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AIRC — ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO
CENTRO
Certifico que, por escritura lavrada hoje, no Cartório Notarial
de Arganil, a cargo da notária Filipa Maria Marques de Azevedo
Maia, iniciada a fl. 123 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 15-E, se procedeu à remodelação total dos estatutos da associação em epígrafe, com sede em Coimbra, que tem por objecto
proceder ao desenvolvimento e implementação de soluções visando o tratamento automático da informação dos municípios associados, promover a introdução de novos métodos de gestão correspondentes às atribuições dos seus membros e prestar-lhes apoio
técnico necessário no âmbito das tecnologias de informação e comunicações.
Está conforme.
6 de Setembro de 2006. — A Notária, Filipa Maria Marques de
Azevedo Maia.
3000215545

CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SALIR
Certifico que, por escritura de 17 de Outubro de 2006, lavrada a
fl. 15 do livro de notas para escrituras diversas n.º 57 do Cartório
Notarial de Loulé, a cargo da notária licenciada Manuela Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi realizada uma escritura de alteração parcial dos estatutos da associação com a denominação em epígrafe, passando o artigo 2.º a ter a seguinte redacção:
«ARTIGO 2.º
Os objectivos principais são um clube sem fins lucrativos, com total
isenção política e religiosa, e cuja finalidade principal é defender todos
os interesses que se relacionem com o exercício da caça, da pesca e do
tiro, em geral incentivar e desenvolver o desporto, a cultura e o recreio e tendo como objectivo específico gerir a zona de caça associativa dos Palmeiros, bem como juntamente em outras zonas de caça
associativas a criar ou ainda participar na gestão de zonas de caça nacionais ou municipais. Para esse fim o clube propõe-se contribuir para o
fomento dos recursos cinegéticos e para a prática ordenada e melhoria
do exercício da caça, bem como zelar pelas normas legais sobre a caça.»
Está conforme.

ASSOCIAÇÃO DE BUSTELO CULTURA E DESPORTO
Certifico que, por escritura de 13 de Outubro de 2006, exarada a
fls. 110 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 24-A
do Cartório Notarial de Maria Cristina Veiga Ferreira Gala Marques,
foi constituída a Associação de Bustelo Cultura e Desporto, que tem
a sua sede no lugar de Bustelo, freguesia de Aguada de Cima, concelho
de Águeda, cujos órgãos sociais são os seguintes:
A direcção é composta por cinco elementos, que desempenharão
os cargos de presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e vogal.
O conselho fiscal é composto por três elementos, sendo um presidente e dois relatores.
A mesa de assembleia geral é composta por três elementos, sendo
um presidente e dois secretários.
Está conforme.

17 de Outubro de 2006. — A Colaboradora, com poderes delegados,
(Assinatura ilegível.)
3000217700

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PENAMACOR
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 25 de Outubro de 2006, lavrada a fls. 125 e 125 vº do
livro de notas para escrituras diversas n.º 19-A e respectivo documento
complementar, deste Cartório, mantendo a sede e o objecto, se alteram e remodelam os restantes estatutos da associação denominada
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor,
NIPC 501286071, com sede na freguesia e concelho de Penamacor.
Está conforme.

13 de Outubro de 2006. — A Notária, Maria Cristina Veiga Ferreira
Gala Marques.
3000217613

25 de Outubro de 2006. — A Ajudante, Lígia Maria Dias Belo.
3000218568

BALANCETES
PREDIFUNDOS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.
Sede: Rua de Ramalho Ortigão, 51, 1099-090 Lisboa
Capital social: € 375 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 4119.
Pessoa colectiva n.º 503058696.
Balanço NCA em 30 de Setembro de 2006
(Em euros)
Ano
Valor antes
de provisões,
imparidade
e amortizações
(1)

Provisões,
imparidade
e amortizações

Valor
líquido

(2)

(3=1–2)

Ano
anterior

Activo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais .......................................
Disponibilidades em outras instituições de crédito ..............................
Aplicações em instituições de crédito .................................................
Outros activos .....................................................................................
...........................................................................................................
Total do activo .............................
...........................................................................................................
Passivo
Passivos por impostos correntes ........................................................
Outros passivos ...................................................................................
...........................................................................................................
Total do passivo ..........................
...........................................................................................................

32
558 416
1 008 222
32 442

——–––––——
1 599 112
——–––––——
29 897
30

32
558 416
1 008 222
32 442

——–—— ——–——
0
1 599 112
——–—— ——–——
29 897
30

41
1 549 497
–
32 991

—––––———
1 582 529
—––––———
34 659
30

——–––––——

——–—— ——–——

—––––———

——–––––——

——–—— ——–——

—––––———

29 927

0

29 927

34 689

