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FUNDAÇÃO SOUSA PEDRO
Anúncio (extracto) n.o 2282/2007

Certifico que, por escritura de 8 de Fevereiro de 2007, exarada
a fls. 68 e seguintes do livro n.o 166-A de escrituras diversas do Cartório
Notarial de Lisboa de Júlia Silva, foi constituída uma fundação com
a denominação de Fundação Sousa Pedro, com o número de identificação de pessoa colectiva P507832256, com sede na Rua da Terra
das Vinhas, Quinta de Pisões, em Albarraque, freguesia de Rio de
Mouro, concelho de Sintra.
É uma pessoa colectiva de direito privado, sem qualquer fim lucrativo e com objectivos de exclusivo interesse social, nas suas vertentes
cultural, científica e de beneficência.
1 — O objecto da Fundação consiste na promoção de iniciativa
de carácter cultural, educativo, empresarial, assistencial, filantrópico
e de colecção de arte.
2 — A Fundação visa, em geral, o desenvolvimento de actividades
que contribuam para o incremento e divulgação da língua e da cultura
portuguesas, para o fomento da investigação. A Fundação visa, em
geral, o desenvolvimento de actividades que contribuam para o incremento e divulgação da língua e da cultura portuguesas, para o fomento
da investigação científica, para a promoção de acções de solidariedade
social nos países lusófonos e para o apoio financeiro a entidades
promotoras de actividades de formação cultural, de investigação científica, de prestação de serviços de saúde, de acção social em geral
ou de fins humanitários.
Consideram-se abrangidas nos fins de carácter geral previstos no
número anterior, nomeadamente:
A organização de espectáculos de carácter cultural e, bem assim,
de exposições, nos domínios da pintura, escultura e fotografia;
A ajuda aos mais carenciados, seja em razão da idade, da enfermidade, da incapacidade, da pobreza ou de especiais circunstâncias
sociais e económicas.
A Fundação reger-se-á pelos estatutos constantes de um documento
complementar, que faz parte integrante da referida escritura de constituição da Fundação.
Está conforme.
8 de Fevereiro de 2007. — A Notária, (Assinatura ilegível.)
3000225788

6.o
1 — A sociedade poderá exigir prestações suplementares de capital no montante global igual ao décuplo do capital social.
2 — O sócio poderá efectuar à sociedade os suprimentos de que
ela carecer.»
Está conforme o original.
31 de Março de 2005. — A Escriturária Superior, Carmo Cândido.
2006787969

MANUEL COSTA ALVAREZ & FILHOS, L.DA
Rectificação n.o 547/2007
o

No 2. suplemento ao Diário da República, 2.a série, n.o 212, de
4 de Novembro de 2005, a p. 23 918-(226), foi publicado com inexactidão um anúncio da sociedade em epígrafe.
Assim, onde se lê «Elexina do Carmo Ramos Ferreira» deve ler-se
«Elexina do Carmo Ramos Moreira».
18 de Abril de 2007. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000226909

MULTIGIGA — ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DAS NOVAS TECNOLOGIAS
Contrato (extracto) n.o 709/2007
Lígia Maria Dias Belo, segunda-ajudante do 1.o Cartório Notarial
de Competência Especializada de Castelo Branco, a cargo da notária
interina Elisabete Mafalda Brites Estima de Oliveira Bastos, certifica
que, por escritura de 9 de Fevereiro de 2007, lavrada de fl. 107 a
fl. 108 v.o do livro de notas para escrituras diversas n.o 20-A deste
Cartório, foi constituída, a contar de hoje, uma associação sem fins
lucrativos que adopta a denominação MULTIGIGA — Associação
para o Desenvolvimento Integrado das Novas Tecnologias, com sede
na Rua do Padre Manuel Crespo, 7, loja, rés-do-chão, esquerdo, freguesia e concelho de Castelo Branco, e que esta associação tem por
objecto consultoria, formação e divulgação nas áreas das novas tecnologias de informação.
Está conforme.

LOJA TRÊS — MARISCOS, UNIPESSOAL, L.DA

9 de Fevereiro de 2007. — A Ajudante, Lígia Maria Dias Belo.
3000225651

Anúncio n.o 2283/2007
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Número de matrícula: 2850/950616; número de identificação de pessoa colectiva: 503441015; inscrição E-9; números e data da apresentação:
08 e 09/050215.
Maria do Carmo do Nascimento Vieira Cândido, escriturária superior da Conservatória do Registo Comercial de Portimão, certifica
que foi efectuada transformação com inteira substituição do contrato
da sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte:
a) Transformar a dita sociedade em sociedade unipessoal;
b) Alterar integralmente o contrato social, ficando a reger-se pelas
seguintes cláusulas:
«1.o
A sociedade adopta a firma Loja Três — Mariscos, Unipessoal, L.da e tem a sua sede no rés-do-chão, loja 3, do Edifício
Desafio, na Avenida de São João de Deus, na cidade, freguesia
e concelho de Portimão.
2.o
O objecto da sociedade consiste no comércio de mariscos e
congelados.
3.o
O capital social é de E 5087,04 e está integralmente realizado
em dinheiro.
4.o
A administração e a representação da sociedade competem a
um gerente.
5.o
A sociedade fica vinculada com a assinatura do gerente.

PÉROLA DO SUL — OURIVESARIA, UNIPESSOAL, L.DA
Anúncio n.o 2284/2007
Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Número de matrícula: 2785/950104; número de identificação de pessoa colectiva: 503342530.
Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na pasta
respectiva referente ao ano de 2004.
20 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Cândido.
2009449231

RANCHO FOLCLÓRICO DA FREGUESIA DE CEPÕES, VISEU
Anúncio (extracto) n.o 2285/2007
Certifico narrativamente que, no Cartório Notarial de Viseu, no
livro de notas para escrituras diversas n.o 62, a fl. 64, foi lavrada
uma escritura de constituição de associação com a denominação de
Rancho Folclórico da Freguesia de Cepões, Viseu, com sede na Rua
de Santo Amaro, lugar de Bertelhe, freguesia de Cepões, concelho
de Viseu, que tem como objecto a promoção, divulgação, organização
e dinamização de actividades culturais, recreativas e desportivas, designadamente o folclore e a etnografia e a realização de eventos promocionais da freguesia de Cepões e da história da região de Viseu.
Constituem receitas da associação a jóia e as quotas mensais dos
associados, cujos montantes serão fixados e alterados em assembleia
geral e ainda quaisquer donativos ou subsídios que lhe sejam
atribuídos.
São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

