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CAPÍTULO V
Ano social e contas
Artigo 18.o
O ano social é o civil.
Artigo 19.o
1 — Os resultados constantes do balanço anual terão a aplicação
que a assembleia geral delibere, deduzidas as reservas legais.
2 — A assembleia poderá constituir os fundos que tiver por convenientes e a sociedade pode fazer adiantamentos por conta de lucros.

Martins Inácio, foi constituída a associação denominada Associação
Internacional e Luso-Brasileira de Integração, Arte e Cultura — Ísis
e Júpiter, com sede na Travessa da Hera, 7, na freguesia de Marvila,
concelho de Santarém, com o número de identificação de pessoa
colectiva P 508202760.
A Associação tem por objecto social a promoção, incremento e
divulgação de actividades para o fortalecimento de relações entre
Portugal e outros países, em especial nas vertentes cultural, social
e económica; desenvolvimento de acções visando o inter-relacionamento e a integração cultural e sócio-económica entre pessoas portuguesas e não portuguesas; organização de colóquios, conferências,
cursos, festividades; manutenção de biblioteca, edição de documentos
de interesse para os objectivos propostos; promoção de intercâmbio
com organizações similares dos diversos países.
Está conforme.

CAPÍTULO VI

7 de Agosto de 2007. — O Notário, António Manuel Martins Inácio.
2611045867

Dissolução e liquidação
Artigo 20.o
A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e quando for
deliberado pela assembleia geral.

ASSOCIAÇÃO KINAS INTERNACIONAL

Artigo 21.o

Anúncio (extracto) n.o 6172/2007

A assembleia geral que delibere a dissolução da sociedade, determinará o prazo para a sua liquidação e nomeará os respectivos
liquidatários.

No Cartório Privativo a cargo do notário licenciado António Amaral
Marques, no dia 21 de Agosto de 2007, iniciada a fl. 39 do livro
n.o 92-G, foi constituída uma associação juvenil sem fins lucrativos
denominada Associação Kinas Internacional, com sede na Alameda
do Prior Sardo, 23, freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de
Ílhavo, que tem por objecto juventude e desporto. Podem ser associados da Associação Kinas Internacional todos as pessoas que se
identifiquem com os estatutos, cumpram os seus regulamentos internos, paguem a jóia de admissão e mantenham as quotas em dia.
Os órgãos da Associação são os seguintes: assembleia geral, direcção
e conselho fiscal.

20 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge.
2007994828

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DA FREGUESIA DE PARADA DE CUNHOS
Anúncio (extracto) n.o 6170/2007

Está conforme.

Certifico que, por escritura de 26 de Julho de 2007, iniciada a
fl. 12 do livro de notas n.o 87 do Cartório Notarial de Vila Real
a cargo da notária Maria de Fátima Barbosa Fidalgo Correia, procedeu-se à constituição da associação com a denominação em epígrafe,
que tem a sua sede no Edifício da Junta de Freguesia de Parada
de Cunhos, Rua Principal, freguesia de Parada de Cunhos, concelho
de Vila Real, com duração por tempo indeterminado.
Tem como objecto social a promoção social dos seus associados.
Para a realização dos seus objectivos, a instituição propõe-se criar
e manter as seguintes actividades:
a) Apoio domiciliário;
b) Centro de actividades de tempo livre (ATL);
c) Centro de dia;
d) Outras actividades de carácter social.
São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.
Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia de inscrição
e uma quota a fixar em assembleia geral.
26 de Julho de 2007. — A Notária, Maria de Fátima Barbosa Fidalgo
Correia.
2611045995

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL E LUSO-BRASILEIRA
DE INTEGRAÇÃO, ARTE E CULTURA — ÍSIS E JÚPITER

21 de Agosto de 2007. — A Notária, em substituição, Mariana de
Bessa Ferreira Martins.
2611046083

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL AIJIL
APOIO INTEGRADO DE JOVENS E IDOSOS DE LOURICEIRA
Anúncio (extracto) n.o 6173/2007
Fernando Manuel de Oliveira Nunes, colaborador do Cartório
Notarial de Torres Novas a cargo da notária Elsa Sofia Agostinho
Nogueira da Silva Afonso, certifica que, por escritura de 16 de Abril,
a fl. 37 do livro de notas para escrituras diversas n.o 7-H deste Cartório,
foi constituída uma associação denominada Associação Solidariedade
Social AIJIL — Apoio Integrado de Jovens e Idosos de Louriceira,
com sede na Rua do Adro, freguesia de Louriceira, concelho de Alcanena, a qual tem por objecto promover, por todos os meios ao seu
alcance e ou em colaboração com outras entidades:
a) Apoio à família;
b) Apoio a idosos;
c) Apoio a crianças e jovens;
d) Integração social e comunitária;
e) Bem estar global.
Está conforme.

Anúncio (extracto) n.o 6171/2007
Certifico que, por escritura exarada no dia 7 de Agosto de 2007,
a fls. 107 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.o 9-A
do Cartório Notarial de Santarém a cargo do notário António Manuel

16 de Abril de 2007. — O Colaborador da Notária, por competência
delegada, Fernando Manuel de Oliveira Nunes.
2611045878

BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO, S. A.
Balancete n.o 155/2007
Sede: Rua do Salitre, 165-167, 1250-198 Lisboa.
Capital social: E 35 000 000.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.o 9427.
Número de identificação de pessoa colectiva 504655361.

