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(Em euros)

Rubricas da instrução n.º 23/2004
(referências indicativas)

Ano

Ano anterior
Valor antes de

provisões,
imparidade e
amortizações

Provisões
imparidade

e amortizações
Valor

líquido

1 2 3 = 1 - 2

Capital
55 Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

602 Prémios de Emissão . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,00

57 Outros instrumentos de capital. . . . . . . . 207 886,23 207 886,23 –5 062,91

–56 (Acções próprias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,00

58+59 Reservas de reavaliação . . . . . . . . . . . . . 22,75 22,75 –14,06

60–602+61 Outras reservas e resultados transitados 9 770 383,05 9 770 383,05 27 864 568,20

Resultado do exercício. . . . . . . . . . . . . . 4 590 155,22 4 590 155,22 4 424 227,02

–63 (Dividendos antecipados). . . . . . . . . . . . 0,00 0,00 0,00

Total do capital  . . . . . . . . . . . 17 068 447,25 0,00 17 068 447,25 34 783 718,25

Total do passivo + capital  . . . . 49 256 252,22 0,00 49 256 252,22 47 885 451,20

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor
(3) Os saldos devedores das Rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo

 5 de Maio de 2008. — A Administração: António Borges de Assunção — José Veiga Sarmento. — O Técnico de Contas, Fernando Duarte Pais.
300287683 

 CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA JÚLIO PATRÍCIO, L.DA

Anúncio n.º 3363/2008
Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula 

n.º 010659/20010313; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 
06/20010313.

Certifico que, pela apresentação supra -referida, foi constituída a 
sociedade acima referida, cujo contrato é o seguinte:

1.º
A sociedade adopta a firma Clínica de Medicina Dentária Júlio Patrí-

cio, L.da, com sede na Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 15, rés -do-
-chão, direito, na cidade, freguesia e concelho de Almada.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede dentro do 
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, 
agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação, no 
País ou no estrangeiro.

2.º
O seu objecto consiste na prestação de serviços médicos dentários e 

serviços paramédicos e conexos.

3.º
O capital social é de € 5000, que após a taxa de conversão corresponde 

a 1 002 410$, integralmente realizado, em dinheiro, já entrado na caixa 
social, está dividido em duas quotas iguais, de € 2500 cada, pertencente 
uma a cada um aos sócios, Júlio Augusto Patrício e Maria da Conceição 
Mateus Patrício.

4.º
A gerência, remunerada ou não conforme for deliberado em assem-

bleia geral, pertence a ambos os sócios, os quais são desde já nomeados 
gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente para vincular a 
sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º
Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.

§ único. Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade em primeiro 
lugar e os restantes sócios em segundo gozam do direito de prefe-
rência.

6.º
A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-

sabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em 
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

31 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Beatriz 
Passão Fortio.

3000228908 

 CLUBE DE CAÇA E PESCA VALE DO LENA

Anúncio (extracto) n.º 3364/2008
Certifico que, por escritura de 2 de Agosto de 2005, exarada a fls. 52 e 

seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 12 -A do Cartório 
Notarial de Manuel Fontouro Carneiro, foi constituída a associação 
com a denominação de Clube Caça e Pesca Vale do Lena, com sede na 
Rua de D. Fuas Roupinho, antiga Cadeia Municipal, em Porto de Mós, 
tem por objectivos e fins do Clube, que são, em perfeita obediência aos 
bons costumes e às disposições de direito aplicável, difundir e promo-
ver acções de âmbito cinegético -venatório e recreativo junto dos seus 
associados, designadamente:

a) Defender os interesses e direitos que se prendam e relacionem com 
o exercício da caça e dos seus associados neste campo;

b) Organizar caçadas, concursos de tiro, concursos de tiro a chumbo, 
exposições caninas, concursos e provas práticas de cães de caça e lar-
gadas espécies cinegéticas;

c) Criar zonas de treino de cães de caça, zonas da reserva de caça 
associativa;

d) Fomentar, entre os associados, o clube e público em geral, laços de 
solidariedade no reconhecimento dos fins sociais da associação;

e) Promover a usufruição pelos seus associados, das riquezas cine-
géticas;

f) Participar nas tarefas oficiais de ordenamento cinegético;
g) Criar caça em cativeiro;
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h) Implementação de medidas visando a educação e transformação 
do espírito dos caçadores seus associados, de modo a que estes venham 
a tornar -se nos principais defensores das espécies de caça;

i) Promover manifestações sociais, recreativas e culturais podendo 
ser abertas ao público em geral;

j) Contribuir para a preservação, fomento e aproveitamento racional 
e equilibrado dos recursos cinegéticos e restante fauna selvagem, sem 
fins lucrativos;

k) Respeitar e estimular o cumprimento das normas legais sobre a 
caça.

Está conforme o original.
2 de Agosto de 2005. — A Colaboradora, com delegação de poderes, 

Ana Paula Cordeiro Pires de Sousa Mendes.
3000180488 

 COFAC — COOPERATIVA DE FORMAÇÃO 
E ANIMAÇÃO CULTURAL, C. R. L.

Despacho n.º 13426/2008
O Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, estabelece o novo regime 

jurídico dos graus e diplomas, de acordo com o sistema de créditos 
(ECTS) em vigor, nos termos do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de 
Fevereiro.

Tal regime deve ser plenamente adoptado pelos estabelecimentos de 
ensino até 2010, permitindo -se a sua aplicação a partir do ano lectivo 
2006 -2007, desde que, cumpridos os requisitos legais, os ciclos de es-
tudos adequados sejam objecto de despacho do registo da adequação, 
publicado este na 2.ª série do Diário da República, tudo nos termos do 
n.º 5, do artigo 64.º, do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de Março.

A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias é um es-
tabelecimento de interesse público, reconhecido pelo disposto no n.º 1, 
do artigo 1.º, do Decreto -Lei n.º 92/98, de 14 de Abril, gozando de 
autonomia científica, pedagógica e cultural, de acordo com o artigo 7.º 
dos seus Estatutos, publicados pelo Aviso n.º 10 397/99 (2.ª série), de 
23 de Junho.

Assim:
Considerando o disposto no n.º 6, do Despacho 13 132/2006 (2.ª série), 

de 22 de Junho, do Director -geral do Ensino Superior;
Nos termos das alíneas a) e g) do artigo 12.º dos Estatutos da Univer-

sidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, publicados pelo Aviso 
n.º 10 397/99 (2.ª série), de 23 de Junho,

Manda o Reitor da Universidade Lusófona de Humanidades e Tec-
nologias que o primeiro ciclo de estudos em Ciência Política e Rela-
ções Internacionais tenha a estrutura curricular e o plano de estudos 
seguintes:

Formulário
1 — Estabelecimento de ensino: Universidade Lusófona de Huma-

nidades e Tecnologias.

2 — Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.): Departa-
mento de Ciências Sociais e Humanas.

3 — Curso: Ciência Política e Relações Internacionais.
4 — Grau ou diploma: licenciatura (1.º Ciclo).
5 — Área científica predominante do curso: 313 — Ciência Polí-

tica.
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180.
7 — Duração normal do curso: 6 semestres.
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos 

alternativos em que o curso se estruture (se aplicável):

O 1.º ciclo organiza -se num conjunto de unidades curriculares obriga-
tórias, equivalente a 150 ECTS, sendo facultada ao estudante a escolha de 
unidades curriculares opcionais, em outras áreas do saber, equivalentes 
a um mínimo de 30 ECTS.

A licenciatura oferece para outros cursos 4 Minores em Ciência Po-
lítica, Relações Internacionais, Administração Pública e em Política e 
Psicanálise.

Com a preocupação de preparar o aluno para o mercado de trabalho, 
a licenciatura só fica concluída com a realização de um estágio ou 
relatório.

9 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a ob-
tenção do grau ou diploma:

QUADRO N.º 1 

Área Científica Sigla

Créditos

Obrigatórios Optativos

Ciência Política e Relações Inter-
nacionais

CP/RI 115

Direito D 10
Ciências Sociais e Humanas CSH 15
História H 5
Economia E 5
Outras Áreas OA 30

Total 150 (1) 30

(1) Indicar o número de créditos das áreas científicas optativas, necessários para a obtenção 
do grau ou diploma.

 Nota. — O item 9 é repetido tantas vezes quantas as necessárias para 
a descrição dos diferentes percursos alternativos (opções, ramos, etc.), 
caso existam, colocando em título a denominação do percurso.

10 — Observações:
11 — Plano de estudos:

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias — Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Ciência Política e Relações Internacionais

Licenciatura (1.º Ciclo)

Ciência Política

1.º Ano

QUADRO N.º 1 

Unidades curriculares Área científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

História das Ideias e Teorias Políticas I CP/RI S 125 45(TP) 5
Métodos e Técnicas de Análise Política I CP/RI S 125 45(TP) 5
Epistemetodologia da Ciência Política CP/RI S 125 45(TP) 5
Introdução à Economia e ao Desenvolvimento Sus-

tentado
E S 125 45(TP) 5




