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MATOS & LEITE, L.DA

Artigos alterados: 2.o, n.o 2, 9.o, n.os 1, alínea e ), e 2, 12.o, 13.o,
14.o, 15.o e 20.o, n.o 2.

Anúncio n.o 6188/2007
Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.o 22 797;
número de identificação de pessoa colectiva 505608758; data do
depósito:05/11/15
Certifico que foram despositados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2004.
12 de Setembro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
Ramos Cunha.
2009908686

E pela apresentação n.o 19/20051223, referente à inscrição n.o 4,
foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação de membros de órgãos sociais:
Órgãos designados:
Administrador único: António Lopes Ferreira, casado;
Residência/sede: Rua de Elias Garcia, 163, 3.o, D, Cacém;
Prazo de duração dos mandatos: até final do mandato em curso
de 2004-2007;
Data da deliberação: 19 de Dezembro de 2005.
Teor dos artigos alterados:

NUNO & GONÇALO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

«Artigo 2.o

Anúncio n.o 6189/2007
Sede: Rua da Quinta das Palmeiras, lote 31, 4.o, direito, freguesia
de Oeiras e São Julião da Barra, Oeiras
Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Número de identificação de pessoa colectiva 506764745; inscrição n.o 5; número e
data da apresentação: 8/20051111.
Certifico que, relativamente à sociedade por quotas Nuno & Gonçalo — Actividades Hoteleiras, L.da, foi registado o seguinte:
Alteração do contrato de sociedade quanto aos artigos 1.o, n.o 1,
e 3.o:
«Artigo 1.o
1 — A sociedade adopta a firma Nuno & Gonçalo — Actividades
Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Rua da Quinta das Palmeiras,
lote 31, 4.o, direito, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra,
concelho de Oeiras.
2 — (Mantém-se.)

2 — Pode o administrador único ou o conselho de administração
deliberar a constituição ou a extinção de quaisquer formas locais
de representação no País ou no estrangeiro, designadamente sucursais, agências, delegações ou escritórios.
Artigo 9.o
1— ...................................................
e) Estabelecer a remuneração do administrador único ou do conselho de administração.
2 — Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que
o administrador único ou o conselho de administração ou o fiscal
único solicitem a sua convocação ao presidente da mesa ou quando
essa convocação for requerida por accionistas em petição fundamentada e nos termos legalmente admitidos.
Artigo 12.o

Artigo 3.o
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de E 5000 e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de E 3000, pertencente ao sócio João Bonito Pita, e outra
no valor nominal de E 2000, pertencente ao sócio Francisco Rodrigues Pita.»

A administração da sociedade será exercida por um administrador
único ou por um conselho de administração composto por três a
cinco membros sempre em número ímpar, um dos quais será eleito
presidente, para exercerem o seu mandato durante quatro anos,
podendo, em qualquer caso, haver reeleição.

Sócios e quotas:

Artigo 13.o

Quota — E 3000.
Titular — João Bonito Pita.
Quota — E 2000.
Titular — Francisco Rodrigues Pita.

A gestão corrente dos negócios sociais é da competência do administrador único ou do conselho de administração, ficando os seus
membros dispensados de prestação de caução pelo exercício das respectivas funções, salvo deliberação contrária da assembleia geral.

23 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge.
2007994011

Artigo 14.o
A sociedade obriga-se:

Anúncio n.o 6190/2007

a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do respectivo mandato;
c) Pela assinatura do administrador único, quando exista.

Sede: Rua da Ponte Nova, 9, piso 1, esquerdo, B 1, freguesia
de Agualva-Cacém (extinta), 2735 Cacém, concelho de Sintra

Artigo 15.o

OBRICACÉM — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Identificação de
pessoa colectiva n.o 502852623; averbamento n.o 1 à inscrição n.o 1
e inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 17, 18
e 19/20051223.
o

o

Pela apresentação n. 17/20051223, referente ao averbamento n. 1
à inscrição n.o 1, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração: vogais — Jorge Manuel Sobral Coelho;
José de Oliveira Amaral;
Causa: renúncia;
Data: 19 de Dezembro de 2005.
Pela apresentação n.o 18/20051223, referente à inscrição n.o 3, foi
efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração do contrato de sociedade:
Forma de obrigar: pela assinatura de dois administradores ou pela
assinatura do administrador único, quando exista;
Estrutura da administração: administrador único ou conselho de
administração composto por três a cinco membros;
Duração dos mandatos: quatro anos;

Ao administrador único ou ao conselho de administração competem
os mais amplos poderes de gerência dos negócios sociais e ainda:
a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contestar
quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas;
b) Executar as deliberações da assembleia geral que não sejam
contrárias à lei ou aos presentes estatutos;
c) Nomear procuradores ou mandatários, inclusive nos termos do
artigo 256.o do Código Comercial, mesmo estranhos à sociedade, sempre sem quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar ou
designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o exercício
de cargos sociais em empresas participadas;
d) Criar, transferir ou suprimir quaisquer delegações, filiais, sucursais, agências, escritórios ou outra forma de representação em qualquer local do País ou do estrangeiro e definir-lhe as suas funções;
e) Providenciar sobre as faltas e impedimentos dos membros e
escolher quem deva preencher as vagas até à primeira assembleia
geral, que deverá ratificar a nomeação ou escolher outros;
f) Alienar, locar ou onerar bens e direitos próprios;
g) Associar-se ou participar na constituição e formação de outras
empresas ou grupos económicos, ainda que com diferente objecto
social ou localizadas no estrangeiro, nos termos e condições que achar
mais convenientes;
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h) Decidir sobre a forma de representação da sociedade nos órgãos
sociais de empresas singulares ou colectivas em que participa, fixando
as matérias sobre as quais os representantes deverão, antes de tomar
decisões, ouvir a administração;
i) Fixar vencimentos e atribuir gratificações ou qualquer outra forma
de remuneração ou regalia às pessoas singulares ou colectivas previstas
na alínea c) deste artigo;
j) Deliberar sobre assuntos que, nos termos da alínea h) deste
artigo, lhe sejam questionados pelos representantes da sociedade noutras empresas, nomeada e expressamente quando nessas empresas
esses assuntos sejam resolvidos por quórum especial;
l) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer direitos, bens imóveis
ou móveis, incluindo-se veículos motorizados, acções, quinhões, quotas, participações, direitos sociais e obrigações;
m) Contrair empréstimos ou assumir obrigações financeiras equivalentes no mercado financeiro nacional ou estrangeiro e aceitar a
fiscalização das entidades mutuantes ou concedentes de garantias
bancárias.

Sócios e quotas:
Quota — E 3000.
Titular — Joaquim Silva Peixoto.
Quota — E 2000.
Titular — Joaquim Silva Peixoto.
Os documentos que serviram de base ao presente registo encontram-se depositados na Conservatória do Registo Comercial de Sintra.
10 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge.
2007999021

SAGATRADE, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA
Anúncio n.o 6193/2007

Artigo 20.o

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Número de identificação de pessoa colectiva 503126373; inscrição n.o 3; número e
data da apresentação: 1/20051108.

2 — Ao administrador único ou ao conselho de administração compete proceder à liquidação social, quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.»

Certifico que foi registado o seguinte relativamente à sociedade
em epígrafe:

Os documentos que serviram de base ao presente registo encontram-se depositados na Conservatória do Registo Comercial de Sintra.
18 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge.
2010193156

OURIVESARIA GOLDENGIFT, L.DA

Inscrição n.o 3, apresentação n.o 1/20051108 — alteração do contrato de sociedade em relação aos artigos 1.o, n.o 1, e 4.o, n.o 1:
«Artigo 1.o
1 — A sociedade adopta a firma SAGATRADE, Importação
Exportação, L.da, e tem a sua sede na Rua de Sebastião e Silva,
lote E-10, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.
.......................................................
Artigo 4.o

Anúncio n.o 6191/2007
Sede: Urbanização do Cabeço da Fonte, lote 63, loja 24, Algueirão
o

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n. 506012646.
Publica-se que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.o 3, apresentação 24/20051205 — alteração do contrato
de sociedade.
Artigo alterado — 2.o:
«Artigo 2.o
A sociedade tem por objecto a importação, comércio por grosso
e a retalho de ourivesaria, joalharia e relojoaria, perfurmaria e
comércio a retalho de vestuário, acessórios e calçado, unissexo.»
20 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge.
2007997177

PREDIVAROSA — CONSTRUÇÕES, L.DA

1 — A administração e representação da sociedade incumbe aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, sendo suficiente
a assinatura de um gerente para vincular a sociedade em todos
os seus actos e contratos.»
21 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge.
2008003531

S. J. C. — COMÉRCIO COMPONENTES
ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, L.DA
Anúncio n.o 6194/2007
Sede: Estrada de Alcolombal, Condomínio Industrial,
armazém 9, distrito de Lisboa, concelho
de Sintra, freguesia de Terrugem, 2705 Terrugem

Anúncio n. 6192/2007

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Identificação de
pessoa colectiva n.o 505680246; número e data da apresentação: 5/20051205; inscrição n.o 3.

Sede: Rua da Fonte, 11, Almornos, freguesia de Almargem
do Bispo, 2715 Almargem do Bispo, concelho de Sintra

Certifico que pela apresentação n.o 5/20051205 referente à inscrição
n.o 3 foi efectuado o seguinte acto de registo:

o

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula/identificação de pessoa colectiva n.o 505507110; inscrição n.o 3; número
e data da apresentação: 7/20051216.
Foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração dos artigos 1.o, n.o 1, e 3.o do contrato da sociedade,
passando o mesmo a ter a seguinte redacção:
«Artigo 1.o
1 — A sociedade passa a ter a sua sede na Rua das Rosas, Vivenda
Morais e Marcelino, rés-do-chão, Vale do Forno, freguesia e concelho de Odivelas.
Artigo 3.

o

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de E 5000
e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
E 3000 e outra do valor nominal de E 2000, pertencentes ambas
ao sócio Joaquim Silva Peixoto.»
da

Firma — PREDIVAROSA — Construções, L.
Natureza jurídica — sociedade por quotas.
Sede — Rua das Rosas, Vivenda Morais e Marcelino, rés-do-chão,
Vale do Forno, freguesia de Odivelas, 1675 Odivelas.

Aumento do capital e alteração do contrato de sociedade:
Montante do aumento: E 45 250;
Montante realizado: E 33 250;
Modalidade e forma de subscrição: subscrito em dinheiro, sendo
E 15 150 pela sócia Maria da Conceição Basílio, E 15 000 pelo sócio
José Guilherme da Silva Ferreira Pina e E 15 100 pelo sócio Samuel
Joaquim Vale Carneiro;
Capital após o aumento: E 50 250;
Artigos alterados: 2.o e 4.o;
Sócios e quotas:
Quotas: E 1600 e E 15 150; titular: Maria da Conceição Basílio;
Quotas: E 1650 e E 15 000; titular: José Guilherme da Silva Ferreira
Pina;
Quotas: E 1650 e E 15 100; titular: Samuel Joaquim Vale Carneiro.
Teor dos artigos alterados:
«Artigo 2.o
1 — A sociedade tem a sua sede na Estrada de Alcolombal, Condomínio Industrial, armazém 9, freguesia de Terrugem, concelho
de Sintra.
2 — (Mantém-se.)

