída do registo respeitante a comer

ciante em nome individual Isabel Domingos 
JT’COm°W 2464062677, registada sob o 
n- 2015/18010200787-

.....-

^elDominXr08

Identificação Fiscal: 2464062677- 
^80102/150902 Matrícula ’

Luanda, Municípríd^c’ residente em
S<q--CoÍrBamOEcoC-Po.casa 

'IOnada com mensageiro tem “ actividade rela-
^ominado «ISABEL dq^10™ e “^elcc,mento 

«É - Serviços

‘‘'IC»“»Wa™fa„8uila,sec.
Porser verdade se „

Conservatória do Registo c 
d“Dan<i'<pa»"X)“s. 

SamM M.iamba

Q« a cóp.a apens
O Original; ldà°está

óJQuefoirequeridasobApresení 
Q»e foi extraida de

«ante em „„me i„dividllal 
com o NIF 2464062723, 
18010200788;

^Qoe„„p..sf„11,as„lbncads(s)por 
o selo branco desta Conservatória ’ 

Matrícula - Averbamentos - Anotações 
Samuel Malamba;
Identificação Fiscal: 2464062723;
AP.180102/150902 Matrícula
Samuel Malamba, solteiro(a), maior, residente® 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Quicolo.Casart, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relaciomdi

com mensageiro, tem o escritório e estabelecimento deno

minado «SAMUEL MALAMBA — Serviços de Entregade 

Correios e Correspondência», 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.
RUEConservatória do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 201 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do j
do Dande (Panguila)

Teresa João da Silva
rtidão está con^

а) Que a cópia apensa a esta ce
o original; -nnríSOl02^..

б) Que foi requerida sob Apresenta? ao

c) Que foi extraída d° ^.^TeresaJ^^oií/ 
ciante em nome indivi 0 n-"
com o NIF 2464062235, regt 
18010200789; ^/s) Pof *

Que ocupa as folhas rubrica
o selo branco desta Conse^ 

Matrícula — Averbamentos
Teresa João da Silva
Identificação Fiscal: 2464062
AP. 180102/150902 Matrícula
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Teresa João da Silva, solteiro(a), maior, residente em 

Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, Casa 

D nlie usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela- 

• nada com mensageiro, tem o escritório e estabelecimento 
^minado «TERESA JOÃO DA SILVA — Serviços de 

Entrega de Correios e Correspondência», situado no Bengo, 

Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector n.° 2. 

por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Carlos Tomás

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150902;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Carlos Tomás, com 

o NIF 2464062308, registada sob o n.° 2015/ 

18010200790;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Carlos Tomás;

Identificação Fiscal: 2464062308;

AP.180102/150902 Matrícula
Carlos Tomás, solteiro(a), maior, residente no Bengo, 

Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, casa s/n.°, 

Que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com mensageiro, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «CARLOS TOMÁS — Serviços de Entrega de 
Correios e Correspondência», situado no Bengo, Município 

do 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. A/O 

°nservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Francisco Miranda

a> Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original; Qn?.
Que foi requerida sobApresentação n. 18010-/1

-__________________ ________ ______________ 18900 (101)

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Miranda, 

com o NIF 2464062928, registada sob o n.° 2015/ 

18010200791;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Francisco Miranda;

Identificação Fiscal: 2464062928;

AP.180102/150902 Matrícula

Francisco Miranda, solteiro(a), maior, residente no 

Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, casa 

s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela

cionada com pescador, tem o escritório e estabelecimento 

denominado «FRANCISCO MIRANDA — Pesca», situado 

no Bengo, 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Rodrigues Paulino

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150902;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-
ciante em nome individual Rodrigues Paulino, 
com o NIF 2464062960, registada sob o n.° 2015/

18010200792;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos — Anotaçoes

Rodrigues Paulino
Identificação Fiscal: 2464062960;

Bengo, Município de Dande (Caxito), re(a.

n72, que usa a firma o seu • estabeleciment0 
cionada com mensageiro  ̂ __ de

denominado «ROD dência>>) sitUado no Bengo,

Entrega de Cometo-, s/n,

M“X X»■ pre““ 

de revista e consertada *Comercial do Bengo - BUE
Conservatona do R g o de 2O15. - A/O

do Dande (Panguila), aos 
conservador/a, ilegível-



°0.
, ■ do Registo Comercial do Bengo-BUE

Consenatona (Panguila)

Frederico Mpuki

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

c) Que foi extraída do registo respertante ao comer
ciante em nome individual Frederico Mpuki, 
com o NIF 2464062448, registada sob o n.° 2015/ 
18010200793;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
O selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Frederico Mpuki;
Identificação Fiscal: 2464062448;
AP.180102/150902 Matrícula
Frederico Mpuki, solteiro(a), maior, residente em Bengo, 

Município d: Dande (Caxito), Bairro Panguila, 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 «FREDERICO MPUKI — Serviços de 
Condução Ligeira», situado no Bengo, 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 2 de Setembro de 2015. - A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comerciai do Bengo BUE
do Dande (Panguila)

Teresa Fortunato Sebastião dePaulo
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conform

o original',
b) QuefoirequendasobApresentaçãon.°180W2/150902;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Teresa Fortunato 
Sebastião de Paulo, com o NIF 2464063460, 
registada sób o n.° 2015/18010200794;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos — Anotações 
Teresa Fortunato Sebastião de Paulo 
Identificação Fiscal: 2464063460;
AP.180102/150902 Matrícula
Teresa Fortunato Sebastião de Paulo, solteiro(á), maior, 

residente em Luanda, Município do Cacuaco, Bairro Boa 
Esperança, Casa n.° 10-12, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com mensageiro, tem

ritório e estabelecimento denominado \ 
SEBASTI“DE PT° - 4 f «Lega de Conexos e Correspondência», 

tuanda, Município do Dande (.Caxito), 

caSa s/n0 se passa a presente certidào,
?0TSe P consertada assino.

de revista Regist0 Comercia\ doBen
Conserva Setembro de 2015.

Ao Dande (Panguda), tonservador/aJ^vel.

Conservatória do Registo Comercial do R 
do Dande (Panguila)

João Ricardo Luvumbo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está
o onginal; *

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150®.

c) Que foi extraída do registo respeitante ao co»
ciante em nome individual João Ricardo 

Luvumbo, com o NIF 2464062413, registada 

sob o n.° 2015/18010200795;
Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
João Ricardo Luvumbo;
Identificação Fiscal: 2464062413;
AP. 180102/150903 Matrícula
João Ricardo Luvumbo, solteiro(a), maior, residente ern 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Augusto 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
relacionada com confeiteiro, tem o escntono^^0 
cimento denominado «JOÃO RICARDO ° 
— Confeitaria», situado em Luanda, Municip 
(Caxito), Bairro Panguila, s/n.° que depois

Por ser verdade se passa a presente cert 
de revista e consertada assino. Beng0^^

Conservatória do Registo Comercial do 
do Dande (Panguila), aos 3 de Setem 
conservador/a, ilegível.

nservatória do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Panguila)

Tiago Simão Cuca , corforííie 
a) Que a cópia apensa a esta certidão est^

0 original;Que foi req uerida sob Apresen tação n. 1 8 c0Jjjet

c) Que foi extraída do registociante em nome individual o^ofl.0^ 
com o NIF 2464063037, registada so 

18010200796;
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Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

, ,1{í ___ Averbamentos — Anotações
^atricui*
Tiago Simão Cuca;
Identificação Fiscal: 2464063037;

Ap. 180102/150903 Matrícula

Tiago Simão Cuca, casado(a), sob regime de comunhão 

eraJ maior, residente em Luanda, Município de Cacuaco, 

Bairro Kikolo, Casa n.° 34 Rua Branca, que usa a firma o 

seu nome, exerce a actividade relacionada com Mensageiro, 

{enl 0 escritório e estabelecimento denominado «TIAGO 

SIMÃO CUCA — Serviços de entrega de correios e cor

respondência», situado em Luanda, Município de Dande 

(Caxito), Bairro Panguila, Principal.

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 3 de Setembro de 2015. —A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Zacarias Niinda

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150903;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Zacarias Nunda, com 

o NIF 2464063185, registada sob o n.° 2015/ 

18010200797;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos —Anotações

Zacarias Nunda;

identificação Fiscal: 2464063185;

AP. 180102/150903 Matrícula

Zacarias Nunda, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 
MunicíPÍo de Cacuaco, Bairro Funda, casa s/n.°, que usa a 

0 seu nome, exerce a actividade relacionada com 

ensageiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
(<ZÃCARIAS NUNDA — Serviços de Entrega de Correios 

°rrespondência», situado em Luanda, Município do 

e (Caxito), Bairro Panguila, principal.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

evista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo BU 

° Eande (Panguila), aos 3 de Setembro de 2015. — A/O 

C°nservador/a, i/egíve/.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Lino Francisco João Joaquim

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150903;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Lino Francisco João 

Joaquim, com o NIF 2464060070, registada sob 

on.° 2015/18010200798;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Lino Francisco João Joaquim

Identificação Fiscal: 2464060070;

AP. 180102/150903 Matrícula

Lino Francisco João Joaquim, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Ngola 

Kiluanje, Casa n.° 1-F 151, Zona 16, que usa a firma o 

seu nome, exerce a actividade relacionada com pescador, 

tem o escritório e estabelecimento denominado «LINO 
FRANCISCO JOÃO JOAQUIM — Pesca», 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 3 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comerciai do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Eulália Claudina Sungani Pinto

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
MQuefoirequeridasobApresentaçãon.°180102/150903; 

c Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 
ciante em nome individual Eulália Claudina 
Sungani Pinto, como NIF 2464062286, regis

tada sobon.» 2015/18010200799;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por tmm, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matricula-Averbamentos-Anotaçoes

Eulália Claudina Sungam Pinto,
Identificação Fiscal: 2464062286,

AP. 180102/150903 Matncula , resi.

Eulália Claudina Sungam Pi Bairro Kikolo>

dente em Luanda, Municip> a actividade
casa s/ n.», que usa a firm , tein 0 escntono
relacionada com cabeleireiro



— BUE

e estabelecimento denominado «EULÁLIA CLAUDINA 

SUNGANl PINTO - Cabeleireiro e Similares», 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 3 de Setembro de 2015.— A/O 

conser\zador/a, ilegível.

do Resisto Comercial do Bengo
Conserva on (Panguila)

Hilária inês da Graça Candinga

J)Qu°KZ»‘>»1>Al,,“n,'íi“’18l>102,'5<>903;
C) Que foi extraida do registo respertante ao comer

ciante em nome individual Hilária Inês da Graça 
Candinga, com o NIF 2464059692, registada 
sobon.0 2015/18010200800;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Hilária Inês da Graça Candinga 
Identificação Fiscal: 2464059692;
AP. 180102/150903 Matrícula
Hilária Inês da Graça Candinga, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Sambizanga, 
' Rua Gil Liberdade n.° 36 D, Zona 13, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com mensageiro, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «HILÁRIA 
INÈS DA GRAÇA CANDINGA — Serviços de Entrega 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 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
o an e (Panguila), aos 3 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Daniel José Bonifácio Caússo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150903;
c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Daniel José Bonifá
cio Caússo, com o NIF 2464063223, registada 
sobon.0 2015/18010200801;

d) Que ocupa as folhas rubricada^ 

o selo branco desta Conservat^'’t''X 

Matrícula — Averbamentos — Anotaç^’ 

Daniel José Bonifácio Caússo; 

Identificação Fiscal: 2464063223; 

AP.180102/150903 Matrícula 

Daniel José Bonifácio Caússo, solteiro^, 

dente em Luanda, Município de Cacuaco, 

Casa n.° 72, que usa a firma o seu nome, exerce 

Racionada com mensageiro, tem o escritório 

mentodenominado«DANlELJOSEBONlFÁC10CM!% 

_ Serviços de Entrega de Correios e Correspo^,, 

•tuado em Luanda, Município do Dande (Caxito),^ 

PaXÍser vXde passa a presente certidão, 

de revista e consert Comercial do Bengo-Bj

Conservatória do Keg « 

d0 Dande (Panguila), aos 

conservador/a, ifeg’ve.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo—BK 
do Dande (Panguila)

Esperança Salvador Manuel Luís

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/1509L

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Esperança Sal 

Manuel Luís, com o NIF 2464062081, regis a 

sob o n.° 2015/18010200802,

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) Por
o selo branco desta Conservatória 

Matrícula — Averbamentos Anotaçõe |

Esperança Salvador Manuel Luís, |

Identificação Fiscal: 2464062081, (
AP. 180102/150903 Matrícula , o(a)s j

Esperança Salvador Manuel Luís, i

residente no Bengo, Município do Dan^a 0 seu l 

Kijoão Mendes, casa s/n A que j

exerce a actividade relacionada «ESP^.je I

escritório e estabelecimento den0”^1" • oS de ^^jpi» I 
SALVADOR MANUEL WÍS !

Correios e Correspondência», situa s/n .

do Dande (Caxito), Bairro Kijoão certidã0.
Por ser verdade se passa a prese 

de revista e consertada assino. .
do Registo Co^brO de ' 

I do Dande (Panguila), aos 3 de Se

conservador/a, ilegível.
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Co"ser
vatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Sónia Maria Garcia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
y Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150903;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Sónia Maria Gar

cia, com o NIF 2464062855, registada sob o 

n.° 2015/18010200803;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Sónia Maria Garcia;

Identificação Fiscal: 2464062855;

AP. 180102/150903 Matrícula

Sónia Maria Garcia, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Ngola Kiluanje, 

Casa n.° 13, Zona 16, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com fotocopista, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «SÓNIA MARIA GARCIA 

— Serviços de Cópias», 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 3 de Setembro de 2015. —A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Carlos Dala Leão Luciano

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150903,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Carlos Dala Leão 
Luciano, com o NIF 2464056561, registada sob 

on.° 2015/18010200804;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 

^aHos Dala Leão Luciano;

dentificação Fiscal: 2464056561;
ÃP-180102/150903 Matrícula

— Recauchotagem», situado em Luanda, Município de 
Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.0

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 3 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Odete Madalena João

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150907;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Odete Madalena 

João, com o NIF 2464059080, registada sob o 

n.° 2015/18010200806;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Odete Madalena João;

Identificação Fiscal: 2464059080;

AP. 180102/150907 Matrícula
Odete Madalena João, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Operário, Avenida * 

Comante Valódia n.° 214 7.° 78 H, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Mensageiro, 

tem o escritório e estabelecimento denominado «ODETE 

MADALENA JOÃO — Serviços de Entrega 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 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo - BUE 

do Dande (Panguila), aos 7 de Setembro de 2015. - A/O 

conservador/a, ilegível-

Conservatória do Registo Comercial do Bengo - BUE 

do Dande (Panguila)

Olga Manuel Pedro

o a pçfa certidão está conforme 
a) Que a cópia apensa a esta certiu

o original; <,>ooi02/l50907;
*)QuefoirequeridasobApresen^^^^

c) Que foi extraída do,g PedrOi

como NIF *2464057975, registada sob o n»2015/ 

18010200807;



d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
0 selo branco desta Conservatória.

Matricula - Averbamentos —Anotaçoes
Olga Manuel Pedro;
Identificação Fiscal: 2464057975;
AP. 180102/150907 Matrícula
Olga Manuel Pedro, solteírofa), maior, residente em 

Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Comandante Valódia, 
Rua Comandante Valódia n.° 192, Zona 10, que usa a firma o 
seu nome, exerce a actividade relacionada com Mensageiro, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «OLGA 
MANUEL PEDRO — Serviços de Entrega 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 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo_ BUE
do Dande (Panguila), aos 7 de Setembro de 2015. — A/O 
conservador^ ilegiveL

■ • do Registo Comercial do BengoC^OnadOXe^ 

MbertinaManueUugusto Pedro Mdrade 

a) Que a cópia apensa a esta certidão esta conform 
ooripnaV, «1102/150907;

yQuefoirequendasobApresentação •
c) Que foi extraída do registo resPel Manuel

AugustoPedroAndrade,comoNIF 246405920 
registada sobon.” 2015/18010200808;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, levafm)

O selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos — Anotações
Albertina Manuel Augusto Pedro Andrade
Identificação Fiscal: 2464059200;
AP.1S0102/150907 Matrícula
Albertina Manuel Augusto Pedro Andrade, casado(a), sob 

regime de separação de bens, 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 
«ALBERTINA MANUEL AUGUSTO PEDRO ANDRADE 
— Serviços de Entrega 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 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 7 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registft o

lMbel Mal,„Mt|na

Que a cópia ape„s. ,
O original;

b) Que foi requerida sob Apresentflc.
Q-fbi extraída do regist(^>^ 

ciante em nome individual 
lua, com o NIF 2464056200 
n.° 2015/18010200809; ’

d) Que ocupa as folhas rubricadaís) nnr ■ 
o selo branco desta Conservatória.*’'^

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Isabel Maitondelua;
Identificação Fiscal: 2464056200;
AP. 180102/150907 Matrícula
Isabel Maitondelua, solteiro(a), maior, residentenoZaps 

Município de Kuimba, Bairro 10 de Dezembro, ma st 
Casa n.° 5, que usa a firma o seu nome, exerce a actividaà 

relacionada com cabeleireiro e similares, tem o escritóriod 

estabelecimento denominado «ISABEL MAITONDELUA! 
— Cabeleireiro e Similares», situado no Zaire, Municiai 

do Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depo* 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Panguila), aos 7 de Setembro de 
conservador/a, ilegível.

nser^tória a0 fí .
dn n'St° Comercií>l do Bengo—BUI' d0D^de(PanguiIa) I

Bernardette Boutoto paím / 

a) Que a cóni ’
P a apensa a esta certidão está confon^ i

0 onginai;
cJ ^^^^^^bApresentaçãonflSOlO^  ̂' 

extraída do registo respeitante ao co^r ' 
pIante em n°me individual Bemardette;

com o NIF 2464069108, regist^^ ■

d)nn' 2015/1801°200810;QUe ocupa as folhas rubricada(s)pormim, 
Mpm ,° SeI° branco desta Conservatória- 1 

^Verbamentos—Anotações 
IdentA  ̂B°UtOt° Paím; !
AP i ón CaÇS° FiscaI: 2464069108; I
Berna J02/150907 MatríCuIa ■ I

em r ette Boutoto Paim, solteiro(a), tnal°^. fpál 
pda 14^’ MunicíPio do Cazenga, Bairro f

,4’Caaan°52,Zonal9,queuSaafi^oSe '
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eXerce a actividade relacionada com mensageiro, tem o escri 
lório e estabelecimento denominado «BERNaRDETTF 
s0UTOTO PAIM - Serviços de Entrega de Comeios 
Correspondência», situado em Luanda, Município do D d Ê 
pxito), Bairro Panguila, s/n.° ande

Por ser verdade se passa a presente certidão, que de de revista e consertada assino. ’ P°1S

Conservatória do Registo Comercial do Bengo - B[ do Dande (Panguila), aos 7 de Setembro de 2015 __ E 
conservador/a, ilegível. '

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Matondo Samuel Oliveira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150907;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Matondo Samuel 

Oliveira, com o NIF 2464059463, registada sob

___________ 18900 (107)

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Ana Cristina Manuel 

Cano, com o NIF 2464069043, registada sob o 

n.° 2015/18010200811;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Ana Cristina Manuel Cano;

Identificação Fiscal: 2464069043;

AP. 180102/150907 Matrícula

Ana Cristina Manuel Cano, aolteiro(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 cabeleireiro e similares, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «ANA CRISTINA MANUEL 

CANO — Cabeleireiro e Similares», 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 7 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

on.° 2015/18010200805;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Matondo Samuel Oliveira;

Identificação Fiscal: 2464059463;

AP. 180102/150907 Matrícula

Matondo Samuel Oliveira, solteiro(a), maior, resi

dente em Namibe, Município do Namibe, Bairro Cassanje, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividad 

relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabelec 

«o denominado «MATONDO SAMUEL OLIVEIRA 

~~ Confeitaria», situado no Namibe, Município do Dan 
(Caxito), Bairro Panguila, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que dep 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — 
do Dande (Panguila), aos 7 de Setembro de 2015. — 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo BUE 

do Dande (Panguila)

Ana Cristina Manuel Cano

a) Que a cópia apensa a esta certidão esta conforme 

°°riginal; -180102/150907;
Que foi requerida sob Apresentaça

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Inácia Gonçalves Manuel Quintas

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150907;

c) Que foi extraída do registo respeitante a comer

ciante em nome individual Inácia Gonçalves 

Manuel Quintas, com o NIF 2464063495, regis

tada sob o n.° 2015/18010200812;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

solteiro(a), maior, 

Cacuaco, Bairro

Matrícula — Averbamentos —Anotações

Inácia Gonçalves Manuel Quintas; 

Identificação Fiscal: 2464063495;

AP. 180102/150907 Matrícula 

Inácia Gonçalves Manuel Quintas, 

residente em Luanda, Município do
Panguila, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com mensageiro, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «INÁCIA GONÇALVES 

MANUEL QUINTAS — Serviços de Entrega de Correios 

e Correspondência», situado em Luanda, Município do 

Ambriz, Bairro Panguila, s/n.°



certidão, que depois
18900(108)

Por ser verdade se passa a presente 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 7 de Setembro de 2015.— A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Elisabeth dos Santos Ferreira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

ó)Que foi requeridasobApresentaçâon.0180102/150907;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Elisabeth dos Santos 
Ferreira, com o NIF 2464063380, registada sob 
on.° 2015/18010200813;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos—Anotações
Elisabeth dos Santos Ferreira;
Identificação Fiscal: 2464063380;
AP.180102/I50907 Matrícula
Elisabeth dos Santos Ferreira, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro dos 
Imbondeiros, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Mensageiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «ELISABETH DOS 

-. SANTOS FERREIRA— Serviços de Entrega 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 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 7 de Setembro de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Madalena Pedro Boa Ventura

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Quefoi requeridasobApresentaçâon.0180102/150907;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Madalena Pedro Boa 
Ventura, com o NIF 2464062804, registada sob 
on.° 2015/18010200814;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

DIÁR]

Matrícula — Averbamentos Anotações
Madalena Pedro Boa Ventura;
Mentificação Fiscal: 2464062804;

180102/150907 Matrícula .
Madalena Pedro Boa Ventura, soltei^ \

ztpnte em Luanda, Município de Cacuaco,Bair^’*! 
, . Que usa a firma o seu nome, exerce a aetivi^\ 
nnada com confeiteiro, tem o escritório e estabefej 

nado «MADALENA PEDRO BOA ^7 ^Xfeitaria», situado em Luanda, Município

x Bairro Panguila, s/n.° (Caxito), se a a presente certidão,
Por ser veiua

de revista e consertada assmo.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo-J 
do Dande (Panguila), aos 7 de Setembro de 2015.-^ 
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo-BUE 
do Dande (Panguila)

Júlio Celestino

а) Que a cópia apensa a esta certidão está coníonw

o original;
б) Que foirequeridasobApresentaçâon.0180102/150907:

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Júlio Celestino, com 

o NIF 2464062260, registada sob o n.° 2015/ 

18010200815;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória. 
Matrícula — Averbamentos — Anotações
/?IÍ0C«'«>ino;' SOWj/lsooT1 24640622^-, I
*a*1’’1**Vunj'c/pj0 de r, ’ S0Íte,r°:al maior, residem em W 

S n,°’ que usa a fí ° (Caxito)> Bairro Porto Quipiri, casa 
tonada com confTna° SCU norne’ exerce a actividade rela- 
den°rtiinado «rrrr eite^ro> tern 0 escritório e estabelecimento 
n° Bengo, Mun’ ' CELESTINO — Confeitaria», situado

por ser verd^f10 d° Dande (Caxit0)> Bairro Panguiln,^- 
de avista . e se passa 3 presente certidão, quedep0'1

Conse^ nSertada assino.d° Dande <P or’a do Registo Comercial do Bengo 
c°nservadar/ an^U^), aos 7 de Setembro de 2015- " 

__ _ r/a> Hegível^_______________..

ry^oria do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Panguila)

José Manuel Cinco Rodrigues 
Que a cópia apensa a esta certidão está c°n

o original;
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b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150910; 

Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Manuel Cinco 

Rodrigues, com o NIF 2464059609, registada 

sobon.0 2015/18010200818;

Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

José Manuel Cinco Rodrigues;
| identificação Fiscal: 2464059609;

180102/150910 Matrícula

José Manuel Cinco Rodrigues, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Rangel, 

Casa n.° 47, Zona 15, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com Fotocopista, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «JOSÉ MANUEL CINCO

RODRIGUES — Serviços de Cópias», 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015. —A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Manasés Avindo Muayimba

q) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
b) Quefoi requeridasob Apresentação n.° 180102/150910;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Manasés Avindo 

Muayimba, com o NIF 2464062740, registada 

sobon.0 2015/18010200817;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
^atrícula —- Averbamentos — Anotações

^anasés Avindo Muayimba;

Identificaçã0 Fiscal: 2464062740;

180102/150910 Matrícula

e anasés Avindo Muayimba, solteiro(a), maior, residente 
Luanda, Município de Viana, Bairro Km 12, Casa n. 18, 

asa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
Oni Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento deno- 

de'nado «Manasés avindo muayimba — serviços 
Entrega de Correios e Correspondência», situado em 

U3nda> Município de Dande (Caxito), Bairro Panguila, s/n.

--------------- ----------------------------- -------------  18900 (109)

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 10 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Helena Susso Júlio

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150910;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Helena Susso Júlio, 

com o NIF 2464062782, registada sob o n.° 2015/ 

18010200816;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações

Helena Susso Júlio;

Identificação Fiscal: 2464062782;

AP. 180102/150910 Matrícula

Helena Susso Júlio, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município do Cacuaco, Bairro do Fautim, rua casa 

s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela

cionada com confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «HELENA SUSSO JÚLIO — Confeitaria», 

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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015. —A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo - BUE 
do Dande (Panguila)

Mário Patrick dos Santos Simão

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

W<^efoXieridasobApresentaçãon.e180102/150910; 

X foi extraída do registo respeitante ao corner-

Q ciante em nome individual Mário Patnck dos 

o- - o NIF 2464062154, regis- 
Santos Simão, com o

, k nn° 2015/18010200819;



18900^1121——- ---------------

Mári0 Patrick dos Santos Simão;
Identificação Fiscal: 24640

—s^0’ s°iteiro(a)’ mai°r’ 

sitoeem Luanda, Município de Cacuaco, Bairro 4 de 
Pevereiro, Casa n.°159-A, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com mensageiro, tmoesOTtono 

e estabelecimento denominado «MARIO PATRICK 
SANTOS SIMÀO - Serviços de Entrega 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 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
de Dande (Panguila)

Alberto Matias Dias

conformea) Que a cópia apensa a esta certidão está
o original;

^Quefoirequerida sobApresentação n.°180102/150910; 
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Alberto Matias Dias, 
com o NIF 2464062618, registada sob o n.° 2015/ 
18010200820;

O selo branco desta Conservatória 
^cula-Averbamentos-Anotações 
Alberto Matias Dias; 
ldentificaçãoFiScal:2464062618- 
^0102/150910 Matrícula ’

Ba«o Nova Orbanizaçâo, ca^s/n ’0MUmClpi° d° Cacuaco> 
n°me, exerce a actividade relaei 7 1183 * 0 Seu

' 0 «critório e estabelecimento^ mensaÊeiro> tem 
DIAS __ Serv, finado «ALBERTO 

, Lu n,"ga de Co”“ •

Por ser verdade se „ '
^^^^nsertadaX3 PreSente **** <ue ^pois 

d° Dande (PaT-p RegÍSto Con>ercial do B 

“^atior/a, *° de Setembro de 2015

DiáKiod
Conservatória do RegistoCom 

do Dande (Pan^'31 d°
1 angUila) 

FranCiSCaF“"—

Q« , uópi. apen
O original; rtldà°estj

^QuefoirequeridasobApresent - 
Que foi exnaM.^,^ 

e™<eem„meindivMn

sobon.» 2015/18010200821- % 
d) Que ocupa as folhas rubricada nn .

o selo branco desta Conservatória 
Matrícula - Averbamentos - Anotações' 
Francisca Fernandes Gomes Dias- 
Identificação Fiscal: 2464062065;
AP. 180102/150910 Matrícula
Francisca Fernandes Gomes Dias, solteiro^ 

residente em Luanda, Município de Luanda,’ Bi 

Maianga, Casa n.° 16,4.° Andar, ApartamemtoeZoM^ 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada® 

Mensageiro, tem o escritório e estabelecimento denonw 

«FRANCISCA FERNANDES GOMES DIAS-Seni^ 

de Entrega de Correios e Correspondência», situado ® 

Luanda, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, si

Por ser verdade se passa a presente certidão, quedepo- 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 20 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Beng
do Dande (Panguila)

José Eduardo Lukembesa
ta certidão está (

a) Que a cópia apensa a es ,
o original; 1

í;QuefoirequendasobApre«»« ;
c) Que foi exiraida ,

besa, com o NIF |
n.o 2015/1801020082 ;^(s)por^ |

d) Que ocupa as folhas ru_ ^tó^-
o selo branco desta ^^ções 

Matrícula — Averbamentos
José Eduardo Lukembesa;
Identificação Fiscal: 24640 |
AP. 180102/150910 Matric -{0^, I
José Eduardo Lukembesa, pairí0

. , . Ap Ambr|Z’ >em Bengo, Município oe
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que USa a firma o seu nome, exerce a 
cionada com mensageiro, tem o escritório e estah .

denominado «JOSE EDUARDO LUKEMBeTa 

^Serviços de Entrega de Correios e Correspondê 

siwdo no Bengo, Município de Dande (Caxifoi p^fes/n.” X,t0)’ Bairro

Por ser verdade se passa a presente certidão, que d 
grevista e consertada assino. ’ 4 e deP°^s

Conservatória do Registo Comercial do Beng0 - Rl 

j0 Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015 __ conservador/a, ilegível. ' A/O

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

 18900 (111)

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Ana José Paulino, 

com o NIF 2464062359, registada sob o n.° 2015/ 

18010200825;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Ana José Paulino;

Identificação Fiscal: 2464062359;

AP. 180102/150910 Matrícula
Ana José Paulino, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Samba, Casa n.° 222, 
Zona 3, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com alfaiate, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «ANA JOSÉ PAULINO—Alfaiataria», 

situado em Luanda, Município do Dande (Caxito), Bairro

Abrão Herculano Dikolo Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Quefoi requerida sob Apresentação n.° 180102/150910;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Abrão Herculano 

Dikolo, com o NIF 2464056227, registada sob o 

n.° 2015/18010200822;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Abrão Herculano Dikolo

Identificação Fiscal: 2464056227;

AP. 180102/150910 Matrícula
Abrão Herculano Dikolo, solteiro(a), maior, r 

em Luanda, Município de Cazenga, Bairro Hoji-ya- en a. 

Casa n.° 15, Zona 17, que usa a firma o seu nome’^^o 

a actividade relacionada com confeiteiro, tem o 
e estabelecimento denominado «ABRÃO HERC 

DIKOLO - Confeitaria», situado em Luanda, Municip 

do Bande (Caxito), Bairro Panguila, s/n. ~ depois

Por ser verdade se passa a presente certidão, q 
de revista e consertada assino. __ bUE

Conservatória do Registo Comercial do Beng __
doDande (Panguila), aos 10 de Setembro de 20 

^oservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Panguila)

Ana José Paulino

a) Que a cópia apensa a esta certidão está c

o original; _ oiq0102/150910;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015. —A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requeridasobApresentaçâon.0180102/150910;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Miguel Adão Manuel 
Paulino, com o NIF 2464062073, registada sob 

o n.° 2015/18010200826;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações

Miguel Adão Manuel Paulino;
Identificação Fiscal: 2464062073;

AP. 180102/150910 MatrículaMiguel Adão Manuel Paulino, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Cacuaco, Bairro Lixeira, 

Rua 12 de Julho n.° 13, Zona 13, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com fotocopista, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «MIGUEL ADÃO 

MANUEL PAULINO — Serviços de Cópias», 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 do Bengo BUE 
do Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.
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ao Registo Comercial do Bengo

Conservstona (Panguila)

Weza Soraini Pereira de Oliveira 

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne 

yQUefoó^ueridasobApresentaçãon.°180102/150910;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Weza Soraini Pereira 
de Oliveira, com o NIF 2464062421, registada 
sobon.0 2015/18010200827;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matricula—Averbamentos Anotações
Weza Soraini Pereira de Oliveira 
Identificação Fiscal: 2464062421;
AP. 180102/150910 Matrícula
Weza Soraini Pereira de Oliveira, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Belas, Bairro Golf II, 
Bloco n.° 19, l.° Apartamento 6, Zona 20, que usa a firma 
o seu nome, exerce a actividade relacionada com qui
tandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «WEZA SORAINI PEREIRA 
DE OLIVEIRA—Venda de Bens Alimentares», situado em 
Luanda, Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, Rua 
principal.

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 10 de Setembro de 2015 — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Maria Domingos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150910;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria Domingos, 
com o NIF 2464056707, registada sob o n.° 2015/ 
18010200824;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Maria Domingos;
Identificação Fiscal: 2464056707;
AP.180102/150910 Matricula

^ÁRlOn

Conservatória do Registo Comercial do Bengo 
do Dande (Panguila)

Ana do Coreto Ernesto Chilala

nomingos, solteiroÇa), maior \ 

LUa° ’ o seu nome, exerce a actividade relae^\ 

usa a m escritório e estabelecimento deJA

XrLADOMINGOS - Pastelaria», situado

, Dande (Caxito), Bairro Panguila,A tdunicip'0 ^etdade se passa a presente certidão,

^°T S p consertada assino. '

de revista c Registo Comercial do Bengo

C°Xpangmla), aos W de Setembro de

a) Que a cópia apensa a esta certidão estáconf^

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/15091(1

c) Que foi extraída do registo respeitante ao com

ciante em nome individual Ana do Cm 

Ernesto Chilala, com o NIF 2464059978, rea

tada sob o n.° 2015/18010200828;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Ana do Coreto Ernesto Chilala
Identificação Fiscal: 2464059978;
AP. 180102/150910 Matrícula 
Ana do Coreto Ernesto Chilala, solteiro(a), nia^ > 

dente em Luanda, Município de Cazenga, 
Hady, casa s/n.°, Zona 19, que usa a finna 
exerce a actividade relacionada com cabeleir 
res, tem o escritório e estabelecimento den 1
DO CORETO ERNESTO CHILALA j
e Similares», situado em Luanda, Mun P j 

(Caxito), Bairro Panguila, s/n.° ertidã°, <
Por ser verdade se passa a presente c i

de revista e consertada assino. gengo i
Conservatória do Registo Comerc je201X 

do Dande (Panguila), aos 10 de Setem 

conservador/a, ilegível. gtJf

(^o

Ser^atória do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Panguila)

Alberta Henda
Que a cópia apensa a esta certidão

0 original;) Que foi requerida sob Apresentação n. 1

. X i 
estac°

,/15O9tK ' 
ig0X 1
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Oue foi extraída do registo respeitante ao comer- 

ciante em nome individual Alberta Henda, com 

0 jqiF 2464059935, registada sob o n.° 2015/ 

18010200829;
» QUe ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Alberta Henda;
Identificação Fiscal: 2464059935;

AP.180102/150910 Matrícula

Alberta Henda, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

iMlinicípio de Cacuaco, Bairro Funda, Casa n.° 17, que usa 

a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 

confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«ALBERTA HENDA — Confeitaria», 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015. —A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Maria Kikonga Garcia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150910;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria Kikonga 

Garcia, com o NIF 2464062510, registada sob 

o n.° 2015/18010200831;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Maria Kikonga Garcia;

Identificação Fiscal: 2464062510;
AP. 180102/150910 Matrícula

Maria Kikonga Garcia, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, 

casa s/n.°, Zona 17, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com confeiteiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «MARIA KIKONGA

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Delila Francisco João Contreiras

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180102/150910;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Delila Francisco João 

Contreiras, com o NIF 2464059943, registada 

sobon.0 2015/18010200830;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula -— Averbamentos — Anotações

Delila Francisco João Contreiras 

identificação Fiscal: 2464059943;

AP. 180102/150910 Matrícula
Delila Francisco João Contreiras, solteiro(a), maior, resi- 

ente em Luanda, Município de Cazenga, Bairro Cazenga, 
casa s/n.°5 Zona 18, que usa a firma o seu nome, exerce a 

ací’vidade relacionada com cabeleireiro e similares, tem 

escritório e estabelecimento denominado «DELILA 
^ANCISCO JOÃO CONTREIRAS — Cabeleireiro 

e Similares», situado em Luanda, Município do Dande 

axito)5 Bairro Panguila, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo 

0 Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015. — A/O 

COnservador/a,

GARCIA — Confeitaria», 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Pedro Kalombo Kakesua

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
Z9QuefoirequeridasobApresentaçãon.°180102/150910;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-
ciante em nome individual Pedro Kalombo 

Kakesua, com o NIF 2464060097, registada sob 

o n.° 2015/18010200832;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula - Averbamentos - Anotações 

Pedro Kalombo Kakesua,
Identificação Fiscal: 2464060097,

cionada com mensageiro, tem o escrito



do Dande (Panguila)

denominado «PEDRO KALOMBO KAKESUA—Serviços 

de Entrega 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 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015. —A/O 

conservador/a, ilegível.

José Pungue António

o) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

tyQuefoirequeridasob Apresentação n.°180102/1509I0;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ei nte em nome individual José Pungue Antó
nio, com o NIF 2464062642, registada sob o 
n.° 2015/18010200833;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
José Pungue António;
Identificação Fiscal: 2464062642;
AP.180102/150910 Matrícula
José Pungue António, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro Sambizanga, casa 
s/n.0, Zona 13, que usa a firma o seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com jardineiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «JOSÉ PUNGUE ANTÓNIO

Jardinagem», 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 do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015. - A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Alcino Gamba

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Quefoi requeridasobApresentaçâon? 180102/150910;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Alcino Gamba, com 
o NIF 2464059501, registada sob o n.° 2015/ 
18010200834;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pot 
o selo branco desta Conservatória 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Alcino Gamba; 

Identificação Fiscal: 2464059501; 

AP180102/150910 Matrícula 

Alcino Gamba, solteiro(a), maior, residente e^w 

Município de Luanda, Bairro Ngola Kiluanje, 

7 a 16 que usa a firma o seu nome, exerce a activ^ 

Racionada com mensageiro, tem o escritório e 'denominado «ALCINO GAMBA _ A-,,

V treea de Correios e Correspondência», sítu^ 

a Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila,* Luanda, ge passa a presente certidão, qued^

de revista e consertada^Comercial do Bengo-M

Conservatona do Regts 

d0 Dande (Panguila), aos 

conservador/a, itegive.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo-BUE 
do Dande (Panguila)

Henriqueta Engrácia Mpangui Puaia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requeridasobApresentaçâon.0 1 80 1 02/150910,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Henriqueta Engrácia 

Mpangui Puaia, com o NIF 2464074381, regi 

tada sob o n.° 2015/18010200835, t

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) porI

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações 

Henriqueta Engrácia Mpangui Puaia, 

Identificação Fiscal: 2464074381, 

AP.180102/150910 Matrícula 

Henriqueta Engrácia Mpangui Puaia, 

residente em Luanda, Município d° 

Panguila, Casa B-1025-B, que usa 

exerce a acuviaauv — em estabelecimentos não especializados,^ 

cia de produtos alimentares, bebidas o 

escritório e ____
ENGRÁCIA MPANGUI PUAIA

1 - i 
em Luanda, Município —

Sector 10.
Por ser verdade se passa a pre* 

de revista e consertada assino. tf
Conservatória do Registo d6

do Dande (Panguila), aos 10 de Se 

conservador/a, ilegível.

ia. solteiro(a), maior, 
^asa , Bairro /

acHvidade * a ^rma 0 seu nOinC’ 
Acionada com comércio a retaibo 

com predomina 

estab i • 1 tabaco> n-e‘> tern°
e ecimento denominado «HENRIQUETA 
. . "’‘r\ ~ Confeitaria», situ^0

10 de Dande (Caxito), Bairro Pangt»11’ 

•sente certidão, que deP°

enê°( A/O

2015-
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vatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
Co,ise do Dande (Panguila)

Bernardo Joaquim Luís Maria

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Quefoirequerida sob Apresentação n.° 180102/150910-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Bemardo Joaquim 
Luís Maria, com o NIF 2464062600, registada 
sob o n.° 2015/18010200836;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Bemardo Joaquim Luís Maria

Identificação Fiscal: 2464062600;

AP. 180102/150910 Matrícula

Bemardo Joaquim Luís Maria, solteiro(a), maior, resi

dente no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Barra 

do Dande, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com pescador, tem o escritório e esta
belecimento denominado «BERNARDO JOAQUIM LUÍS 

MARIA — Pesca», situado no Bengo, 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 do Bengo BUE 

do Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015. A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

José Evaristo

q) Que a cópia apensa a esta certidão está conf 

o original; /i<noi0-
b) Que foi requerida sobApresentação n. 180102

c) Que foi extraída do registo respeitante ao

ciante em nome individual José Evanstc ’ _

o NIF 2464063061, registada sob o n. 

18010200837; . ,
rí) Que ocupa as folhas rubricada(s) por m1 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

José Evaristo;

Identificação Fiscal: 2464063061,

AP.180102/150910 Matrícula munhãogeral,

José Evaristo, casado(a), sob regim (Caxito),

mai°r, residente no Bengo, Município do D exerce 
Bairro Mifuma, casa s/n.°, que usa a firma o seu n

____ _________ _ _______________________ 18900 (115) 

a actividade relacionada com mensageiro, tem o escritó

rio e estabelecimento denominado «JOSÉ EVARISTO

— Serviços de Entrega de Correios e Correspondência», 

situado em Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 

Mifuma, casa s/n.°

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 10 de Setembro de 2015. —A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Panguila)

Magda Victória Francisco Quitocolo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n° 180102/150910;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Magda Victória 

Francisco Quitocolo, com o NIF 2464071579, 

registada sob o n.° 2015/18010200838;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações

Magda Victória Francisco Quitocolo;

Identificação Fiscal: 2464071579;

AP. 180102/150910 Matrícula
Magda Victória Francisco Quitocolo, solteiro(a), maior, 

residente em Luanda, Município de Luanda, Bairro Kilamba 

Kiaxi, Casa n.° 5, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com confeiteiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «MAGDA VICTÓRIA 

FRANCISCO QUITOCOLO — Confeitaria», 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 do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila), aos 10 de Setembro de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Panguila)

Madalena João Sebastião

a) Que a cópia apensa
a esta certidão está conforme

o original;b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180102/150910;



c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Madalena João 

Sebastião, com o NIF 2464074438, registada 

sobon.0 2015/18010200839;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Madalena João Sebastião;
Identificação Fiscal: 2464074438;
AP. 180102/150910 Matrícula
Madalena João Sebastião, solteiro(a), maior, residente 

em Luanda, Município de Cazenga, Bairro Marçal, Rua 
Cenado da Camara, 4.° B, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com comércio a retalho
em estabelecimentos nao especializados, com predominân
cia de produtos alimentares, bebidas ou tabaco, n.e., tem o 
escritório e estabelecimento denominado «MADALENA
JOÀO SEBASTIÃO — Confeitaria», situado em Luanda,
Município do Dande (Caxito), Bairro Panguila, Sector 10.

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 10 de Setembro de 2015. —A/O 
conservador/a, ilegiveL

do Dande (Carito)

Josina Essanjo Miguel Bento Afonso

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.°180101/150728;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Josina Essanjo 
Miguel Bento Afonso, com o NIF 2464050105, 
registada sob o n.° 2015/18010100100,

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos — Anotações
Josina Essanjo Miguel Bento Afonso; 
Identificação Fiscal: 2464050105;
AP.180101/150728 Matrícula
Josina Essanjo Miguel Bento Afonso, casado(a), sob 

regime de bens adquiridos, maior, residente no Bengo, 
Município do Dande (Caxito), Bairro Kitonhe, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com quintandeira-venda de vestuário, tem o escritório e esta
belecimento denominado «JOSINA ESSANJO MIGUEL

,Mo oo

Pnr ser verdade se passa a presente certidão, qM 
ta e consertada assino. deIr nservatória do Registo Comercial do 

„5 ” Daode (Caxtó), " * >«»«>

Conservatória do Registo Comercial do Bengos 
do Dande (Caxito)

Edna Marina Paiva Monteiro Miguei
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conf0nil 

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/1507]^.

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer'

ciante em nome individual Edna Marina Paiva 

Monteiro Miguel, com o NIF 2464050199 

registada sob o n.° 2015/18010100077;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos Anotações 

Edna Marina Paiva Monteiro Miguel

Identificação Fiscal: 2464050199;

AP. 180101/150728 Matrícula

renimtd M°nteÍr° Miguei’ casado^> s»b

gime de bens adquiridos, maior, residente em Luanda, 

umcipio de Belas, Bairro Nelito Soares, Rua dos 

caliptos Casa n. 17, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com quintandeira-venda de ves

tuário, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«EDNA MARINA PAIVA MONTEIRO MIGUEL—Venda 

de Vestuário», situado em Luanda, Município de Ambriz, 

Bairro Porto-Kipiri, s/n.°Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo - 

BUE do Dande (Caxito), aos 28 de Julho de 2015.

conservador/a, ilegível.

o— Conservatória do Registo Comercial do Beng 
do Dande (Caxito)

Caían‘na hnn,.
ingos Muginga Silva Alfredo

Que a có j

o OriginaF aPensa a esía certidão está conforme 

Quef^qUeridasobAPr^ntaçãon.0180101/150625:
ciante GXtraic^a registo respeitante ao comer 
Miio- em nome individual Catarina Donim/F5 
reJ^T Si,vaA‘fredo, com o NIF 246403805, 

^QueZ, ada sob ° n.°2015/18010100021;o sei f°lbas nbncadats)pormim, leVll<

° ranco desta Conservatória.
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ja__ Averbamentos — Anotações

^uina Domingos Muginga Silva Alfredo;

Xificação Fiscal: 2464038059; 

^180101/150623 Matrícula

Catarina Domingos Muginga Silva Alfredo, casado(a), 

regime de bens adquiridos, maior, residente no Bengo, 
Município do Dande (Caxito), Bairro Quijoão Mendes, casa 

o que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacio

nada com quintandeira-venda de vestuário, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «CATARINA DOMINGOS 

j^jGINGA SILVA ALFREDO — Venda de Vestuário», 
situadono Bengo, Município de Bula-Atumba, Bairro Porto 

Quipiri, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — 

BUE do Dande (Caxito), aos 23 de Junho de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Caxito)

Domingos António José Pascoal

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150807;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Domingos António 

José Pascoal, com o NIF 2464020060, registada

Conservatória do Registo Comercial do Bengo - BUE 

do Dande (Caxito)

Gabriel Paulino

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150811;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Gabriel Paulino, com 

o NIF 2464020540, registada sob o n.° 2015/ 

18010100261;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Gabriel Paulino;

Identificação Fiscal: 2464020540;

AP.180101/150811 Matrícula

Gabriel Paulino, solteiro(a), maior, residente em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Kingungo, Casa n.° 295, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com motorista de ligeiros, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «GABRIEL PAULINO — Serviços de 

Condução Ligeira», situado no Bengo, Município do Dande 

(Caxito), Bairro Kingungo, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito), aos 11 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

sobon.0 2015/18010100127;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Domingos António José Pascoal;

Identificação Fiscal: 2464020060;

AP. 180101/150807 Matrícula

Domingos António José Pascoal, solteiro(a), maior, 

Ridente no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 
QU1joão Mendes, Casa n.° 149, que usa a firma o seu 

noríIe> exerce a actividade relacionada com lenhador, tem 

Meritório e estabelecimento denominado «DOMINGOS 
^TÓNIO JOSÉ PASCOAL — Prestação de Serviços de 

Carvão e Afins», situado no Bengo, Município do Dande 

Kaxito), Bairro S. Boleia, s/n.° 

d ^Or ser verdade se passa a presente certidão, que depo 

revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo — 

do Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 2015.
Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Caxito)

José Jorge Nelson Ndjeke

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
WQuefoirequeridasobApresentaçàon.°180101/150810;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual José Jorge Nelson 
Ndjeke, com o NIF 2564018813, registada sob 

o n.» 2015/18010100192;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mtm, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula - Averbamentos - Anotações

José Jorge Nelson Ndjeke,

Identificação Fiscal: 2

APJ80101/lXonNdjeke^olteiro(a), maior, residente 

José Jorge Nelson N j Riceno,
- Bengo. » 2». • •«>“'

casa s/n.», que usa a firma o se 



relacionada com fotocopista, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «JOSÉ JORGE NELSON NDJEKE 
— Serviços de cópias», situado no Bengo, Município do 
Dande (Caxito), Bairro Riceno, Rua Direita de Caxito.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Caxito), aos 10 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito)

António Baptista

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.0180101/150810;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

cijQte em nome individual António Baptista, 
com o NIF 2464020672, registada sob o n.° 2015/ 
18010100196;

d) Que ocupa as folhas rubrícada(s) por \ 

o selo branco desta Conservatória. \ 

Matrícula — Averbamentos — Anotações \

António Ducídio Da Silva Cristóvão; I

Identificação Fiscal: 2464020826; \

AP.180101/150810 Matrícula 1

António Ducídio da Silva Cristóvão, solteirona), 

residente no Bengo, Município do Dande (Caxito),^! 

Quijoão Mendes, casa s/n.°, que usa a firma o seu no^ \ 

exerce a actividade relacionada com fotocopista, tem o esctj. 1 

tório e estabelecimento denominado «ANTÓNIO DUCÍDiq I 
DA SILVA CRISTÓVÃO — Serviços de Cópias», situa*» ( 

no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Ki> 

Mendes, Direita de Caxito.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que deR 

de revista e c°nSerta Comercial do Bengo—BUE

Conservatória do Registo v, ?oi5-A/0

d0 D.„d. (C.»»). - 10 de Agod» de 201S.

conservador/a, ilegível-

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações
António Baptista;
Identificação Fiscal: 2464020672;
AP.180101/150810 Matrícula
António Baptista, solteiro(a), maior, residente no Bengo, 

Município do Dande (Caxito), Bairro Mifuma, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
:om Fotocopista, tem o escritório e estabelecimento deno- 
ninado «ANTÓNIO BAPTISTA — Serviços de Cópias», 
•ituado no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 
Cingungo, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
e revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
o Dande (Caxito), aos 10 de Agosto de 2015. —- A/O 
)nservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito)

António Ducídio da Silva Cristóvão

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foirequeridasob Apresentação n.0180101/150810;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Ducídio da 
Silva Cristóvão, com o NIF 2464020826, regis
tada sob o n.° 2015/18010100198;

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Caxito)

João José João
) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 1 

0 original;
ó>QuefoirequeridasobApresentaçãon.°180101/150810;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer- j 

ciante em nome individual João José João, com » 
o NIF 2464019917, registada sob o n.° 2015/ 

18010100199;Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

j^ão José João;

' 2464019917>
. °,Matrícula^^cípio de Dãnd  * mai°r> residente em Bengo,
qUe Usa a firma o & ^CaXÍt°^ Bãirro Quingungo, Casa n.°460, 
COlri ^>tocopista SeU nOrne’ exerce a actividade relacionada 
Wo «JOÃO JOq^71 ° ^Scr^t^° e estabelecimento denomi' 
n° Bengo , J®ÃO — Serviços de Cópias», situado 
s/n o ’ Wipi0 do Dande (CaxitQ), Baim frngungo,

P°r ser verd d

rQvista & n e Se ^assa a presente certidão, que depois 

Conse^ Sertadaas^no.do T>ande it ^e§’sto Comercial do Bengo 
,0 dc As„,o 201S.

conservador/a, ilegível.
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Registo Comercial do Bengo__ BUE
do Dande (Caxito)

Júliana Henriques Pacato

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Quefoi requeridasob Apresentação n.° 180101/150811;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Júliana Henriques 

Pacato, com o NIF 2464020982, registada sob o 

n.° 2015/18010100232;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Júliana Henriques Pacato;

Identificação Fiscal: 2464020982;

AP. 180101/150811 Matrícula

Júliana Henriques Pacato, solteiro(a), maior, residente 

no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Quimaria, 

Casa n.° 43, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com serralheiro, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «JÚLIANA HENRIQUES PACATO 

— Serralharia», situado no Bengo, Município de Ambriz, 

Bairro Kimaria, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito), aos 11 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito)

Isaac de Azevedo Pedro

q) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180101/150810,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Isaac de Azevedo 

Pedro, com o NIF 2464021164, registada sob o 

n.° 2015/18010100200;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 

isaac de Azevedo Pedro 

identificação Fiscal: 2464021164;

Ap-180101/150810 Matrícula
isaac de Azevedo Pedro, solteiro(a), maior, reside 

^engo, Município do Dande (Caxito), Bairro Kingungt 

Casa s/n.0, qUe usa a 0 Seu nome, exerce a activi 

—______________ ______________ _________ 18900 (119)

relacionada com fotocopista, tem o escritório e estabele

cimento denominado «ISAAC DE AZEVEDO PEDRO

Serviços de Cópias», situado no Bengo, Município do 

Dande (Caxito), Bairro Kingungo, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito), aos 10 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito)

Francisco Henriques Dias dos Santos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 180101/150810;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Henriques 

Dias dos Santos, com o NIF 2464018872, regis

tada sob o n.° 2015/18010100204;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos — Anotações

Francisco Henriques Dias dos Santos

Identificação Fiscal: 2464018872;

AP. 180101/150810 Matrícula

Francisco Henriques Dias dos Santos, solteiro(a), maior, 

residente no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro

Mifuma, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Fotocopista, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «FRANCISCO HENRIQUES 

DIAS DOS SANTOS — Serviços de Cópias», situado no 
Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Úcua, s/n.»

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo - BUE 

do Dande (Caxito), aos 10 de Agosto de 2015. - A/O 

conservador/a, ilegível.

««M d. "" B“8” _
do Dande (Caxito)

Augusto Gonga Afonso

n a AQta certidão está conforme 
a) Que a cópia apensa a esta certiu

o original; «0101/150811;
^QuefoirequeridasobApresentaçaon.



18900(120) 2^0 b.
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Augusto Gonga 
Afonso, com o NIF 2464020834, registada sob 
o n.°2015/l 8010100233;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Augusto Gonga Afonso;
Identificação Fiscal: 2464020834;
AP.180101/150811 Matrícula
Augusto Gonga Afonso, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Luanda, Bairro quitonhi, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com fotocopista, tem o escritório e estabelecimento deno
minado «AUGUSTO GONGA AFONSO — Serviços de 
cópias», situado em Luanda, Município do Dande (Caxito), 
Bairro Receno, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Caxito), aos 11 de Agosto de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito)

Luciano Bambi

c) Que foi emída do registo respeitante ao com
ciante em nome individual Luciano Bambi, com 
o® 2464018600, registada sob o n.° 201 
18010100207;

d) Que ocupa as folhas rubncada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matricula — Averbamentos — Anotações
Luciano Bambi;
Identificação fiscal: 246401^600;
AP.1%0101 II 50^10 Matricula
Luciano Bambi, solteiro(a), maior, residente no Bengo, 

Município do Dande (Caxito), Bairro Quichala, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Quitandeira-venda de bens alimentares, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «LUCIANO BAMBI — 
Venda de bens alimentares»,, situado no Bengo, Município 
de Dande (Caxito), Bairro Porto Quipir, s/n ’

r verdade se passa a presente certidào, w Pnr ser 
•.tae consertada assino, de revista Registo Comercial do Bengo

Conserva de A st0 2015___

confoin*

Conservatória do Registo Comercial do Bengo 
do Dande (Caxito)

Gaspar Mateus Hebo Cândido

a) Que a cópia apensa a esta certidão está

o original;

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.01801C

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comei-

ciante em nome individual Gaspar Mateus Hebo 

Cândido, com o NIF 2464018627, registadasob 

on.° 2015/18010100231;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s)pormim,leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Gaspar Mateus Hebo Cândido

Identificação Fiscal: 2464018627;

AP.180101/150811 Matrícula

Gaspar Maíeps Hebe Cândido, soltei,«(.), 

ente no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 

ceno, Casa n. 127, que usa a firma o seu nome, exerce 

actividade relacionada com fotocopista, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «GASPAR MATEUS HEBO 

CÂNDIDO Serviços de Cópias», situado no Bengo, 

Município do Dande (Caxito), Bairro Riceno, s/n.°
for ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

rie revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Caxito), aos 11 de Agosto de 2015. — ^0 

wnservador/a, ilegível. *

Conservatória do Registo Comercial do Bengo 

do Dande (Caxito)

confo^

' Que q ■
o ^gina  ̂ãVenSa a esta certidão está

Que ̂ irequQj.-r
Que fOj a s°bApresentação n.° 1801C

ciant Xíraida do registo respeitante ao covsí 
Câ d' n°me individual Aurélio  Mateus&b0
0 ldOi coni o NIF2464018643, registada s°b 

^Quen 2°15/1801°J00236; .o se^^ f°lhaS rubricada(s) P°rnliin’ leVS n

0 branco desta Conservatória.
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^atrículâ — Averbamentos — Anotações

Aurélio Mateus Hebo Cândido;

Identificação Fiscal: 2464018643;

^.180101/150811 Matrícula

Aurélio Mateus Hebo Cândido, solteiro(a), maior, resi- 

, no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 

Riceno, casa s/n.0, que usa a firma o seu nome, exerce 

actividade relacionada com motorista de ligeiros, tem 

escritório e estabelecimento denominado «AURÉLIO 

U4ATEUS HEBO CÂNDIDO — Serviços de Condução 

Ligeira», situado no Bengo, Município do Dande (Caxito), 

Bairro Riceno, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito), aos 11 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Caxito)

André Basílio Roufrido Badi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150811;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual André Basílio Rou

frido Badi, com o NIF 2464018686, registada 

sobon.0 2015/18010100235;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

André Basílio Roufrido Badi;

Identificação Fiscal: 2464018686;

AP.180101/150811 Matrícula

André Basílio Roufrido Badi, solteiro(a), maior, resi- 
^ente no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 

B°Idinho Úcua, Casa n.° 3, Zona 1, que usa a firma o seu 

OlTle’ exerce a actividade relacionada com fotocopista, 

0 escritório e estabelecimento denominado «ANDRE 

ASÍLIO ROUFRIDO BADI — Serviços de Cópias», 

tUado no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 
Baldinho,s/n.o

Or ser verdade se passa a presente certidão, que dep 

evIsta e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — B 

°ande (Caxito), aos 11 de Agosto de 2015. — 

OnServador/a,,7egíve/.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito)

Pascoal Francisco António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101 /] 50811;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Pascoal Francisco 

António, com o NIF 2464020915, registada sob 

on.° 2015/18010100240;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Pascoal Francisco António

Identificação Fiscal: 2464020915;

AP. 180101/150811 Matrícula

Pascoal Francisco António, solteiro(a), maior, residente 

no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Quitonhe, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com lenhador, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «PASCOAL FRANCISCO ANTÓNIO 

— Prestação de Serviços de Carvão e Aafins», situado no 

Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Paranhos, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito), aos II de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Caxito)

Daniel Pedro António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
WQuefoirequeridasobApresentaçãon»180101/150811;

C) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual DANIEL PEDRO 

ANTÓNIO, com o NIF 2464020745, reg.stada 

S°b ° "a aTfo^haTrubricada(s) por mim, leva(m)

Matrícula-—Averbamentos—Anotaçoes

Daniel Pedro Antonio
Identificação Fiscal.-46 

Ap.lS0l0l/lW8ll residen.e
D„d A"“ ” (C.»»). »««

s/n.-. q"' “■*'f
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-----------------—

relacionada com motorista de ligeiros, tem o escritório e esta
belecimento denominado «DANIEL PEDRO ANTÓNIO 
— Serviços de Condução Ligeira», situado no Bengo, 
Município do Dande (Caxito), Bairro Kijoão Mendes, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Caxito), aos II de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo - BUE

do Dande (Caxito)

Armando Muginga Paulo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.°180101/150811;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

c^nte em nome individual Armando Muginga 
Paulo, com o NIF 2464019097, registada sob o 
n.° 2015/18010100237;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos — Anotações
Armando Muginga Paulo
Identificação Fiscal: 2464019097;
AP.180101/150811 Matrícula
Armando Muginga Paulo, solteiro(a), maior, resi

dente em Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro 
Quitongola, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com recauchutador, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «ARMANDO MUGINGA 
PAULO — Recauchotagem», situado no Bengo, Município 
do Dande (Caxito), Bairro Kitongola, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Caxito), aos 11 de Agosto de 2015._ A/O
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito)

António Leitão Ribeiro Felgueira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150811;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Leitão 
Ribeiro Felgueira, com o NIF 2464021229, 
registada sob o n.° 2015/18010100238;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pOr \ 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações \ 

António Leitão Ribeiro F elgueira I

Identificação Fiscal: 2464021229; \

AP.180101/150811 Matrícula I

António Leitão Ribeiro Felgueira, solteirofa), M I 

residente no Bengo, Município do Dande (Caxito), 

Mifuma, Casa n° 231, que usa a firma o seu J 

a actividade relacionada com fotocopista, tem o w \ 

rio e estabelecimento denominado «ANTÓNIO LEttfo I 

PIBEIRO FELGUEIRA- Serviços de Cópias», situada I 

Penso Município do Dande (Caxito), Bairro Mifuma,*.
Pol ser verdade se passa a presente certidão, que d* 1 

. revista e consertada assino.d , - an Resisto Comercial do Bengo -BUE

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo —BUE 
do Dande (Caxito)

Paulino José João Capungo
esta certidão está conforme

a) a cópia apensa a

0 °nginal;c> Que foi ̂ ^’Apre^íaçâdn°180J0í/^--. 1 
ciante em ° fe^lsío resPeitante ao comer- I 

Capuno n°me Índividual Paulino José João 
o n o 201° 2464O2™0> registadasob

2015/18010100239;o sei ^aS f°^asrubricada(s)pormim,leva(ni) / 
Matrícula Í a nC° deSta Conservatória. I

Paulino j ■ 0811 ^atncula |
no fieng0 M°Se J°a° Capun80, solteiro(a), maior, residente > 
casa s/n? ’ UniCÍpio do Dande (Caxito), Bairro Açucarei® 
re^acionad^ US3 3 ^Ima 0 seu nome> exerce a actividade j 
estabeleci C°m motor’sta de ligeiros, tem o escritório e ■ 
CAPUNGoent° denominado «PAULINO JOSÉ JOÃO / 
Bengo M ■ ServiÇ°s de Condução Ligeira», situado "0 | 
casa s/n 0 UniClp’° do Dande (Caxito), Bairro Açuea"eira’ I 

de fevisfa Verdade se Passa a presente certidão, que dep°

Co 6 COnsertada assino.
do Dand6^/10"3 d° Re8'sto Comercial do Bengo"0 

conservad ^ax’to)> aos 11 de Agosto de 2015- "

^r/a, uegível
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vatór'a d0 Re8ist0 Comercial do Bengo — BUE 
Coíisef do Dande (Caxito)

Diogo Horácio Simão Pedro

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

yQuefoirequeridasobApresentaçãon.°180101/150811;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Diogo Horácio Simão 

PedrO, com o NIF 2464028967, registada sob o 

n.° 2015/18010100242;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Diogo Horácio Simão Pedro

Identificação Fiscal: 2464028967;

AP.180101/150811 Matrícula

Diogo Horácio Simão Pedro, solteiro(a), maior, residente 

no Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Açucareira, 

Casa n.° 115, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com motorista de ligeiros, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «DIOGO HORÁCIO SIMÃO

PEDRO — Serviços de Condução Ligeira», situado no 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Açucareira, 

Casa n.° 115.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito), aos 11 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito)

José Oliveira António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
ty Que foi requerida sob Apresentação n.° 180101/150811,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer 

ciante em nome individual José Oliveira Antó 

nio, com o NIF 2464029076, registada sob o 

n.° 2015/18010100246;
Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

J°sé Oliveira António

Identificação Fiscal: 2464029076;

AP180101/150811 Matrícula

Jose Oliveira António, solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município do Dande (Caxito), Baiiro Açucareira, 

casa s/n», que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela

cionada com Fotocopista, tem o escritório e estabelecimento 

enommado «JOSÉ OLIVEIRA ANTÓNIO — Serviços de 

cópias», situado no Bengo, Município do Dande (Caxito), 

Bairro Açucareira, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito), aos 11 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 

do Dande (Caxito)

João de Nascimento Alfredo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foirequerida sob Apresentação n.° 180101/150811;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual João de Nascimento

Alfredo, com o NIF 2464029017, registada sob 

on.° 2015/18010100241;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

João de Nascimento Alfredo
Identificação Fiscal: 2464029017;

AP.180101/150811 Matrícula
João de Nascimento Alfredo, solteiro(a), maior, residente 

em Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Quitonhe, 
casa s/n.’, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com motorista de ligeiros, tem o escntono e 
estabelecimento denominado «JOAO DE NASCIMENTO 

ALFREDO - Serviços de Condução Ligeira», situado no 
Bengo Município do Dande (Caxito), Bairro Caxito, s/n.

Por’ ser verdade se passa a presente certidão, que depo.s 

de revista e consel^"°Coniercial do Bengo - BUE
^n-rvatona do RegistConservatória _ 

doDande (Caxito), aos 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial doBengo - BUE

C°n d0 Dande (Corto)

Miguel João Jorge
„ «ta certidão está conforme 

a) Que a cópia apensa

o original; „tacãon"180101/150811;



Conservatória do Registo r„f, Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Miguel João Jorge, 
com o NIF 2464018902, registada sob o n.° 2015/ 

18010100244;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos — Anotações
Miguel João Jorge
Identificação Fiscal: 2464018902;

AP.180101/150811 Matrícula
Miguel João Jorge, solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município de Dande (Caxito), Bairro Kitohi, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com fotocopista, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «MIGUEL JOÃO JORGE — Serviços de 
cópias», situado no Bengo, Município do Dande (Caxito), 
Bairro Kitonhi, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Caxito), aos 11 de Agosto de 2015._ A/O
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Bengo — BUE 
de Dande (Caxito)

Eugênio Francisco

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Eugênio Francisco, 
com o NIF 2464028754, registada sob o n.° 2015/ 
18010100245;

d) Que ocupa as folhas mbricadafs) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Eugênio Francisco;
Identificação Fiscal: 2464028754;
AP.180101/150811 Matrícula
Eugênio Francisco, solteiro(a), maior, residente em 

Bengo, Município do Dande (Caxito), Bairro Kitonhi, Casa 
n.° 315, que usa a Erma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com fotocopista, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «EUGÊNIO FRANCISCO - Serviços de 
copias», situado no Bengo, Município do Dande (Caxito), 
Bairro Açucareira, s/n.°

de dCP0ÍS
do DanTtcX dT™' ~ BbE 
conservador/a, ile^l 2°15> ~ W

VOltlerciai ,4 doDa^e(caxi;ao1)’,0So 

Domingos Joâo

a) Que a cópia apensa a esta certir)- 
o onginal; n dao está

^QuefoirequeridasobAnresenh - 

ç) Que foi extraída do „8islo 

cante em nome mdividmi D'“* <• < 

o NIF 2464028797, registada | 

18010100258; °b 0 201* I

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) Dor m- , 
o selo branco desta Conservatória 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Domingos João;

Identificação Fiscal: 2464028797; 

AP.180101/150811 Matrícula 

Domingos João, solteiro(a), maior, residente no Bengo 

Município de Dande (Caxito), Bairro Kitonhi, casa s/n.°,què 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 

serralheiro, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«DOMINGOS JOÃO — Serralharia», situado no Bengo, 

Município do Dande (Caxito), Bairro Kitonhi, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino. 1

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE , 
do Dande (Caxito), aos 11 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Bengo —BUE 

do Dande (Caxito)

Engracla André de Sousa Paim

a) Que a '
0 ^igina^ a^enSa a esía cerí^dão está conforme 

ç) Que fre^Ue^aso^PresentaÇ^on’° 1^101/150807;
c- 01 extraída do registo respeitante ao comer 

nte em nome individual Engrácia André de 
°usa Paim, com o NIF 2464020486, registada 

sob o n.° 2015/18010100157;Ue ocupa as folhas rubricada(s) por mim, lev^/m) 

Matrícui° S^° branco desta Conservatória. 
En&rA U a Averbamentos —Anotações 

Ident‘fiIade Sousa Paim; 
AP iQnfaÇã° Fiscal: 2464020486; 
En^r' • $0807 Matrícula .bens aCla André de Sousa Paim, casado(a), sobrG^!io do

^ande reUlnd°S’ maior> residente no Bengo, 
^eu noTaX,tO)’Bai™ casa s n°>e símil e> exerce a actividade relacionada con, ca 
«ENCR T5’ tem ° escritório e estabelecimento en 

Sirnih CIAANDRt ™ SOUSA Bairr £,Iua<Í0 Bengo, Município do Dan .

0 Mifuma, s/n.°
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Por ser verdade se passa a presente certidãn je revista e consertada assino. ’ que deP°is

Conservatória do Registo Comercial do B 0l/E do Dande (Caxito), aos 7 de Agosto de 201 ~~
c0nservador/a, ilegível. ’ ^0

Conservatória do Registo Comercial do Bengo — BUE 
do Dande (Caxito)

Alberto Lukau

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Quefoi requerida sobApresentação n.° 180101 /150811;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Alberto Lukau, com 

o NIF 2464028665, registada sob o n.° 2015/ 

18010100260;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Alberto Lukau;

Identificação Fiscal: 2464028665;

AP.180101/150811 Matrícula

Alberto Lukau, solteiro(a), maior, residente em Bengo, 

Município de Dande (Caxito), Bairro Quingombe, Casa 

n.° 46/02, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com fotocopista, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «ALBERTO LUKAU — Serviços de 

Cópias», situado no Bengo, Município do Dande (Caxito), 

Bairro Kingombe, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Bengo BUE 

do Dande (Caxito), aos 11 de Agosto de 2015. A/O 

c°nservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Malanje

BUE de Malanje

Américo José da Costa Balanga

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;b) Que foi requerida sobApresentação n.° 070101/15083

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Américo José 

Costa Balanga, com o NIF 2464070157, regis

tada sob o n.° 2015/07010100088;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, 1

o selo branco desta Conservatória.

18900 (125)

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Américo José da Costa Balanga

Identificação Fiscal: 2464070157;

AP.070101/150831 Matrícula

Américo José da Costa Balanga, solteiro(a), maior, resi

dente em Malanje, Município de Quela, Bairro Cambamba, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Comércio a retalho em estabelecimen

tos não especializados, com predominância de produtos 

alimentares, bebidas ou tabaco, n.e., tem o escritório e esta

belecimento denominado «AMÉRICO JOSÉ DA COSTA 

BALANGA—Confeitaria», situado em Malanje, Município 

de Malanje, Bairro Quizaga, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Malanje — BUE 

de Malanje, aos 31 de Agosto de 2015. —A/O conservador/a, 

ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Malanje- 
BUE do Malanje

Albertina Neyd Tavira Bravo

a) Que a copia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n° 070101/150901;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Albertina Neyd 

Tavira Bravo, com o NIF 2464071080, registada 

sob o n.° 2015/07010100095;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações

Albertina Neyd Tavira Bravo;
Identificação Fiscal: 2464071080;

AP.070101/150901 Matrícula
Albertina Neyd Tavira Bravo, solteiro(a), maior, resi

dente em Malanje, Município de Malanje, Bairro Azul, Casa 

n.° 154, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com cabeleireiro e similares, tem o escritó

rio e estabelecimento denominado «ALBERTINA NEYD 

TAVIRA BRAVO — Cabeleireiro e Similares», situado em 
Malanje, Município de Malanje, BairroAzul, Casa n.° 154.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Malanje - 
BUE de Malanje, aos 1 de Setembro de 2015. - A/O 

conservador/a, ilegiveL



Con
servatóría do Registo Comercial de Malanje — 

BUE de Malanje

Solange Marina Satula Vilarinho

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

^QuefoirequeridasobApresentaçãon.°070101/150901;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Solange Marina 
Satula Vilarinho, com o NIF 2464070858, regis- 
tadasobon.(>20I5/07010100094;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Solange Marina Satula Vilarinho;
Identificação Fiscal: 2464070858;
AP.070I01/I50901 Matrícula

-----m estabelecimentos não especializados, comçKàX nrodutos alimentares, bebidas ou tabaco, n,„ 
Cia • e estabelecimento denominado «Abl^ ’ 
eSTn°cOS AMÓNIO CATRAIO - Confeitaú^,^ 

, Y nie Município de Malanje, Bairro VilaM 
f>m NW1-’’

ía Dangereux.Comante m a a presente certidão, que
vnr ser veruar°r onsertada assino.

de revista e c Reaisto Comercial de Mate _
Conservatória do R B

BUE de ’0

Conservatória do Registo Comercial de Malan 
BUE de Malanje

Neuston da Conceição Contreiras Ferreira

Solange Marina Satula Vilarinho, solteiro(a), maior, resi
dente em Luanda, Município de Viana, Bairro Viana, Rua 
Comandante pula, n.° 94 4.° Apartamento 41, que usa a firma 
o seu nome, exerce a actividade relacionada com Comércio 
a retalho de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro., 
tem o escritório e estabelecimento denominado «SOLANGE 
MARINA SATULA VILARINHO — Prestação de Serviços 
de Ccostura», situado em Luanda, Município de Malanje, 
Bairro Centro da Cidade, Hoji-ya-Henda.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Malanje — 
BUE de Malanje, aos 1 de Setembro de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Malanje — 

BUE de Malanje

Adilson de Marcos António Catraio

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) QuefoÍTequeridasóbApresentaçãom°070101/150907;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Adilson de Marcos 
António Catraio, com o NIF 2464073415, regis
tada sob o n.° 2015/07010100104;

d) Que ocupa as folhas rubricadaÇs) por mim, levaÇm)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Adilson de Marcos António Catraio
Identificação Fiscal: 2464073415;
AP.070101/150907 Matrícula
Adilson de Marcos António Catraio, solteiroÇa), maior, 

residente em Malanje, Município de Malanje, Bairro 
Catepa, casa s/n.«, Zona 5, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Comércio a retalho

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

òJQuefoirequeridasobApresentaçãon.°070101/150922;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Neuston da Concei

ção Contreiras Ferreira, com o NIF 2464083186, 

registada sob o n.° 2015/07010100140;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Newon da c^erbamen^ - Anotações 

identificai P T° 

AP 07n r n,, F1SCa : 2464083186;
v,50922u^lamaior, reside.: Conceiçâo Contreiras Feireira, sdteMl 

Rangel R o ^uanda’ Município de Luanda, Bairro 

nome, êxerc ° ° 9’ Z°na 15’ que USa a finM ° 
tenção e C 3 aCÍIV*dade re^eionada com comércio, manu- 
tem o reParaÇão de veículos automóveis e motociclos., 
j)a esta^e^ec™ent0 denominado «NEUSTON
me A ’ CEI^OCONTREIRAS FERREIRA —Oficina e 
n • auío>>’ S1taado em Luanda, Município de Malwje, 

estrada nacional 230.°r ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

e ^vista e consertada assino.PTTt°nSerVat^a do Registo Comercial de 
de Malanje, aos 22 de Setembro de 2015. - 

c°nservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Com1 
BUE do Sumbe

Jorge Manuel Cundiendie

a) Que a cópia apensa a esta certidã 

o original; ~ o6Oi
Que foi requerida sobApresentação
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QUe foi extraída do registo respeitante ao comer- 
C ciante em nome individual Jorge Manuel Cun- 

diendie, com o NIF 2464017604, registada sob 
on.° 2015/06010100028;

n Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matricula—Averbamentos — Anotações
JL Manuel Cundiendie; 

;dentificaçãoFiscal:2464017604; 

yVP.060101/150521 Matrícula 
jorge Manuel Cundiendie, solteiro(a), maior, residente 

B0 Kuanza-Sul, Município do Sumbe (ex. Ngunza), Bairro 
pomba Nova, Sector 1, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com electromêcanico, tem o escri
tório e estabelecimento denominado «JORGE MANUEL 
CUNDIENDIE — Electromecânica», situado no Kuanza 
Sul, Município do Sumbe (ex. Ngunza), Bairro Pomba 

Nova, Sector 1.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Kwanza-Sul 

-BUE do Sumbe, aos 21 de Maio de 2015. — A/O 
conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Kwanza-Sul — 
BUE de Sumbe

Josué Mendes de Carvalho

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°060101/150521;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Josué Mendes de

Carvalho, com o NIF 2464017647, registada sob 

on.° 2015/06010100033;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Josué Mendes de Carvalho;
Mentificação Fiscal: 2464017647;

AP.060101/150521 Matrícula
Josué Mendes de Carvalho, solteiro(a), maior, resi- 

ente no Kuanza Sul, Município do Sumbe (ex. Ngunza), 

^rro E15, RUA Edifício 2, que usa a firma o seu nome, 
,erce a actividade relacionada com pedreiro, tem o escri 

e estabelecimento denominado «JOSUÉ MENDES 
E CARVALHO — Construção», situado no Kuanza Sul, 

n®^^0 Amboim (ex. Gabela), Bairro EI5, Rua Casa

Por ser verdade se passa a presente certidão, que dep 

revista e consertada assino. Q .
Conservatória do Registo Comercial do Kwanza- 

"T BCE do Sumbe, aos 21 de Maio de 2015. — 

°nservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Kwanza-Sul - 

BUE do Sumbe

Alcina Marcos Manuel

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Quefoirequeridasob Apresentação n.°060101/150818;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Alcina Marcos 

Manuel, com o NIF 2464017582, registada sob 

on.° 2015/06010100037;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Alcina Marcos Manuel
Identificação Fiscal: 2464017582;

AP.060101/150818 Matrícula
Alcina Marcos Manuel, solteiro(a), maior, residente em 

Kuanza-Sul, Município do Sumbe (ex. Ngunza), Bairro 

Zona 2, Rua dos Massacres, Casa n.° 4, que usa a firma o 

seu nome, exerce a actividade relacionada com Padeiro, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «ALCINA 
MARCOS MANUEL — Padaria», situado no Kuanza-Sul, 
Município do Sumbe (ex. Ngunza), Bairro Zona 3 , dos 

Massacres.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Kwanza-Sul 

__ BUE do Sumbe, aos 18 de Agosto de 2015. — A/O 

conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

Domingas Felicidade Conde Mabiala

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
WQuefoirequeridasobApresentaçãon.°010101/150723;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Domingas Felic.dade 
Conde Mabiala, com o NIF 2464041963, regis

tada sobon.» 2015/01010100021;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatona.

Matrícula - Averbamentos Ç^otaçoes
Domingas Felicidade Conde Mabiala

Identificação Fiscal: 24640

Domingas Felicidade Cabinda, Bairro 4.° de
residente em Cabinda, Mun‘c,p‘ usa a firma 0 Seu nome, 

Fevereiro, casa s/n.°, ona ’ Quintandeira — Venda
exerce a actividade relacionada



ae Vestuário, tem o escritório e estabelecimento denomi

no «domingas felicidade conde mabiala _ Venda de Vestuário», situado em Cabinda, Município de 

Cabinda, Bairro 4.“ de Fevereiro, casa s/n.°, Zona C.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — BUE 

de Cabinda, aos 23 de Julho de 2015. — A/O Conservador/a, 

Ana Tomás.

■ • an Resisto Comercial de Cabinda - fnnservatónadoKegisw  ̂
C BUE de Cabinda

João Laza Elisa
(,) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

b)QuefóweridasobApresentaçãon. 0010101/150715; 
d Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual João Laza Elisa, com 
o NIF 2464044415, registada sob o n.° 2015/ 
01010100005;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matricula—Averbamentos — Anotações
Joào Laza Elisa
Identificação Fiscal: 2464044415;
AP.010101/150715 Matrícula
Joào Laza Elisa, solteiro(a), maior, residente em Cabinda, 

Município de Cabinda, Bairro Marien Ngouabi, casa s/n.°, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Quintandeira — Venda de Vestuário, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «JOÃO LAZA ELISA — 
Venda de Vestuário», situado em Cabinda, Município de 
Cabinda, Bairro A Resistência, Emissora.

Por ser verdade se passa a presente certidào, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda - BUE

Consenatória do Re&sto Comercial de Cabinda
BEE de Cabinda

Maria de Jesus Gabreil Issungo da Paixão

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

bjQueíoirequeridasob  Apresentaçàon.0 010101 /150724; 
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria de J esus G abr eil 
Issungo da Paixão, com o NIF 2464044474, 
registada sob o n.° 2015/01010100029;

dIÁRio
«1 Que ocupa »sfolhas 

oselobra„codestaC 1 

Matricula — Averbamentos — An 1 na' 

Maria de Jesus Gabreil Issungo da 
Identificação Fiscal: 2464044474. a'Xa° 

AP.010101/150724 Matrícula ’

Maria de Jesus Gabreil Issungo da Paixão 
regime de comunhão geral, maior, residente^'5* 

Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade rèlaT 

Pasteleiro, tem o escritório e estabelecimento d0*'"® 

«MARIA DE JESUS GABREIL ISSUNGO 
— Pastelaria», situado em Cabinda, Município de C K ° 

Bairro 4 de Fevereiro, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda-BUI 

de Cabinda, aos 24 de Julho de 2015. —A/O Conservador/a, 

Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda-

BUE de Cabinda

Maria Rosa Miguel Sousa
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;b) Que foi requerida sobApresentação n.°010101/150818,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Maria Rosa Migu 

Sousa, com o NIF 2464044512, registada 

n.° 2015/01010100103;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por1 

o selo branco desta Conservatória. 

Matrícula — Averbamentos Anotações 

Maria Rosa Miguel Sousa 
Identificação Fiscal: 2464044512, 
AP.010101/150818 Matrícula maior, k-Maria Rosa Miguel Sousa, solteiro a , Comandantc j 

, . , rahinda, Bairro j
em Cabinda, Município de Ca 
Gika, casa s/n.°, Zona D, que usa a ^^^eira 

a actividade relacionada com Quin 

Vestuário, tem o escritório e estabe^de 

«MARIA ROSA MIGUEL SOUSA Cabiíia^
situado em Cabinda, Municípi0^ 

Comandante Gika, casa s/n.°, ^onã^te certi^0’
Por ser verdade se passa a Pre ,

de revista e consertada assino. mercial

Conservatória do Regist0 t0 &

BUE de Cabinda, aos 18 

Conservador/a, Ana Tomas.

. - reside0*6

~ ee*etc6 ' 
noOie’ ,a d« ■

.inda’

dep°|S, de 

o, zona D- 

aP^teC
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Oue foi extraída do registo respeitante ao comerciante 

C em nome individual , com o NIF 2462006613, 

registada sob o n.° 2015/04170100141;

(j) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Marcos Costino Bota
Identificação Fiscal: 2462006613;

^041701/150205 Matrícula

Marcos Costino Bota, Solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Esperança, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denomi- 

nado^ARCOS COSTINO BOTA — Confeitaria», situado 

em Luanda, Município do Songo, Bairro Songo, Sonb.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — 

BUE de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

António Domingos Nunes Tomás

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 041701 /141125;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Domingos 

Nunes Tomás, com o NIF 2462039414, regis

tada sob o n.° 2014/04170100032;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

António Domingos Nunes Tomás 

identificação Fiscal: 2462039414;

AP.041701/141125 Matncula

António Domingos Nunes Tomás, casado(a), sob regime 
de bens adquiridos, maior, residente em Luanda, Município 

de Viana, Bairro Km 14, Rua da Lagoa, Casa n.° 269, que 

a a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

c°m Quintandeira — Venda de Vestuário, tem o escntono 

' estabelecinient0 denominado «ANTÓNIO DOMINGOS 

TOMÁS — Venda de Vestuário», situado em 

anda, Município de Viana, Bairro Vila Nova, T Cabra 

d ^Or Ser verdade se passa a presente certidão, que dep 

revista e consertada assino. ____
Conservatória do Registo Comercial de Luan a 

Cq E de Viana (Sede), aos 5 de Fevereiro de 2015. — 

nservador/a, Dulce Agostinho Jacinto.

de Viana (Sede)

Francisco Domingos Albano Gonçalves

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°041701/150205;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco Domingos 

Albano Gonçalves, com o NIF 2462026+630, 

registada sob o n.° 2015/04170100157;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Francisco Domingos Albano Gonçalves 

Identificação Fiscal: 2462026+630;

AP.041701/150205 Matrícula

Francisco Domingos Albano Gonçalves, solteiro(a), 

maior, residente em Luanda, Município do Cazenga, Bairro 

Hoji-ya-Henda, casa s/n.°, Zona 17, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com montadores 
de aparelhos electrónicos, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «FRANCISCO DOMINGOS ALBANO 
GONÇALVES — Serviços de Electrónica», situado em 
Luanda, Município de Viana, Bairro Zango 1,23.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. — A/O 

Conservador/a, Júnior Epamba.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Ivete Tshilomba Cangoma

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
/>)Quefoi requeridasobApresentaçãon.<’041701/1411-0;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Ivete Tshilomba Can
goma, com o NIF 2462039694, registada sob o 

n ° 2014/04170100031;
<0 Que ocupa as folhas rubricada(s) por m.m, leva(m) 

o selo branco desta Conservatona.
Matrícula —Averbamentos—Anotaçoes

AP,041701/141125 maior, residente

Ivete Tshilomba BairT0 Nelito Soares, Rua
em Luanda, Municipi L a firnia 0 seu nome,



1890#(3«)

J inado «IVETE TSHILOMBA

■ p,“" ,ue dep°'s 

de revista e “"^^Comercial de Luanda - BUE 
Conservatona do Registo uon _

de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. 
Conservador/a, ilegíveL _________

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 

de Viana (Sede)

Luciano Nzinga Pedro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

yQuefoirequeridasobApresentaçaon.°041701/141125;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Luciano Nzinga 
Pedro, com o NIF 2462034781, registada sob o 
n.° 2014/04170100043;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Luciano Nzinga Pedro
Identificação Fiscal: 2462034781;
AP.041701/141125 Matrícula
Luciano Nzinga Pedro, solteiro(a), maior, residente 

em Lmda, Município de Viana, Bairro Sambizanga, casa 
rid/a i ’ a 0 seu nome> «erce a acti- 

relacionada com Posticeiro (Cabeleiro de Postiços) 
NZW PEDRO^^7 den°minado «LUCIANO 

de revista e^om^Xo. qUe depois

^ervador/a,^^^^0^™ de 2014. — A/O

Guilhermina Marisa Sim3 
aio. . . ,mà0 di> Costa

c) « ^X^^^noi/unjs.

d) Que ocupa as folhas 

o selo branco desta r P°r mi

Matrícula - Averbamentos 

Guilhermina Marisa Simão da c 

Identificação Fiscal: 24620397no°Sta 

AP.041701/141125 Matrícula 

Guilhermina Marisa Simão da Co 

residente em Luanda, Município de vJr S°lteÍr°(a)- 
n.° 2963, que usa a firma o seu nome exerc^ 

cionada com montadores de aparelhos el 

escritório e estabelecimento denominado «Gnn 

MARISA SIMÃO DA COSTA - Serviços de 

situado em Luanda, Município de Viana 
Casa n.° 2963. ’ oZan?<>l,

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino. ’ 15

Conservatória do Registo Comercial de Luanda-BUE 

de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. —A/O 

Conservador/a, Júnior Epamba.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda—BUE 
de Viana (Sede)

Sheila Vanuza Paixão de Oliveira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original; °

b) Que foi requeridasobApresentaçâon. 041701

c) Que foi extraída do registo respeitante
ciante em nome individualshelIa , (aE1 
dDe Oliveira, com» NIF 246202S1»*» 

sob o n.° 2014/04170100029, jeva(m)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por

o selo branco desta Conservat

Matrícula — Averbamentos An 

Sheila Vanuza Paixão de Oliveira 

Identificação Fiscal: 2462028188, 

AP.041701/141125 Matrícula 

Sheila Vanuza Paixão de Oliveira, 

residente em Luanda, Município 

;a a firma O seu nom _

Cabeleireiro e su™ vaN^^ &

Luanda, Município de Viana, ®a^nte cert^ã0’

Por ser verdade se passa a pr 

de revista e consertada assino. de tf
Conservatória do Re^^«K0 de 2»14 

de Viana (Sede), aos 25 de 

Conservador/a, Júnior Epombo

Solteir°(a)’ * 9) 
io de Viana’ ^°tividsde 

”’eXerCoesc>^ 
- tem0 „aJxA°casa s/n.°, que usa a 1 

relacionada com Cabeieircn^ - Lrpn A VANUZ"’’ , 
estabelecimento denominado «S galares»» 

DE OLIVEIRA — Cabeleireiro e~

!ftidâ0’<’ 

fidÊ
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Cons
ervatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Isidro José Vunge

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.°041701 /141125;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Isidro José Vunge, 

com o NIF 2462039686, registada sob o n.° 2014/ 

04170100028;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Isidro José Vunge

Identificação Fiscal: 2462039686;

AP.041701/141125 Matrícula

Isidro José Vunge, solteiro(a), maior, residente em 

Luanda, Município de Viana, Bairro Caop A, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com motorista de ligeiros, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «ISIDRO JOSÉ VUNGE — Serviços 

de Condução Ligeira», situado em Luanda, Município de 
Viana, Bairro Caop A, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 25 de Novembro de 2014. — A/O 

Conservador/a, Júnior Epamba.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Pedro Kondua Ramiro Panzo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.°041701/141127,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Pedro Kondua 

Ramiro Panzo, com o NIF 2462039724, regis

tada sob o n.° 2014/04170100048;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Pedro Kondua Ramiro Panzo
Identificação Fiscal: 2462039724;

AP.041701/141127 Matrícula
Pedro Kondua Ramiro Panzo, Solteiro(a), maior resi

dente em Luanda, Município de Viana, Bairro aop, 

Casa n.° 70, que usa a firma o seu nome, exerce a 
dade relacionada com Quitandeira — Venda e 

Alimentares, tem o escritório e estabelecimento eno

«PEDRO KONDUA RAMIRO PANZO - Venda de Bens 

Alimentares», situado em Luanda, Município de Viana 

Bairro Caop, Casa n.° 70. ’

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 27 de Novembro de 2014. — A/O 

Conservador/a, Júnior Epamba.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda - BUE 

de Viana (Sede)

Paulino António

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

ó)Que foi requeridasob Apresentação n.°041701/141127;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Paulino António, 
com o NIF 2462034790, registada sob o n.° 2014/ 
04170100051;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Paulino António
Identificação Fiscal: 2462034790;
AP.041701/141127 Matrícula
Paulino António, solteiro(a), maior, residente em Luanda, 

Município de Viana, Bairro Rangel, Rua do Dili, Casa RA 
265, Zona 15, que usa a firma o seu nome, exerce a activi
dade relacionada com funileiro ou latoeiro, tem o escritório 
e estabelecimento denominado «PAULINO ANTÓNIO — 

Funilaria e Afins», situado em Luanda, Município de Viana, 
Bairro Km 12, Rua do Dili, Casa RA 265, Zona 15.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede), aos 27 de Novembro de 2014. — A/O 

Conservador/a, Júnior Epamba.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda — BUE 
de Viana (Sede)

Judite Maria das Dores

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

/>)QuefoirequeridasobApresentaçãon.°041701/I41127;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual 
Dores, com o NIF 2462034803, registada sob o 

n» 2014/04170100052;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por num, eva m

o selo branco desta Conservatona.
Matrícula - Averbamentos -Anotaçoes



а) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme |

^QuefoirequeridasobA

C> Que foi extraída do 
ciante em nome . respeit%/l5^

Ndulo> com o NIF 24/0 Ual Carvalh 
n»2Oi5,04170iool34®«30204.te‘’*S 

d) Que ocupa as folhas mb ’ **
o selo branco desta c Cada^ Por^ 

Matrícula — Averbamentos ’ %

Carvalho Muhanda Ndulo 

Identificação Fiscal: 2462030204 AP.041701/150203 Matrícula ; 

Carvalho Muhanda Ndulo, solte' 

em Luanda, Município de Viana, Bafoo que usa a firma 0 seu nome, exerce a actS í 

com motorista de ligeiros, tem o escrit ' 
mento denominado «CARVALHO estabeleci- 
— Serviços de Condução Ligeira» situad^ W° 

Município de Viana, Bairro Sagrada Família 

Por ser verdade se passa a presente certidào, que depôs 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda _ 

BUE de Viana (Sede), aos 3 de Fevereiro de 2015. —A/O 

Conservador/a, Dulce Agostinho Jacinto. 

Conservatória do Registo Comercial de Luanda —BUE 

de Viana (Sede)

Mário Domingos

o original; .б) Que foi requerida sob Apresentação n. 041701/1 

c) Que foi extraída do registo respeitante a
ciante em nome individual Mário on 
com o NIF 2462032169, registada so | 

2015/04170100137; Ieva(ni) ;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) P .
o selo branco desta Conservato 

Matrícula — Averbamentos Anotaç
Mário Domingos '

Identificação Fiscal: 2462032169, ÁP.041701/150203 Matrícula de sepa^

Mário Domingos, casado(a), so de
de bens, maior, residente em Luan a, q seU no 

Bairro Geredoria, casa s/n.°, Que USamotorista de 

exerce a actividade relacionada cOn\enorninad° { 

tem o escritório e esta^e^ec^rnent°dução Lige’ra>>’ 
DOMINGOS — Serviços de Co” . ZanZala- jep^5 

em Luanda, Município de Viana, ce^0’ q 

Por ser verdade se passa a pr^s 

de revista e consertada assino. jrjerci^ 
Conservatória do Regist0 pevereiro 

BUE de Viana (Sede), aos 3 de 

Conservador/a, Dulce Agosti^0

J“diteMariaftsS62034803;
Identifi»'?3® ^trícula o;nr residente em 

judrte Mana oa Bairro Zango, a com 
Luanda, eXerce a activi a e estabeleciment0
usa afirma tem 0 escnto __ Serviços

” Lu”d“’ de

de■ »“!“íComerc»! de Uand» - BUE

—---------

, . d Registo Comercial de Luanda — BUE 
ConservatonadoRe^^

Sérgio Eugênio Palanga Chindombe 

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

bjQ^friCtridasobApresentaçãonWUOl/WlllS;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 
ciante em nome individual Sérgio Eugênio < 
Palanga Chindombe, com o NIF 2462039228, 
registada sob o n.° 2014/04170100033,

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações 
Sérgio Eugênio Palanga Chindombe 
Identificação Fiscal: 2462039228;
AP.041701/141125 Matrícula
Sérgio Eugênio Palanga Chindombe, solteiro(a), maior, 

residente em Benguela, Município do Lobito, Bairro Alto 
Liro, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com Quitandeira — Venda de Bens 
Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 
«SÉRGIO EUGÊNIO PALANGA CHINDOMBE — Venda 
de Bens Alimentares», situado em Benguela, Município de 
Viana, Bairro Rejodoria, das 5 Casas.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.
de ViarjuM 1 R?Kl° Comercialde Luanda — BUE

Conservatória do Registo Comerciai de Luanda — BUE 

de Viana (Sede)

Carvalho Muhanda Nduio

a) Que a cópia apensa a esta certidào está conforme 
o originai;
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QUe ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações

Maria da Conceição Miguel Sumbo

Identificação Fiscal: 2464058394; 

yVP.010101/150805 Matrícula

Maria da Conceição Miguel Sumbo, solteiro(a), maior, 

residente em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 

Comandante Gika, casa s/n.°, Zona B, que usa a firma o 

Seu nome, exerce a actividade relacionada com Quitandeira 

_ Venda de Bens Alimentares, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «MARIA DA CONCEIÇÃO MIGUEL 

SUMBO — Venda de Bens Alimentares», situado em 

Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Comandante Gika, 

casa s/n.°, Zona B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — BUE 

de Cabinda, aos 5 de Agosto de 2015. —A/O Conservador/a, 

Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

Pelágia Zuzi Sumbo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Quefoi requerida sob Apresentação n.°010101/150812;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Pelágia Zuzi Sumbo, 

com o NIF 2464050830, registada sob o n.° 2015/ 

01010100073;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Pelágia Zuzi Sumbo

Identificação Fiscal: 2464050830;
AP.010101/150812 Matrícula
Pelágia Zuzi Sumbo, solteiro(a), maior, residente em 

Cabinda, Município de Cabinda, Bairro à Luta Continua, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Quitandeira — Venda de Bens Alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «PELAGIA 

ZDZI SUMBO — Venda de Bens Alimentares», situado en 
Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Comandante Gika, 

casa s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depo' 

revista e consertada assino. __
Conservatória do Registo Comercial de Cabin 

BDE de Cabinda, aos 12 de Agosto de 2015. - A/ 

Conservador/a, Ana Tomás.

c«"“™>^<i»Re8líMc«»er.,.,deC.blna,_
BUE de Cabinda

Joaquina Ngueve Leopoldo Luís

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.°010101/150819;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Joaquina Ngueve 

Leopoldo Luís, com o NIF 2464058351, regis

tada sob o n.° 2015/01010100111;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, ieva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Joaquina Ngueve Leopoldo Luís 

Identificação Fiscal: 2464058351;

AP.010101/150819 Matrícula

Joaquina Ngueve Leopoldo Luís, casado(a), sob regime 

de comunhão geral, maior, residente em Cabinda, Município 

de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, casa s/n.°, Zona C, que 

usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com cabeleireiro e similares, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «JOAQUINA NGUEVE LEOPOLDO 
LUÍS — Cabeleireiro e Similares», situado em Cabinda, 

Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, casa s/n.°, 

Zona C.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda, aos 19 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

Raimundo Luís Chimpolo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
fi) Que foirequerida sob Apresentação n.°010101/150812;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Raimundo Luís 

Chimpolo, com o NIF 2464058220, registada 

sob o n.° 2015/01010100072;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula - Averbamentos - Anotações 

Raimundo Luís Chimpolo 
Identificação Fiscal: 2464058220, 

AP.010101/150812 Matrícula



Raimundo Luís Chimpolo, solteirofa), maior, residente 
em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, 
Casa n.° 150, Zona D, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com actividades fotográficas, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «RAIMUNDO 
LUÍS CHIMPOLO — Serviços de Fotografia», situado em 
Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, Casa 
n.° 150,ZonaD.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda _
BUE de Cabinda, aos 12 de Agosto de 2015. _ A/O
Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

Teresa Zinga Pobre

a) Quv a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.°010101/150819;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Teresa Zinga Pobre, 
com o NIF 2464058270, registada sob o n.° 2015/ 
01010100114;

c) Que foi extraída do regist0 r

ciante em nome indiviL] c. 

Vunda, com o NIF 2464058165 í 

n.° 2015/01010100115;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) D

„ ,° sel° br"CO des,a S 
Matncula - Averbamentos - Anotacõe.

Florència Mato Vunda

Identificação Fiscal: 2464058165- 

AP.010101/150819 Matrícula 

Florència Mato Vunda, solteiro(a), maior, resid 

Cabinda, Município de Cabinda Bairro aLi enteeíl 
> auiu Annicar CaUí que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rei 

nada com Quitandeira — Venda de Bens Alimentares^ 

o escritório e estabelecimento denominado «FLORÊMo* 

MATO VUNDA — Venda de Bens Alimentares», situado 

em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Amílcar Cabral 

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda - 

BUE de Cabinda, aos 19 de. Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

k__ VOFO lumas ruoncadafs) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória. 

Matricula—Averbamentos—Anotações 
Teresa Zinga Pobre 
Identificação Fiscal: 2464058270; 
AP.010101/150819 Matrícula 
Teresa Zinga Pobre, casado(a), sob regime de comunhão 

geral, maior, residente em Cabinda, Município de Cabinda, 
Bairro l.° de Maio, s/n.0, Zona C, que usa a firma o seu * 
nome, exerce a actividade relacionada com Alfaiate, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «TERESA ZINGA 
POBRE — Alfaiataria», situado em Cabinda, Município de 
Cabinda, Bairro 1.° de Maio, s/n.°, Zona C.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda, aos 19 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Regjsto Comercial de Cabinda —

BUE de Cabinda
Florència Mato Vunda

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.°OWtni •'

Francisca Massanga Nhati

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
Z9QuefoirequeridasobApresentaçãon.°010101/1508 ;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao com
ciante em nome individual Francisca Ma 

Nhati, com o NIF 2464058289, registadas 

n° 2015/01010100048; (m)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por m
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —- Anotações

Francisca Massanga Nhati

Identificação Fiscal: 2464058289,

AP.010101/150804 Matrícula maior, residente
Francisca Massanga Nhati, solteiro(a ’^abassango,casa 

em Cabinda, Município de Cabinda, Bairr re^C^

s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a iinentares> 

nada com Quitandeira — Venda de Ben 

o escritório e estabelecimento denorni^^^ Ali^ 

MASSANGA NHATI — Venda binda> 

situado em Cabinda, Município de 

Grande, Mawete. certidã°’

Por ser verdade se passa a present 

de revista e consertada assino. . de Cabinda

Conservatória do Registo Comerc^/q Co^s° 
de Cabinda, aos 4 de Agosto de 201

Ana Tomás.
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Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

António Mawete Toni

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

Que foi requerida sobApresentação n.°010101/150714;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Mawete 

Toni, com o NIF 2464044610, registada sob o 

n.° 2015/01010100003;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

António Mawete Toni
Identificação Fiscal: 2464044610;

AP.010101/150714 Matrícula

António Mawete Toni, solteiro(a), maior, residente em 
Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Comandante Gika, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Quitandeira — Venda de Bens Alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «ANTÓNIO 

MAWETE TONI — Venda de Bens Alimentares», situado 
em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Comandante 
Gika, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — BUE 
de Cabinda, aos 14 de Julho de 2015. —A/O Conservador/a, 

Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

Ana Maria Chimuissi Bachi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.°010101/150825,

c) Que foi extraída dó registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Ana Maria Chimuissi 

Bachi, com o NIF 2464050776, registada sob o 

n.° 2015/01010100139;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações

Ana Maria Chimuissi Bachi
Identificação Fiscal: 2464050776;

AP.010101/150825 Matrícula
Ana Maria Chimuissi Bachi, solteiro(a), maior, r 

dente em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 

Grande, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, 
actividade relacionada com Quitandeira Ven

-------------------------------------------------------------- - (135)

Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denominado 

«ANA MARIA CHIMUISSI BACHI - Venda de Bens 

Alimentares», situado em Cabinda, Município de Cabinda, 

Bairro Povo Grande, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda, aos 25 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda

António Sumbo

q? Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

ó)QuefoirequeridasobApresentaçãon.°010101/150804;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual António Sumbo, com 

o NIF 2464050920, registada sob o n.° 2015/ 

01010100050;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

António Sumbo

Identificação Fiscal: 2464050920;

AP.010101/150804 Matrícula

António Sumbo, solteiro(a), maior, residente em Cabinda, 

Município de Cabinda, Bairro Comandante Gika, casa s/n.°, 

Zona B, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Quitandeira — Venda de Bens Alimentares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «ANTÓNIO 

SUMBO — Venda de Bens Alimentares», situado em 

Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Comandante Gika, 

casa s/n.°, Zona B.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Cabinda—BUE 

de Cabinda, aos 4 de Agosto de 2015.—A/O Conservador/a, 

Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda -
BUE de Cabinda

Adelaide Cambinja Leopoldo

_ a PQta certidão está conformea) Que a cópia apensa a esta cernoao 

b;QuefXeridasobApresentaçãon.»010101/150819y



c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Adelaide Cambmja 
Leopoldo, com o NIF 2464050903, registada 

sobon.0 2015/01010100112;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos—Anotações
Adelaide Cambinja Leopoldo
Identificação Fiscal: 2464050903;

ARO 10101/150819 MatrículaAdelaide Cambinja Leopoldo, solteiro(a), maior, 
residente em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 
Cabassango 2, que usa a firma o seu nome, exerce a acti
vidade relacionada com Pasteleiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «ADELAIDE CAMBINJA 
LEOPOLDO — Pastelaria», situado em Cabinda, 
Município de Cabinda, Bairro Cabassango 2.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de rerísta e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda, aos 19 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, Ana Tomás.

Consen atória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

Edgar Inácio do Carmo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

tyQuefoirequeridasobApresentaçãon.o0l0101/150814;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Edgar Inácio do 
Carmo, com o NIF 2464058408, registada sob o 
n.° 2015/01010100095;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Edgar Inácio do Carmo
Identificação Fiscal: 2464058408;
AP.010101/150814 Matrícula
Edgar Inácio do Carmo, solteiro(a), maior, residente 

em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, 
casa s/n.°, Zona C, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Fotocopista, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «EDGAR INÁCIO DO 
CARMO — Serviços de Cópias», situado em Cabinda, 
Município de Cabinda, Bairro Lombo Lombo, de Comércio.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda, aos 14 de Agosto de 2015. — A/O 
Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Co I
BUE de Cabinda 6 Cab‘Ma^ 

Maria de Lourdes Quinta '

a) Que a cópia apensa a esta certidão eçt,
o original; Sla

b) Que foi requerida sob Apresentaçãon “OlOin
c) Que foi extraída do registo respeitante°1/15()81*.

ciante em nome individual Maria de° ‘ 

Quinta, com o NIF 2464058386 reekt 
n.° 2015/01010100075; ’ asobo

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por raini)j
o selo branco desta Conservatória. > m I

Matrícula — Averbamentos — Anotações I

Maria de Lourdes Quinta (

Identificação Fiscal: 2464058386; I
AP.010101/150812 Matrícula j

Maria de Lourdes Quinta, solteiro(a), maior, residente I 

em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, 

casa s/n.°, Zona B, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira — Venda de Bens 

Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denomi- 

nado «MARIA DE LOURDES QUINTA — Venda de Bens 

Alimentares», situado em Cabinda, Município de Cabinda, 

Bairro 4 de Fevereiro, 1.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Cabin^ 

BUE de Cabinda, aos 12 de Agosto de 2015. 

Conservador/a, Ana Tomás.

coaser^riadoR

RTiv J C°merciaI de Cabinda- .B’ E de Cabinda I
Francisco Gomes Zau 1

a) QUe a , .
0 Originab a^enSa a esía cer^o está conforme

cj Que^Ofor^qUendaSobApresenta^on^°010101/150813; 
ciante GXtraida registo respeitante ao comer- 
Zau em n°me in(iividual Francisco Gomes 
201 ° NIF 2464058360, registada sob o n.°

^Que015/0 010100087;o s 1 aS ^°^as ^bricadafs) pormim, leva(m)

^atrícula__° ^ranco ^esta Conservatória.
^rancisen ^VQrbarnentos—Anotações

Gomes Zau
AXfi'XXaM2'l64"5““:

Fran^co C? Matncula
Cabinda, ■ ,mes ^au’ s°lteiro(a), maior, residente em
Casa s/n.0 de Cab‘nda’ Bairro Lombo Lombm
act*vidade r i & ^Ue usa a ^rma 0 seu nome, exerce a 

^tonada com Quitandeira — Venda de Bens
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, inentares, tem o escritório e estabelecimento denomi

nado «FRANCISCO GOMES ZAU — Venda de Bens 
Cimentares», situado em Cabinda, Município de Cabinda, 

g irro Lombo Lombo, casa s/n.°, Zona B.

por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

gUE de Cabinda, aos 13 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

José Buio Franque Puati

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Quefoi requeridasob Apresentação n.° 010101/150819;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Buio Franque 

Puati, com o NIF 2464058319, registada sob o 

n.° 2015/01010100109;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

José Buio Franque Puati

Identificação Fiscal: 2464058319;

AP.010101/150819 Matrícula
José Buio Franque Puati, Solteiro(a), maior, residente 

em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Amílcar Cabral, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Quitandeira — Venda de Bens Alimentares, 

tem o escritório e estabelecimento denominado «JOSE 

BUIO FRANQUE PUATI — Venda de Bens Alimentares», 

situado em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Amílcar 

Cabral, casa s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda, aos 19 de Agosto de 2015. 

Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda 

BUE de Cabinda

Felisbela Maria da Conceição Martins Pereira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está c

°°riginal; - oaioIOI/150817;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.

c) Que foi extraída do registo respeitante ao

comerciante em nome individual Felisbela 
Mana da Conceição Martins Pereira, com o 

NIF 2464058327, registada sob o n° 2015/ 

01010100096;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula—Averbamentos — Anotações 

Felisbela Maria da Conceição Martins Pereira 

Identificação Fiscal: 2464058327;

AP.010101/150817 Matrícula

Felisbela Maria da Conceição Martins Pereira, solteiro(a), 

maior, residente em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 

Comandante Gika, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com Quitandeira — Venda 

de Bens Alimentares, tem o escritório e estabelecimento 

denominado «FELISBELA MARIA DA CONCEIÇÃO 

MARTINS PEREIRA — Venda de Bens Alimentares», 

situado em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 

Comandante Gika, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda, aos 17 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

Simão Pedro Tamba Luzolo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
gjQuefoi requerida sob Apresentação n.°010101/150804;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Simão Pedro Tamba 

Luzolo, com o NIF 2464058173, registada sob o 

n» 2015/01010100046;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatona.
Matricula—Averbamentos —Anotações

Simão Pedro Tamba Luzolo
Identificação Fiscal: 2464058173;

AP.010101/150804 Matricu a mgiorj residente

SimãoPedroTamba BairroThizo,casas/n»,

em Cabinda, Município * actividade relacionada
que usa a firma o seu nome, 
com Quitandeira d denominado «SIMÃO PEDRO

escritório e Bens Alimentares», situado

TAMBA LUZOL de Cabinda, BairroThizo, casas
em Cabinda, Município de Cabind,
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Consen-atória do Registo Comercial de Cabinda — BUE 

de Cabinda, aos 4 de Agosto de 2015. —A/O Conservador/a,

Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda

Henriques José Helena

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requeridasob  Apresentação n.°010101/150805;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Henriques José 
Helena, com o NIF 2464058190, registada sob 
on.° 2015/01010100054;

d) Que ~cupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

_____________________________

d) Que ocupa as folhas rubncada(s) por mim,.
o selo branco desta Conservatória. ’

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Odete

identificação Fiscal: 2464060828;

AP010101/150819 Matrícula

Odete M’Bingi, solteiro(a), maior, residente ein 

Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Amílcar Cabral, 

o 8 Zona D, que usa a firma o seu nome, exerce a Cafa idade’relacionada com Quitandeira - Venda de Bens 

aCU es tem o escritório e estabelecimento denomi- 

Ahmenmes^ __ Venda de Bens Alimentares»,

staado em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Amílcar 

„ T. 1 rasa n° 8, Zona D.X se. -rtda* se passa . preserte «rtffio, 

de revista e consertada ass jal de Cabinda-

Consecratona do R«E»to de 2O1S. _ M

BUE de Cabinda, aos 19 de Ag

Conservador/a, Tomas-

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Henriques José Helena
Identificação Fiscal: 2464058190;
AP.010101/150805 Matrícula
Henriques José Helena, solteiro(a), maior, residente em 

Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, 
Casa n.° 335, Zona B, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Carpinteiro em geral, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «HENRIQUES 
JOSÉ HELENA — Carpintaria», situado em Cabinda, 
Município de Cabinda, Bairro 4 de Fevereiro, Casa n.° 335, 
ZonaB.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda—BUE 
de Cabinda, aos 5 de Agosto de 2015.-A/O Conservador/a, 
Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda

Odete MPBingi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) QuefoirequeridasobApresentaçãon.°010101/150819;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Odete M’Bingi, com 
o NIF 2464060828, registada sob o n.° 2015/ 
01010100113;

c»"»™ôfi.doRegl,tocome"®*C*i* 'Cab,"d‘'-

M^LeloNionsoZau

ciant 3 d° regÍSt° resPeitante ao comer- 

e em nome individual Maria Leio Niongo
„oU’C°m ° NIF 2464058181, registada sob o 

d ■ 2015/01010100049;
Q cupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

M‘TrAVerba«-Anotações
Lel° Niongo Zau 

AP°„“„“ÇS°FÍS“‘-24«O5S181; 
^'0101/150804 MMrienla Cabinda M^0, ̂ IOn^° s°lteiro(a), maior, residente em

s/n? Ue UniCÍpio de Cabinda, Bairro Cabassango, casa 
nada ^ITna 0 seu nome, exerce a actividade relacio'
o escrifOni- Quitandeira ~ Venda de Bens Alimentares, tem 

NIONGO ° 6 eSta^e^ec^ment0 denominado «MARIA 
Cabinda Venda de Bens Alimentares», situado em

p ' Un^cíPio de Cabinda, Bairro Cabassango, casa s/m 
de rp • r Verdade se passa a presente certidão, que dep° 

de^ e consertada assino ,de • rVaídna do ^ogisto Comercial de Cabinda & 
Inda’aos 4 de Agosto de 2015. —A/O Conservador

Ana Tomás.
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ronservatória do Registo Comercial de Cabinda —
C BUE de Cabinda

Celina Massiala

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Quefoirequeridasob Apresentaçãon.°010101/150824-

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Celina Massiala, com 

o NIF 2464058300, registada sob o n.° 2015/ 

01010100131;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Celina Massiala

Identificação Fiscal: 2464058300;

AP.010101/150824 Matrícula

Celina Massiala, solteiro(a), maior, residente em Cabinda, 

Município de Cabinda, Bairro à Luta Continua, Casa n.° 59, 

Zona B, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com cabeleireiro e similares, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «CELINA MASSIALA — 

Cabeleireiro e Similares», situado em Cabinda, Município 

de Cabinda, Bairro à Luta Continua, Casa n.° 59, Zona B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda, aos 24 de Agosto de 2015. — A/O 

Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

Alexandre Muanda Balenda

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.°010101/150819,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Alexandre Muanda 
Balenda, com o NIF 2464058297, registada sob 

o n.° 2015/01010100117;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Alexandre Muanda Balenda
Identificação Fiscal: 2464058297;

AP.010101/150819 Matrícula
Alexandre Muanda Balenda, solteiro(a), maior,r 

em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Povo ■ 

que usa a firma o seu nome, exerce a act'^eleciment0 

nada com Pasteleiro, tem o escritório

denominado «ALEXANDRE MUANDA BALENDA _ 

BaiX;“drmCabinda’^

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda - 

BUE de Cabinda, aos 19 de Agosto de 2015. - A/O 

Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 

BUE de Cabinda

André Aleixo Lebala

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requeridasob Apresentação n.°010101/150819;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual André Aleixo Lebala, 

com o NIF 2464065862, registada sob o n.° 2015/ 
01010100108;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações 

André Aleixo Lebala
Identificação Fiscal: 2464065862;
AP.010101/150819 Matrícula
André Aleixo Lebala, solteiro(a), maior, residente em 

Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Lombo Lombo, 

casa s/n.°, Zona C, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Quitandeira — Venda de Bens 
Alimentares, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «ANDRÉ ALEIXO LEBALA — Venda de Bens 
Alimentares», situado em Cabinda, Município de Cabinda, 

Bairro Lombo Lombo, casa s/n.°, Zona C.
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial de Cabinda - 

BUE de Cabinda, aos 19 de Agosto de 2015. — A/O

Conservador/a, Ana Tomás.

CotmtvM do Registo Comercial de Cabinda - 
BUE de Cabinda

António Vladimiro Poati Tati

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

™
sobon.” 2015/01010100058;



d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
0 selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos—Anotações
António Vladimiro Poati Tati
Identificação Fiscal: 2464060771;
AP.OlOlOI/150810 Matrícula
António Vladimiro Poati Tati, solteiro(a), maior, resi

dente em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 4 de 
Feverreiro, casa s/n.°, Zona B, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com cabeleireiro e similares, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «ANTÓNIO 
VLADIMIRO POATI TATI — Cabeleireiro e Similares», 
situado em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro 4 de 
Feveireiro, casa s/n.°, Zona B.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda, aos 10 de Agosto de 2015, _ A/O
Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda — 
BUE de Cabinda

Estanislau Mbumba Macaia

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

tyQuefoirequerida sobApresentação n.°010101/150818,
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Estanislau Mbumba 
Macaia, com o NIF 2464066222, registada sob 
on.“ 2015/01010100106;

d) Que ocupa as folhas rubricada/s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Estanislau Mbumba Macaia
Identificação Fiscal: 2464066222;
AP.010101/150818 Matrícula
Estanislau Mbumba Macaia, solteiro(a), maior, residente 

em Cabinda, Município de Cabinda, Bairro Lombo Lombo, 
casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 
relacionada com Fotocopista, tem o escritório e estabeleci
mento denominado «ESTANISLAU MBUMBA MACAIA 

Serviços de Cópias», situado em Cabinda, Município de 
Cabinda, Bairro Lombo Lombo, casa s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Cabinda - 
BUE de Cabinda, aos 18 de Agosto de 2015. - A/O 
Conservador/a, Ana Tomás.

Conservatória do Registo Comerei .. '
BUE de Tchikala-Tcholohaí *JUai»>bo

Osvaldo Januário Camándia n,
Vh,quit0

a) Que a cópia apensa a esta certidão
o original; esta tonf^

^Que foi requerida sob Apresentação n.®lomni

c) Que foi extraída do registo respeitante a/15°819;
ciante em nome individual Osvaldo*0/0"*'' 

Camándia Chiquito, com o NIF 2464017^° 

registada sob o n.° 2015/10030100036- ?61’

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, levafat
o selo branco desta Conservatória. >

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Osvaldo Januário Camándia Chiquito

Identificação Fiscal: 2464014761;

AP. 100301/150819 Matrícula

Osvaldo Januário Camándia Chiquito, solteiro(a), maior, 

residente no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, 

Bairro Mbave, s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «OSVALDO JANUÁRIO 

CAMÁNDIA CHIQUITO — Confeitaria», situado no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 

Mbave, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do ^ua™b 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 19 de Agosto e 

— A/O Conservador/a, ilegível. _

BUE de TehSt0 ComerciaI do Huambo —

EdeTchikala.TcholohansaI
Eugénia Paula Joaquim

Que a cóníp
p pensa a esta certidão está conforme

0 °nginal;çj Qu^^^^^Apresentaçãon^lOOSOl/lSOSlS;
. oi extraída do registo respeitante ao comer- 
ante em nome individual Eugénia Paula Joa~ 

quim, com o NIF 2464014001, registada sob o 

2015/10°30100024;ocuPa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

Matrícuia branco desta Conservatória.
Eugénia pLi/rerbamentos —Anotações 

Identif: J°aquim
AP. 1 oo3m^FiscaI: 246401400

Eueén ‘ 50f* 18 Matrículano Huarub P?Ula. J°aquim, solteiro(a), maior, res,de^ 

Bave, s/n » ’ Munic‘P*o de Tchikala-Tcholohanga,
’ que Usa a firma o seu nome, exerce a activi a 
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relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabe- 
jecimento denominado «EUGÉNIA PAULA JOAQUIM 

Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tchikala- 

ftholohanga, Bairro Bave, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

gUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 18 de Agosto de 2015 

_A/O Conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Huambo__
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

José Domingos Wilson

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150819;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Domingos Wil

son, com o NIF 2464014567, registada 

sob o n.° 2015/10030100037;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

José Domingos Wilson

Identificação Fiscal: 2464014567;

AP.100301/150819 Matrícula
José Domingos Wilson, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sede, 

s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela

cionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «JOSÉ DOMINGOS WILSON—Confeitaria», 

situado no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, 

Bairro Catuto, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambo 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 19 de Agosto de 2015. 

-"A/O Conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Agostinho Cahuiyo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conf

ój Que foi requerida sob Apresentação n." 100301/15081

c) Que foi extraída do registo respeitante a 
ciante em nome individual Agostin o 
com o NIF 2464014877, regísud. “

& n." 2015/10030100051;

------------------- ---------- ----- ------------------------- 18900 (141)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, ieva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações

Agostinho Cahuiyo

Identificação Fiscal: 2464014877;

AP.100301/150819 Matrícula

Agostinho Cahuiyo, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Huambo, Bairro São José, Casa n.° 

125, Zona C, que usa a firma o seu nome, exerce a acti

vidade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «AGOSTINHO CAHUIYO

— Confeitaria», situado en Huambo, Município de Tchikala- 

Tcholohanga, Bairro São José, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 19 de Agosto de 2015.

— A/O Conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Adelina Esperança Eliseu

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150818;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Adelina Esperança 

Eliseu, com o NIF 2464014540, registada sob o 

n.° 2015/10030100026;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matricula - Averbamentos - Anotações

Adelina Esperança Eliseu
Identificação Fiscal: 2464014540;

AP 100301/150818 Matrícula
Adelina Esperança Eliseu, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município ®XiXe relacionada

qUe ZX - oeX e estabelecimento denomi- 

com Confeitei■ , NÇA ELISEU - Confeitaria»,

sftuado^no^Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, 

passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assina

Conservatona do Regis deAgostode2015.
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 18 d 

— A/O Conservador/a, ilegive.

18 de Agosto de 2015.
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Conservatória do Registo Comercial do Huambo
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Abel José Pires

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;/>) Que foi requerida sob Apresentação n.°100301/l 50821;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual Abel José Pires, com 
o NIF 2464014206, registada sob o n.° 2015/ 
10030100079;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matricula—Averbamentos — Anotações
Abel José Pires
Identificação Fiscal: 2464014206;
AP. 100301/150821 Matrícula
Abel José Pires, solteiro(a), maior, residente em Bié, 

Município de Hui to, Bairro Embala, Zona B casa s/n.°, que 
usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada com 
Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «ABEL JOSÉ PIRES — Confeitaria», situado no Bié, 
Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Candumbo, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 21 de Agosto de 2015.

A/O Conservador/a, ilegível.

_________________ DIÁRIO DARRpQg^ \ 

teiro tem o escritório e estabeleci^ com Contel clAíqO CHILELA — Confeitaria», 

minado «GKAMunteipio de Tchikala-Tcholohanga, 

no Huambo, M

Cambu«tda,stó- apresente certidão, que depris
Por ser verdade se v

cartada assino.jerevis»'"" islo Comere»' So Hmrnta _ 

Coosemtót» i, a„ 19 de Xgosto d. w

1|eglve,.fjO Cooseteedot/a. .BS

í

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Abel Chinendele

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150819;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Abel Chinendele, 

com o NIF 2464014613, registada sob o n.° 2015/ 

10030100038;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Abel Chinendele

Identificação Fiscal: 2464014613;

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I.

Graciano Chilela

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

y Que foi requerida sob Apresentação n.0100301/150819;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Graciano Chilela, 
com o NIF 2464014559, registada sob o n.° 2015/ 
10030100050;

d) ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Graciano Chilela
Identificação Fiscal: 2464014559;
AP.100301 /150819 Matrícula
Graciano Chilela, solteiro(a), maior, residente no Huambo, 

Mumcípio de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Cambuinda, casa s/n.0, 
que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada

^•100301/150819 Matrícula
Huath1 xChÍQendele’ S0ÍteÍr°(a), maior, residente

o, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Jamba 

.. . d ’ Casa s^n- > Que usa a firma o seu nome, exerce a 

e ™ ade relac*°nada com Confeiteiro, tem o escritório 
^esta elecimento denominado «ABEL CHINENDELE 
T b ^ana>>, situado no Huambo, Município de Tchikala-

' Cp° °hanga’ Bahro Jamba Cassanji, s/n.°
ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

e revista e consertada assino.
BLfP nSerVatbr’a do Registo Comercial do Huambo 
__ de ^^^^'Tcholohanga I, aos 19 de Agosto de 2015- 

c°nservador/a, í/egíve/.

no

Co
Blii? j° Beg‘sto Comercial do Huambo —

BUEde Tchikala-Tcholohanga I

Jacinto Sapalalo
Que a cónia r o” apensa a esta certidão está conformo

0 origina/,-f°‘requenda sob Apresentação n.° 100301/150819;
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Jacinto Sapalalo, 

com o NIF 2464014605, registada sob o 

n.° 2015/10030100039;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos —Anotações

Jacinto Sapalalo

Identificação Fiscal: 2464014605;

AP.100301/150819 Matrícula

Jacinto Sapalalo — solteiro(a), maior, residente em 

Namibe, Município de Namibe, Bairro CDTE Valódia, casa 

s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela

cionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento 

denominado «JACINTO SAPALALO — Confeitaria», 

situado no Namibe, Município de Tchikala-Tcholohanga, 

Bairro Chissaquela-Catimba, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 19 de Agosto de 2015. 

— A/O Conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Ana Maria Coliengue

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150819,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-
ciante em nome individual Ana Maria Colien

gue, com o NIF 2464014150, registada 

sob o n.° 2015/10030100040;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Ana Maria Coliengue
Identificação Fiscal: 2464014150;

AP.100301/150819 Matrícula
Ana Maria Coliengue, solteiro(a), maior, resid 

Huambo, Município de Huambo, Bairro São Pedro 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a acti vida e re 

cionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecnnen 

denominado «ANA MARIA COLIENGUE Con el a ’ 

situado no Huambo, Município de Tchikala- coo 

Bairro Bave, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 19 de Agosto de 2015. 

— A/O Conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Zeferina Chamile

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150819;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Zeferina Chamile, 

com o NIF 2464014249, registada sob o n.° 2015/ 

10030100041;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações

Zeferina Chamile

Identificação Fiscal: 2464014249;

AP.100301/150819 Matrícula

Zeferina Chamile, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 

Aldeia de Chiwale, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o 

escritório e estabelecimento denominado «ZEFERINA 
CHAMILE — Confeitaria», situado no Huambo, Município 

de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Chiwale, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambo 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 19 de Agosto de 2015. 

— A/O Conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Huambo - 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Adélia Ngueve

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

j)Que fo^requerida sob Apresentação n.’100301/150819;

c) Que foi extraida do registo respettante ao comer- 

.....
0 NIF 2464014648, registada sob o n.

10030100049;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por 

o selo branco desta Conservatona.

mim, leva(m)



Matrícula-Averbamentos-Anotações

Adélia Ngueve
Identificação Fiscal: 2464014648;
AP.100301/150819 Matrícula
Adélia Ngueve, solteiro(a), maior, residente no Huambo, 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Cangoma, 
casa s/n", Zona A, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «ADÉLIA NGUEVE 
_ Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tchikala- 
Tcholohanga, Bairro Candumbo, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 19 de Agosto de 2015. 
—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Conservatória do Registo Comercial „ 
BUE de Tchikala-Tok„i . do

—
BUKdeTehikala.Tch;7™n««M«ln,b^ 

Firmino TeM„80a„sua

Que a cópia apensa . esta CMMa

o onginal; sta confOrn)

b) Que foi requeridasobApresentaçâon ’

c) Que foi extraída do registo respeitant

ciante em nome individual Firmino 7n 

gua, com o NIF 2464014826 • ChlngUan-

n.° 2015/10030100046; ’ reg’Stada s°b 0

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) pOr mim a

o selo branco desta Conservatória. ’ ®

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Firmino Tchinguangua

Identificação Fiscal: 2464014826;

AP.100301/150819 Matrícula

Firmino Tchinguangua, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Gombo, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabe-

Avelino Wambo lecimento denominado «FIRMINO TCHINGUANGUA

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150819;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Avelino Wambo, com 
o NIF 2464014664, registada sob o n.° 2015/ 
10030100048;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula -Averbamentos - Anotações
Avelino Wambo
Identificação Fiscal: 2464014664-
AP.100301/150819 Matricula

denominado «AVELINO WA^BQ-c
»o Huambo, Município de c . °nfeitana>>’ Sltuado 
Caningili, s/n." a 'Tch°lohanga, Bairro

por ser verdade se p^ a.respn,
de revista e consertada assino Cert,dâ°’qUe deP°is 

Conservatória do Reaistfi r

M>C°“'™dor/ia,gW’ ‘ d'AS»®de20ls

— Confeitaria», situado no Huambo, Município deTchikala- 

-Tcholohanga, Bairro Gombo, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 19 de Agosto de 2015.

— A/O Conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Assenate Miriam Ndakondjelua Shehama

a) Que a cópia apensa a esta certidão está c

o origina1; , O3O1/15O819;

b) Que foi requerida sob Apresentação n. c0meí'
c) Que foi extraída do registo respeitante^

ciante em nome

Ndakondjelua Shehama, com 
registada sob o n.° 2015/1003010004^

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) P°
o selo branco desta Conservatóri 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Assenate Miriam Ndakondjelua Shehama 

Identificação Fiscal: 2464014958, 

AP.100301/150819 Matrícula Solteir<V
Assenate Miriam Ndakondjelua She a Tchifca 

maior, residente no Huambo, ^un ,^3 s/n.°, que 

-Tcholohanga, Bairro Huambo, casa s/n. rejacior>ada C 

a firma o seu nome, exerce a activida
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ronfeiteiro. tem o escritório e estabelecimento denominado 

«ASSENATE MÍRIAM NDAKONDJELUA SHEHAMA 
1 Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tchikala- 

^holohanga, Bairro São José, s/n.°

por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

gUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 19 de Agosto de 2015. 

_A/O Conservador/a, ilegível.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo __

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 19 de Agosto de 2015. 

—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150820;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Luís Pereira, com 
o NIF 2464014680, registada sob o n.° 2015/ 

10030100053;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Luís Pereira

Identificação Fiscal: 2464014680;

AP. 100301/150820 Matrícula
Luís Pereira, solteiro(a), maior, residente no Huambo, 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro C.R.C.I, casa s/n.°, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 
com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento denomi
nado «LUÍS PEREIRA—Confeitaria», situado no Huambo, 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Ussinda Catota, 
s/n.°

Andersan Bandeira José Cambundo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 100301/150603;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Andersan Bandeira 

José Cambundo, com o NIF 2464014281, regis

tada sob o n.° 2015/10030100001;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Andersan Bandeira José Cambundo
Identificação Fiscal: 2464014281;

AP. 100301/150603 Matrícula
Andersan Bandeira José Cambundo, Casado(a), sob 

regime de bens adquiridos, maior, residente no Huambo, 
Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sede, Casa 
n-° 15, Zona 6, que usa a firma o seu nome, exerce a acti

vidade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «ANDERSAN BANDEIRA 
JOSÉ CAMBUNDO — Confeitaria», situado no Huambo, 
Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sede, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambo 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 3 de Junho de 2015. 

"~A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Luís Pereira

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conf 

o original;

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 20 de Agosto de 2015. 
— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comerciai do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Paulo Chatomba

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 100301/150820;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Paulo Chatomba, 
com o NIF 2464014710, registada sob o 

n.° 2015/10030100052;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Paulo Chatomba 
Identificação Fiscal: 2464014710;
AP.100301/150820 Matrícula
Paulo Chatomba, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Aldeia 

de Canjtmgue, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 20 g

— A/O Conservador/a, ilegível.

20 de Agosto de 2015.
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Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Evaristo Chipilica

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301 /150820;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Evaristo Chipilica, 
com o NIF 2464015173, registada sob o n.° 2015/ 
10030100057;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos — Anotações
Evaristo Chipilica
Identificação Fiscal: 2464015173;
AP.100301/150820 Matrícula
Evaristo Chipilica, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro de 
Gombo, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e

----------------------------------------—

cionada com Confeiteiro, tem o escritório 

denominado «AGOSTINHO MATENDA 
situado no Huambo, Município de Tchik T C°nfeitana» 

Bairro Sede, s/n.° a

Por ser verdade se passa a presente certidão 
de revista e consertada assino. ’ ^Ue ^ePois

Conservatória do Registo Comercial do Huamb 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 20 de Agosto de 2017 

__ A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Venâncio Kamuaraua

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150825;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Venâncio Kamua- 

mua, com o NIF 2464015415, registada sob o

estabelecimento denominado «EVARISTO CHIPILICA 
—Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tchikala- 
Tcholohanga, Bairro Gombo, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 20 de Agosto de 2015. 
—A/O Conservador/a, ilegível.

n.° 2015/10030100116;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Venâncio Kamuamua

Conservatória do Registo Comercial do Huambo
BUE de Tchikala-Tcholohanga 1

Agostinho Matenda

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.0100301/150820;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Agostinho Matenda, 
com o NIF 2464014184, registada sob o 
n.° 2015/10030100063;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Agostinho Matenda
Identificação Fiscal: 2464014184;
AP.100301/150820 Matrícula
Agostinho Matenda, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Huambo, Bairro Bom Pastor, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela-

Identificação Fiscal: 2464015415-
AP'100301/l 50825 Matrícula

no Hua k Kamuamua, solteiro(a), maior, residente 
Aldeia Z SantaTC1Pi° Tchikala-Tcholohanga’ BaiIT0
nonie eresa, casa s/n.°, que usa a firma o seu

o es * ' rCe 3 acbv*dade Racionada com Confeiteiro, tem 

kTmtj0110 6 eStabeleciment° denominado «VENÂNCIO xá • , . & Confeitaria», situado no Huambo,
s/n 0 P*° Tchikala-Tcholohanga, Bairro Santa Teresa, 

ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de ^ista e consertada assino.BIJP nservatdr^a Registo Comercial do Huambo 
de ^^a-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015

A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Hu 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

lnà^Chitue Lucas

QUe a cónja *

0 Original PenSa a esta certidão está conforme 

efOlre^ueridasobApresentaçãon.0100301/150824;



N.° 189 — DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
18900(147)

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Inácio Chitue Lucas 
com o NIF 2464015245, registada sob o 
n.° 2015/10030100105;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

de re01Se passa a Presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino P

BU^dTXT? Re8ÍSt° C°merCÍal d0 Huambo -

de Tchikala-Tcholohanga I, aos 13 de Agosto de 2015 

— A/U Conservador/a, ilegíveL

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Inácio Chitue Lucas

Identificação Fiscal: 2464015245;

AP. 100301/150824 Matrícula

Conservatória do Registo Comercial do Huambo - 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Morais Bernardo de Zacarias Shindani

Inácio Chitue Lucas, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Huambo, Bairro São José, Zona B, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela

cionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «INÁCIO CHITUE LUCAS — Confeitaria», 

situado no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, 

Bairro Sede, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 24 de Agosto de 2015. 

— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

José Victor Catombela

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requeridasobApresentaçâon.0100301/150820;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Victor Catom

bela, com o NIF 2464014850, registada 

sob o n.° 2015/10030100062;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

José Victor Catombela

Identificação Fiscal: 2464014850;

AP. 100301/150820 Matrícula
José Victor Catombela, solteiro(a), maior, residente 

no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Ba’ 

São José, casa s/n.°, Zona A, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, t 
escritório e estabelecimento denominado «JOSÉ V 

CATOMBELA — Confeitaria», situado no Huam o, 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sã

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150825;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Morais Bemardo 

de Zacarias Shindani, com o NIF 2464015440, 

registada sob o n.° 2015/10030100117;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Morais Bemardo de Zacarias Shindani

Identificação Fiscal: 2464015440;

AP. 100301/150825 Matrícula

Morais Bemardo de Zacarias Shindani, solteiro(a), maior, 

residente no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, 

Bairro Académico, Rua 90, casa s/n.°, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, 

tem o escritório e estabelecimento denominado «MORAIS 
BERNARDO DE ZACARIAS SHINDANI — Confeitaria», 

situado no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, 

Bairro São José, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015. 

— A/O Conservador/a, ilegíveL

Conservatória do Registo Comercial do Huambo - 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Firmino Chivanja

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150820;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Firmino Chrvanja 
com o NIF 2464014982, regrstada sob 

o n 0 2015/10030100065;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatona.
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Matn-cula^Averbamentos-Anotações

2464oi4982;
Identificação Fiscal.

srx. ** »

cZ I"’»"8™j />m çprralheiro tem o escntono ^hvidade relacionada com Serraineiro, ic.
a—*, «firmino chw^a 

_ Serralharia», situado en Huambo, Município de Tchikala- 
Tcholohanga, Bairro Gica, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 20 de Agosto de 2015. 
—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Leonardo Paulino

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação m° 100301/150820;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Leonardo Paulino, 
com o NIF 2464014923, registada sob o 
n.° 2015/10030100066;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Leonardo Paulino
Identificação Fiscal: 2464014923-
AP.100301/150820 Matrícula

" ““'I»’ »' ™kl,a.Tchotoh B
CWa, casa s/n.», qUe usa a fir™
actividade relacionada com Confeit " “
estabelecimento d eir°’tem ° escritório epaulino ^íCí^***^**-

90 c"'rai1 8« - 

A/° Conservador/a, UegfaL de 2015'

DIÁR1o

estác°n%

Conservatória do Regist0 Compr .
B™deT«Mkala_Tcho'“^H»>olho

Daniel Afonso

a) Que a cópia apensa a esta certidãn 
o original; 0

Z>;QuefoirequeridasobApresentaçãon»lnmn

c) Que foi extraída do registo respeitam

ciante em nome individual Daniel a7° 
» NIF 2464014893, regisMa 

10030100064; n' 2015/

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim levaí ,
o selo branco desta Conservatória. ’ ™

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Daniel Afonso

Identificação Fiscal: 2464014893;

AP. 100301/150820 Matrícula

Daniel Afonso, solteiro(a), maior, residente no Huambo 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Caninguili 

casa s/n.°, Que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «DANIEL AFONSO — Confeitaria», 

situado no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga,

Bairro Caninguili, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 20 de Agosto de 2015. 

— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Augusto Cambaia

a) Que a cópia apensa a esta certidão

o origina!; _ 01OO3Ol/l^20;

b) Que foi requeridasobApresentaçâon. comer-

c) Que foi extraída do registo respeit ^ambala-

ciante em nome inrh ja çob o tr 

comoNlF 2464014435,
10030100067; levai"1’

d) Que ocupa as folhas rubricada s P
o selo branco desta Conservat

Matrícula — Averbamentos Anota9

Augusto Cambaia
Identificação Fiscal: 2464014435,

AP.100301/150820 Matrícula resi^Lja

Augusto Cambaia, solteiro(a), Bairi0 g a

Huambo, Município de Tchikala-Tcho o norne, 

Sambo, casa s/n.°, que usa a firma o s ° eS^\[>A 

actividade relacionada com Confeim^^^ 

e estabelecimento denominado «A
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Confei‘aria>>’ situado no Huambo, Município de Tchikala- 

jcholohanga. Bairro Betânia, s/n.0

por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo __

gUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 20 de Agosto de 2015. 

_A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo__
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Justino Agostinho Salumba

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 100301/150820;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Justino Agostinho 

Salumba, com o NIF 2464014931, registada sob 

o n.° 2015/10030100068;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Clementino Máquina

Identificação Fiscal: 2464015083’
AP.100301/150820 Matrícula ’

Muamba?110 MáqUÍna’ S°'teÍr0(a)’ maior’ residente no 

saauela c^Uni/1Po° Tchikala-Tcholohanga, Baimo Chis- 
acSde t ’ T 3 fima ° Seu nome’ exerce a 

acrív.dade relac.onada com Confeiteiro, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «CLEMENTINO MÁQUINA 

Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tchikala- 

-Tcholohanga, Bairro Chissaquela Wayongola, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo __
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 20 de Agosto de 2015. 

— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Bernardo Safoia Chitungo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
Matrícula — Averbamentos — Anotações
Justino Agostinho Salumba

Identificação Fiscal: 2464014931;

AP.100301/150820 Matrícula

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150824;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Bemardo Safoia Chi-
Justino Agostinho Salumba, solteiro(a), maior, residente 

no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 
Lumbunguhilo, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «JUSTINO AGOSTINHO 
SALUMBA—Confeitaria», situado no Huambo, Município 
de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Catuco, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 20 de Agosto de 2015.

A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Clementino Máquina

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
ÒJQuefoi requerida sobApresentação n.° 100301/150820;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Clementino Máquina, 
com o NIF 2464015083, registada sob o 

n.° 2015/10030100069;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, eva(m

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotaçoes 

tungo, com o NIF 2464015300, registada sob o 

n.° 2015/10030100106;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos —Anotações
Bemardo Safoia Chitungo
Identificação Fiscal: 2464015300;
AP. 100301/150824 Matrícula
Bemardo Safoia Chitungo, solteiro(a), maior, residente 

no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 
Sede, Zona H, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «BERNARDO 
SAFOIA CHITUNGO — Confeitaria», situado no Huambo, 
Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sede, Sede.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambc> - 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 24 de Agosto de 2015. 

—- A/O Conservador/a, ilegível. ________

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga

Américo Nunda
a pçta certidão está conforme 

a) Que a copia apensa a esta

o original;



m Que foirequerida sob Apresentação n.°100301/150820; 
c} Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 

ciante em nome individual Américo Nunda, 
com o NIF 2464014494, registada sob o 
n.° 2015/10030100073;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Américo Nunda
Identificação Fiscal: 2464014494;
AP.100301/150820 Matrícula
Américo Nunda, solteiro(a), maior, residente no Huambo, 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Essuva, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «AMÉRICO NUNDA — Confeitaria», situado 
no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 
jamba Cassanje, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e cn~sertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 20 de Agosto de 2015. 
—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Avelino Mota

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Quefoi requerida sob Apresentação n.0100301/150820;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Avelino Mota, com 
o NIF 2464015016, registada sob o n.° 2015/ 
10030100070;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Avelino Mota
Identificação Fiscal: 2464015016;
AP.100301/150820 Matrícula
Avelino Mota, solteiro(a), maior, residente no Huambo, 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Capongue, casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «AVELINO MOTA—Confeitaria», situado no 
Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sede, 
s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga 1, aos 20 de Agosto de 2015. 
— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial d
BUE de Tchikala-Tcholohanga^a,nbo- 

Feliciano Dassala Chimbaia

a) Que a cópia apensa a esta certidão -
o original; esta Cotlforme

b) Que foi requeridasob Apresentação n° 100301

Que foi extraída do registo respeitante aoc0^ 

ciante em nome individual Feliciano D^*' 

Chimbaia, com o NIF 2464015466 

sob o n.° 2015/10030100144; ’

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Feliciano Dassala Chimbaia

Identificação Fiscal: 2464015466;

AP. 100301/150825 Matrícula

Feliciano Dassala Chimbaia, solteiro(a), maior, resi

dente no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, 

Bairro São José, Rua Nova casa s/n.°, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem 

o escritório e estabelecimento denominado «FELICIANO 

DASSALA CHIMBAIA — Confeitaria», situado no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 

Sambo, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambo 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 20 

— A/O Conservador/a, ilegível. I

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Gregório Capitango
cópia apensa a esta certidão está conforme

0 °ngmal;^^^^^bApresentaçãon 0100301/150820; 
. °* extrai<fa do registo respeitante ao comer- 

Clante em nome individual Gregório Capitango, 
tn o NIF2464015032, registada sobon.02015/ 

10030100071;cupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

Matrícula branco ^esta Conservatória. 
Gregório r~ Averbamentos — Anotações 

t°no Capitango

Gregório c MatríCU,aHuamb0 aPItango, solteiro(a), maior, residente 

Unicípi0 de Tchikala-Tcholohanga,

no

pairí0
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jainba Cassanje, casa s/n.° Zona A, Que usa a firma o seu 

nome, Exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem 

0 escritório e estabelecimento denominado «GREGÓRIO 

CAPITANGO — Confeitaria», situado no Huambo, 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sede, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo __

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 21 de Agosto de 2015. 

—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo__
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Luís Mosso Bongue

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150820;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Luís Mosso Bongue, 

com o NIF 2464015148, registada sob o 

n.° 2015/10030100072;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

c) Que foi

ciante 

o NIF 

10030

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
JOSÉ CHIMBINDE

Identificação Fiscal: 2464015075;

AP.100301/150820 Matrícula

José Chimbinde, solteirofa), maior, residente no Huambo, 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Aldeia de 

Epalanga-Sambo, s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 

a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritó

rio e estabelecimento denominado «JOSÉ CHIMBINDE

— Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tchikala- 

-Tcholohanga, Bairro Eponda njanjangue, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 20 de Agosto de 2015.

— A/O Conservador/a, ilegível.

extrmda do registo respeitante ao comer

em nome individual José Chimbinde, com 
2464015075, registada sob o n.° 2015/

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Luís Mosso Bongue

Identificação Fiscal: 2464015148;

AP.100301/150820 Matrícula

Luís Mosso Bongue, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 

Chissaquela Munda, Zona C, casa s/n.°, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem 

o escritório e estabelecimento denominado «LUIS MOSSO 

BONGUE — Confeitaria», situado no Huambo, Município 

de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Chissaquela Munda, s/n.»

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 20 de Agosto de 2015. 

— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

José Chimbinde

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne 

o original;
£9 Que foi requeridasobApresentaçâon. 100301/15

Bartolomeu Dias

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150821;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Bartolomeu Dias, 
com o NIF 2464015091, registada sob o

n.° 2015/10030100075;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos —Anotações
Bartolomeu Dias
Identificação Fiscal: 2464015091;
AP. 100301/150821 Matrícula
Bartolomeu Dias, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bauro 
Chipiri Sambo, casa s/n.», que usa a firma o seu nome, 

de revista e consertada assino. Huambo —
Conservatória do Registo o^emia „osto de 2015. 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 21 de g 
__ fjO Conservador/a, ilegível. f



Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Francisco José Morais

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

y Que foi requeridasobApresentaçâon.0100301/150821; 
c; Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Francisco José 
Morais, com o NIF 2464015130, registada sob 
o n.° 2015/10030100076;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Francisco José Morais
Identificação Fiscal: 2464015130;
AP.100301/150821 Matrícula
Francisco José Morais, solteiro(a), maior, residente 

no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 
Liambambi, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritó
rio e estabelecimento denominado «FRANCISCO JOSÉ 
MORAIS — Confeitaria», situado no Huambo, Município 
de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Liambambi, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 21 de Agosto de 2015. 
—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

João Baptista Chilema

a) Que a cópia apensa a esta certidão está confonne 
o original;

bj Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150825;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual João Baptista Chi
lema, com o NIF 2464015261, registada sob o 
n.° 2015/10030100118;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
João Baptista Chilema
Identificação Fiscal: 2464015261;
AP.100301/150825 Matrícula
João Baptista Chilema, solteiro(a), maior, residente 

no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 
Essaque, Casa n.° 4, Zona B, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escri
tório e estabelecimento denominado «JOÃO BAPTISTA

.k Confeitaria», situado no Huambo, Municu0 
Tcholohanga, Bairro 3ica, s/n?de Tchtkata- passa a presente certidão, que depois

por serve daassin0.
de revista e co Registo Comercial do Huambo — 

Conservatória hanga r aos 25 de Agosto de 2015.

Conservatória do Registo Comercial do Huamb
BUE de Tchikala-Tcholohanga I °

José Gabriel Bambi

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
0 original;

b) Que foi requeridasobApresentaçâon.0100301/150821-

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual José Gabriel Bambi, 

com o NIF 2464015210, registada sob o 

n.° 2015/10030100077;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

José Gabriel Bambi

Identificação Fiscal: 2464015210;

AP.100301/150821 Matrícula

José Gabriel Bambi, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 

anata, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «JOSÉ GABRIEL BAMBI 

Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tchikala- 

-Tcholohanga, Bairro Canata, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambo 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 21 de Agosto de 2015.

A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

^miliano Chingalule

Que a cónj
o orío* ? aPensa a esta certidão está conforme 

nglnal;ç) Que 2>r̂ Uen<^SObApresentafãon°10030I/150826; 
ciante Xtra,<^a registo respeitante ao comer- 
jUl em n°me individual Emiliano Chinga- 
n ° ° NIF 2464015393, registada sob o

^qL2011'1003»'"'^
o se] f°Ihas mbricadafs) por mim, leva/m)

^atrícU]a a ^ranco ^esta Conservatória. 
Verhamentos —Anotações
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Emiliano Chingalule
Identificação Fiscal: 2464015393;

Ap. 100301/150826 Matrícula

Emiliano Chingalule, casado(a), sob regime de bens 

adquiridos, maior, residente no Huambo, Município de 

Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sede, s/n.°, que usa a firma o 

Seu nome, exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, 

tem o escritório e estabelecimento denominado «EMILIANO 

CHINGALULE — Confeitaria», situado no Huambo, 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro S.Jose, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015. 

—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Gregório Capitango

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150821;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Gregório Capitango, 

com o NIF 2464015032, registada sob o n.° 2015/

b\ MUe fr reqUenda sob Apresentação n.° 100301 /150825-

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer-

ctante em nome individual Geremias Calembe 
Caluk, com o NIF 2464015270, registada sob o 

n. 2015/10030100120;
d) Que ocupa as folhas rubricadafs) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória
Matrícula - Averbamentos - Anotações

Geremias Calembe Calule
Identificação Fiscal: 2464015270;

AP. 100301/150825 Matrícula
Geremias Calembe Calule, solteiro(a), maior, residente 

no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 
Aldeia de Salupembe, casa s/n.», que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «GEREMIAS 
CALEMBE CALULE — Confeitaria», situado no Huambo, 
Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Camota, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015. 
— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

10030100080;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações
GREGÓRIO CAPITANGO

Identificação Fiscal: 2464015032;

AP. 100301/150821 Matrícula
Gregório Capitango, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 

Jamba Cassanje, casa s/n.° Zona A, que usa a firma o seu 

nome, exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «GREGÓRIO 

CAPITANGO — Confeitaria», situado no Huambo, 
Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sambo, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambo 

bue de Tchikala-Tcholohanga I, aos 21 de Agosto de 2015. 

— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Geremias Calembe Calule

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

Paulino Chissingui

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150825;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Paulino Chissingui, 

com o NIF 2464015520, registada sob o 

n.° 2015/10030100119;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.
Matrícula — Averbamentos — Anotações

Paulino Chissingui
Identificação Fiscal: 2464015520;
AP.100301/150825 Matrícula
Paulino Chissingui, Solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 

Sambo, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escntono e SZl—> d».—> -«UUNO CH>S»W. 

_ Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tchikala- 

Tcholohanga, Bairro Jamba Cssanje, s/n.
Pór ser -rdade se passa a presente certidão, que depo.s 

de revista e consertada assino. Huambo —
Conservatória do Registo Comerdal do Huambo 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agos o

.. A/O Conservador/a, ilegível. |
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Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Adelino José Camota

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

Que foi requerida sobApresentação n.° 100301/150825;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Adelino José Camota, 
com o NIF 2464015334, registada sob o n.° 2015/ 
10030100121;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Adelino José Camota
Identificação Fiscal: 2464015334;
AP. 100301/150825 Matrícula
Adelino José Camota, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Murícípio de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sede, 
casa s/n.°, Zona C, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e 
estabelecimento denominado «ADELINO JOSÉ CAMOTA 

Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tchikala- 
-Tcholohanga, Bairro Sede, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015. 
—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I 

Victória Chilepa Salomão
a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Quefoi requeridasob Apresentação rt°100301/150825;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Victória Chilepa 
Salomão, com o NIF 2464015571, registada sob 
on.° 2015/10030100134;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Victória Chilepa Salomão
Identificação Fiscal: 2464015571;
AP. 100301/150825 Matrícula
Victória Chilepa Salomão, solteiro(a), maior, residente 

no Huambo, Município de Huambo, Bairro Cidade Alta, 
R. Imaculada da Conceição casa, que usa a firma o seu

DIÁRIO DAREgfa^ 

«rce a actividade relacionada com Confeiteiro,^ n0Tne’e ■ • e estabelecimento denominado «VICTór^ 
° eSC°pÍSALOMÃO — Confeitaria», situado noR^o, 
CHILBP Tchtova-Tcholohanga, Bairro Sede, s/n.»
Vlunicip'0 ®eiàade se passa a presente certidão, que depois 

?0T consertada assino.
de revista e Registo Comercial do Huambo —

, “s 25 de As“" a'20lí'

Conservatória do Registo Comercial do Huamh 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I ° " 

Venâncio Lutai

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150825-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Venâncio Lutai, com 
o NIF 2464015350, registada sob o n.° 2015/ 
10030100122;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Venâncio Lutai
Identificação Fiscal: 2464015350;
AP. 100301/150825 Matrícula 
Venâncio Lutai, solteiro(a), maior, residente no Huambo, 

Município de Huambo, Bairro Aldeia de Cavata-Sambo, 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade re 
cionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecime 
denominado «VENÂNCIO LUTAI — Confeitaria», situa o 
en Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, 
Sambo, s/n.° , •«,

.oue depoisPor ser verdade se passa a presente certi ao, 
de revista e consertada assino. .

Conservatória do Registo Comercial do H 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Ag°s 
— A/O Conservador/a, ilegível.

Conserva tóriaBttp Comercial do Huambo —-
UEdeTcWkaía.Tchoíohangaí

^ancisco Faria Kiassongo

oj QUe a ,P^a apensa a esta certidão está confotnie

0 original;
^oorida sob Apresentação n.° 100301/1
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Que foi extraída do registo respeitante ao comer- C ciante em nome individual Francisco Faria Kias-

songo, com o NIF 2464015598, registada sob o 
n.o 2015/10030100136;

.. Que 0Cupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Francisco Faria Kiassongo

Identificação Fiscal: 2464015598;

AP. 100301/150825 Matrícula

Francisco Faria Kiassongo, solteiro(a), maior, resi

dente em Luanda, Município de Belas, Bairro Kilamba 

Kiaxi, Casa n.° 443, Zona 20, que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o 

escritório e estabelecimento denominado «FRANCISCO 

FARIA KIASSONGO — Confeitaria», situado em Luanda, 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sede, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015. 

—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Adriano Pena

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150825;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Adriano Pena, com 
o NIF 2464015423, registada sob o n.° 2015/ 

10030100123;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Adriano Pena
Identificação Fiscal: 2464015423;

AP.100301/150825 Matrícula
Adriano Pena, solteiro(a), maior, residente no Huambo, 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Santa Teresa, 

Zona A, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 
actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escr*y 

rio e estabelecimento denominado «ADRIANO PE 
■ Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tch 

Tcholohanga, Bairro Santa Teresa, s/n. ~
Por ser verdade se passa a presente certidão, qu P 

de revista e consertada assino. __
Conservatória do Registo Comercial do <2015. 

bue de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agos o 

~~~ A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Moisés Firmino

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;

Que foi requeridasobApresentaçâon.0100301/150825;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Moisés Firmino, com 

o NIF 2464015512, registada sob o n.° 2015/ 

10030100124;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Moisés Firmino

Identificação Fiscal: 2464015512;

AP.100301/150825 Matrícula

Moisés Firmino, Solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 

ALDEIA DE CAPONDE, — que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem 
o escritório e estabelecimento denominado «MOISÉS 

FIRMINO — Confeitaria», situado no Huambo, Município 

de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Boas Aguas, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015. 

— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Fernando Lopes dos Santos

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.0100301/150821;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Femando Lopes dos 

Santos, com o NIF 2464014940, registada sob o 

n.° 2015/10030100081;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações 

Femando Lopes dos Santos
Identificação Fiscal: 2464014940; 

AP.100301/150821 Matrícula
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Femando Lopes dos Santos, solteiro(a), maior, residente 
no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 
Sede, casa n.° 78, Zona B, que usa a firma o seu nome, exerce 
a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «FERNANDO LOPES DOS 

SANTOS — Confeitaria», situado no Huambo, Município 
de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sede, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de rerista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 21 de Agosto de 2015. 
—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Eugênio Wambo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

fc) Que foirequerida sob Apresentação n.°100301/150821;
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Eugênio Wambo, 
com o NIF 2464014974, registada sob o 
n.° 2015/10030100078;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Eugênio Wambo
Identificação Fiscal: 2464014974;
AP.100301/150821 Matrícula
Eugênio Wambo, solteiro(a), maior, residente no Huambo, 

Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Lonundu, Casa 
s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade rela
cionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento 
denominado «EUGÊNIO WAMBO — Confeitaria», situado 
no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 
Sede, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga 1, aos 21 de Agosto de 2015. 
— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Mateus Mulengo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

DlÁRio

Que foi requenda sob Apresenta ~ 
et Que foi extraída do regÍTO> 

ciante em „„„„ indivi*.,^ 
com o NIF 2464015482, regi '%
10030100148; 8 ^S°b°n.',2o^

49 Que ocupa as folhas rubncada(s) por j 
o selo branco desta Conservatória 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 
Mateus Mulengo
Identificação Fiscal: 2464015482;
AP. 100301/150826 Matrícula 
Mateus Mulengo, solteiro(a), maior, residente 

Huambo, Município de Bailundo, Bairro Aldeia Bemb”0 
Lunge, que usa a firma o seu nome, exerce a actividad 
relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabelec 
mento denominado «MATEUS MULENGO_ Confeitaria»
situado en Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga* 
Bairro Sede, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 26 de Agosto de 2015. 
— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Jerónimo Tiago Ferramenta

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conform
°°rigÍnal;. . o100301/150825;

b) Que foi requerida sob Apresentação n. 1
c) Que foi extraída do registo respeitante ao

ciante em nome individual Jerónimo T* g 
ramenta, com o NIF 2464015610, regista 
o n.° 2015/10030100138; leva(lll)

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) Por 111
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações
Jerónimo Tiago Ferramenta
Identificação Fiscal: 2464015610;
AP.100301/150825 Matrícula . resi^nte
Jerónimo Tiago Ferramenta, solteiro(a),111 pai*3, 

no Huambo, Município de Huambo, Bain*0 0 
Av.a Indep. Préd. Fapa AP° 4 5-A, que usa a^itejro, 
nome, exerce a actividade relacionada com C 
o escritório e estabelecimento denominado 11
TIAGO FERRAMENTA — Confeitaria»^ 
Huambo, Município de Tchikala-Tcholohang 
s/n.°
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Por ser verdade se passa a presente certidão, que de 
de revista e consertada assino. ’ epois

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 201 

—•A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Geraldo Amândio Nunda

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Quefoi requeridasob Apresentação n.° 100301/150825;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Geraldo Amândio 

Nunda, com o NIF 2464015644, registada sob o 

n.° 2015/10030100139;

_____________________________ 18900(157)

Matrícula — Averbamentos — Anotações

António Caiumbuca

Identificação Fiscal: 2464015679;

AP. 100301/150825 Matrícula

António Caiumbuca, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 

Sede, Casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a acti

vidade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e 

estabelecimento denominado «ANTÓNIO CAIUMBUCA

— Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tchikala- 

Tcholohanga, Bairro Canjimbi, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015.

— A/O Conservador/a, ilegível.

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Geraldo Amândio Nunda

Identificação Fiscal: 2464015644;

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Agostinho Calumbi Romão

AP.100301/150825 Matrícula

Geraldo Amândio Nunda, solteiro(a), maior, residente 

no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 

Sambo, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a 

actividade relacionada com Confeiteiro, tem o escritório 

e estabelecimento denominado «GERALDO AMÂNDIO 

NUNDA — Confeitaria», situado no Huambo, Município 

de Tchikala-Tcholohanga, Bairro sede, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015. 

“—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

António Caiumbuca

q) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 

o original;
b) Que foi requerida sobApresentação n.° 100301/150825,

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual António Caiumbuca, 
com o NIF 2464015679, registada sob o n.° 2015/ 

10030100140;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150825;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Agostinho Calumbi 

Romão, com o NIF 2464015709. registada sob o 

n.° 2015/10030100147;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula —Averbamentos —Anotações

Agostinlio Calumbi Romão

Identificação Fiscal: 2464015709;

AP.100301/150825 Matrícula
Agostinho Calumbi Romão, solteiro(a), maior, resi

dente no Huambo, Município de Huambo, Bairro S. João, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabeleci

mento denominado «AGOSTINHO CALUMBI ROMÃO 

__ Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tchikala- 

Tcholohanga, Bairro Sede, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015.

A/O Conservador/a, ilegível.
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Conservatória do Registo Comercial do Huambo - 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Venâncio Chimuco

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
o original;

y Que foi requerida sob Apresentação n.°100301/150825;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Venâncio Chimuco, 
com o NIF 2464015725, registada sob o n.° 2015/ 
10030100143;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos—Anotações
Venâncio Chimuco
Identificação Fiscal: 2464015725;
AP.100301/150825 Matrícula
Venâncio Chimuco, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 
Embala Sambo, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, 
exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o 
escritório e estabelecimento denominado «VENÂNCIO 
CHIMUCO — Confeitaria», situado no Huambo, Município 
de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sambo, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015.

A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Ildéfonso Cativa

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.0100301/150825-
c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Ildéfonso Cativa 
c^oNiF 2464015580, registada sob ô 
n- 2015/10030100145-

O selo branco desta Conservatória.

Identificação Fiscal: 2464015580- 
AP.|00301/150825 Matrícula

Ildéfonso Cativa, solteiro(a), maior
Huambo, Município de Tchikala-TcholohalS1<let’te 00 

Capule, casa s/n.°, que usa a firma o seu nome4’ 

actividade relacionada com Confeiteiro, tem o * a 
e estabelecimento denominado «ILDÉFONSO GSCrÍtÓrio

— Confeitaria», situado no Huambo, Município de 

-Tcholohanga, Bairro sede, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que d 
de revista e consertada assino. p01s

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2017

— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Pedro Canguanda

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sobApresentação n.° 100301/150826;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Pedro Canguanda, 

com o NIF 2464015105, registada sob o n.° 2015/ 

10030100188;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

Pedro Canguanda

Identificação Fiscal: 2464015105;

AP. 100301/150826 Matrícula
Pedro Canguanda, solteiro(a), maior, residente no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro A1 eia 

de Chilova-Sambo, que usa a firma o seu nome, exer 

actividade relacionada com Confeiteiro, tem o 
estabelecimento denominado «PEDRO CANGU

— Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tc

-Tcholohanga, Bairro Chiloya, s/n.° ~ jepoi5
Por ser verdade se passa a presente certidão, Qu 

de revista e consertada assino. « 0
Conservatória do Registo Comercial do u 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 26 de Agosto

— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do H 
BUE de Tchikala-Tcholohanga

Henriqueta Cassova
... está c°nfor,fl 

a) Que a cópia apensa a esta certi ao

o original;
0
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c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Henriqueta Cassova 

com o NIF 2464015741, registada sob o n0 2015/ 

10030100146;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

0 selo branco desta Conservatória.

Matrícula—Averbamentos —Anotações 

Henriqueta Cassova

Identificação Fiscal: 2464015741;

AP.100301/150825 Matrícula

Henriqueta Cassova, solteiro(a), maior, residente 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, 

Ussinda Catota, casa s/n.°,

no

Bairro 
que usa a firma o seu nome, 

exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, tem o 

escritório e estabelecimento denominado «HENRIQUETA 

CASSOVA — Confeitaria», situado no Huambo, Município 

de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sede, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015. 

—A/O Conservador/a, ilegível.

que depois

Por ser verdade se passa a presente certidão, 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 26 de Agosto de 2015. 

— A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I 

Domingos Pedro Primeiro

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requeridasobApresentaçâon.0100301/150825;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual Domingos Pedro Pri

meiro, com o NIF 2464015288, registada sob o 

n.° 2015/10030100127;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Domingos Pedro Primeiro

Identificação Fiscal: 2464015288;

AP.100301/150825 Matrícula

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I

José Muhongo

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150826;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer

ciante em nome individual José Muhongo, com 

o NIF 2464015539, registada sob o n.° 2015/ 

10030100152;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

o selo branco desta Conservatória.

Matrícula — Averbamentos — Anotações

José Muhongo

Identificação Fiscal: 2464015539;

AP. 100301/150826 Matrícula
José Muhongo, solteiro(a), maior, residente no Huambo, 

Município de Huambo, Bairro Canata, Casa n.° 151, Zona C, 

que usa a firma o seu nome, exerce a actividade relacionada 

com Confeiteiro, tem o escritório e estabelecimento deno 

minado «JOSÉ MUHONGO — Confeitaria», situado no 

Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Se 

s/n.°

Domingos Pedro Primeiro, solteiro(a), maior, residente 

no Huambo, Município de Huambo, Bairro Santa Ana, 

casa s/n.°, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade 

relacionada com Confeiteiro, tem o escritório e estabele

cimento denominado «DOMINGOS PEDRO PRIMEIRO 

— Confeitaria», situado no Huambo, Município de Tchikala- 

-Tcholohanga, Bairro Santuantonio, s/n.°
Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 

de revista e consertada assino.
Conservatória do Registo Comercial do Huambo 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2015. 

—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

Filipe Molowingui

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme

o original;
b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150826;

c) Que foi extraída do registo respeitante ao comer
ciante em nome individual Filipe Molowingui, 
com o NIF 2464014966, registada sob o n.°2015/

10030100186;
d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por 

o selo branco desta Conservatória.

mim, leva(m)
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Matrícula — Averbamentos—Anotaçoes
Filipe Molowingui
Identificação Fiscal: 2464014966;
AP.100301/150826 Matrícula

Filipe Molowingui. solteiro(a), maior, residente no 
Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro 
Comuna do Sambo, casa s/n.°, que usa a firma o seu 
nome, exerce a actividade relacionada com Confeiteiro, 
tem o escritório e estabelecimento denominado «FILIPE 
MOLOWINGUI — Confeitaria», situado no Huambo, 
Município de Tchikala-Tcholohanga, Bairro Sede, s/n.°

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo _
BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 26 de Agosto de 2015. 
—A/O Conservador/a, ilegível.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo — 
BUE de Tchikala-Tcholohanga I

___________________

c) Que foi extraída do registo respeitante

ciante em nome individual Constantino Sas 

soquele da Silva, com o NIF 24640? 

registada sob o n.° 2015/10030100129;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim,

o selo branco desta Conservatória, 

Matrícula — Averbamentos — Anotações 

Constantino Sachissoquele Da Silva 

Identificação Fiscal: 2464015237; 

AP.100301/150825 Matrícula 

Constantino Sachissoquele da Silva, solteiro(a), 

residente no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohi 

Bairro Aldeia de Embala Cavati-Sambo, que usa afirma^ 

nome exerce a actividade relacionada com Confeiteiro,^ 

escritório e estabelecimento denominado «CONSTANfl 

SACHTSsnntn. ■, srt»SACHISSOQUELE DA SILVA — Confeitaria», si?1 

no Huambo, Município de Tchikala-Tcholohanga, B; 

Caxata, s/n.°

Constantino Sachissoquele da Silva

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob Apresentação n.° 100301/150825;

Por ser verdade se passa a presente certidão, que de 

de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial do Huambo 

BUE de Tchikala-Tcholohanga I, aos 25 de Agosto de 2( 

— A/O Conservador/a, ilegível.


