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MITUISTÉHIO

OA CUTTUHA

Obras clentítfcss

:

Dia 4, sob o n.o l, Tongo (averbamento), em favor dc Jose Ca'
briel Canacs Mariz Soares da Graça, QUË também uss Gabriel

Direcção-Geral dos Espectáculos
- e do Direito de Autor
Survips do Diraito do fuitor

Oirução
.Ot

o mês de Dezcmbro forsm requeridos
os registos das scguintes obrar irntclcctuais cm favor das pessoas Ícspecrivamentc indicadas (a panir da datr da publicaçüo desta relaçâo passará I correr o prr;to dC um mêir'dcnUo do qual quaisquer
intercssados podcrüo rccl.aÍnsr contra os pedidos dc rcgisto):
Faz-se público que duranre

Obru lltcrárlar

' i.
Mariz.'
Dia 4, sob o n.o 2, MÍnl'Gambo (tverbamcnto), cÍll favor

.

Gabriel Mariz.

Dia 4, sob o n.o 3, 6amba (sverbarnento), ctït favor dc Josc

Gabricl Canaes Mariz Soares da Graça, que tâmbém usa Cabriel Mariz.
Dia 4, sob o n;o 4, Mitongo (averbamento), em fsvor de José
Gabriel Canaes Mariz Soares da Graça, que tarnbÉm uss Ca.
bricl Mariz.
"Dia I l, sob o n.o l. Poli-Gstnbo, crn favor dc Josú Gabricl Canaes Mariz Soares dr Graça, quc também uss Gabricl lvtariz.
. Dia [8, sob o n.o l, Frgr:eedings oÍ the Sth European Conl'efienc'e on Fracíur?, cÍtl favor dc Luciano Luís de Olivcirr Faria.

Dia 3, sob o Ít,o l, Tríptico Poétlco, clïl favor dc Daüd M8nuel da Silva Pais.
Dia 3. sob o rÌ.o 4, fuimi Amor, cm favor dc Cipriano Chamiço [.opes.
Dia 3. sob o n.o 5, Ansiedade, em favor de Cipriano Chamiço

Obrur clnemrtográÍlcat
Dia I I. Íob o n.o 2, Espeleologia, üÍïr favor de ProduçÒes CincÍnstográücas de Miguel F. Spiguel,
Dia I l, sob o Íl.o 3. Os Olhos de. . ., em favor de ProduçÔes
Cinematográficas' Miguel F. Spigqcl.

Lopes

Dia 4, sob o n.o 5, O Caminho de Cssa, €Íil favor dc Luís Ma'
nuel Nunes Rícardo.
Dia 6, sob o n"o l, Agora Eu Sou, Catdlogo de Amastrss, Can'
ções Que Ninguém Canta e Outros Poemas e Yoz do Povo
é Voz- de Deus, em favor dc Ada Do-Mira.
Dia 7, sob CI n.o l, .Seringador Marca T, dc João Manuel Fernandes Magalhães. em favor de Lcllo & Irmão Editores.
Dia 7, sob o n.o 2, O Novo Seringador, de Danicl Cardoso,

em favor de Lello & lrmão Editores.
Dia 7, sob o n"o 3, Quem é Quem no Turismo e ns Hotelaria
em Portugal, em favor dc Joaquim Paredes Alves.
Dia 17, sob o n.o l, Textos de Privação, em favor de Maria
Júlia dc Fátima Soares Cuimarâes Lello.
Dia 21, sob o n.o 3, Ande ktcis Paraíso? e 8u... O Poeto...
Vó5. .

.

.fva.f

Cândido

..

. ^SeaSaçrÍeÍ,

CÍIt favOr de JOsC Manuel Baptista

Obras dldáctlËts
17, sob o n.o 2, Colecçao JJ -- Fichas de Apoiot Revrcão
Wro o 4.a Ano de Escalaridade, rïÌ1 favor dc VÍário Fernando

Dia

Afonso

quim António Bolou Mocito.
Dia 21, sob o n.o l, Planta de Madeira, em favor de Carlos
Fernando Biscaia da Silva Santos.
Obras lúdlcag

Dia 3, sob o n.o 3, Pengo and the Nasty RobotS, em favor de
-loaquim ltanuel da Paz Duane de Carvalho.

Nunes.

Dia 17, sob o n.o 3, Colecçao JJ *

Fichas de,Apoio/Revtsao

Wra'o 3,o Ano àe Es-cr,taridsd4 Ërïr favor de Miirio Fernando
Afonso Nunes.
Dia 17, sob o n.o 4,, Cotecçdo 33 * Fíchas de Ápoiot'Retts;ao
paro o 2.o Áno de fucoloridade. em favor de !Íário Fernando

Afonso NunÊs.

Obrss podtlcas
Dia 12, sOb o n.o l, Para Lti da Onda Que Começa. Psríir,
Verdades Mal Pensadas, Irconio, Para, Planalto Etereo, .,tosas de Maio,.Ruas Sem Morada, Cnti Sem lladeira e Cuerrilheiro, €rïr favor de José Ntartins Saraiva.

Obras artístlcas
Dia l, sob o n." 2, Corrida de Pingul'ns, em favor dc DaÌt Yang
Toy Industrial Co., Ltd.
Dia 7, sob o n.o 4, Radiodiïusda Portugueso, em favor de Radiodifusão PortuguÊsa, E. P.
Dia 18, sob o n.o 2, Compilaçao de Csracter€s t}..ítrsicais em Fothas de Drcalque por Aderência, Especiais, em favor de Joa-

de

José Gabricl Canacg Magiz Soarcs da Graça, euË tambérn usa

O

Dia 19, sob o

n.

bras

técn lcas

o l. Regiõo de Turismo de Leìria Rota da

So/ * Mapa, em iavor de Círmen da Concciç:io Nlorais Silva.
Dia 2ó, sob o n,o l, áge.rda,Nara Para os Cornerciantes e Ptquenos IndustrislJ, Ënr iavor dr Joâquirn Fernando Ricardo.

Obrns de ntturËüs psicologlca
Dia 21, sob o n.o 2, Kaltest: .,Voyo lnstntnlenta de Psit'omttnü
Relacional em Computsdor, em lavor de OrlincJo \lrnuu'l
Craça Couveia Pereira'c rJe Carlos ,\lberto Pinto Ferretra.

Direcçlo de Serviços do
1984.

-

Dire

iro de .{utor, 13 dc Dezcrnbro

Por delegaçâo do Dirc"ctor, ,{ tdina

Ft,rnandts, l'l'${l

de

m
PHÊ.ISOLA. ISOLÂMEHÏOS TÊNMICÍ}S

E ACUSÏICOS,

termos con.stantes dos artigos seguintes:

a denominação de Prê-lsola, Isolamentos
e Acusticos, L.&, rem a sua sede na freguesia de Via-

sociedade adopta

Têrmicos

longa, deste concclho, e durarà por tempo indeterminado, a con-

tar de hoje.
2.o

O

seu objccto

ë a indúsrria e comercio de material de isola-

rnentos térmicos e acusticos.
3.o

O capital social ê de 50 000t, sendo de 25 000Í a quota de
da

sócio' -

ca-

4.o

A

gcrência da sociedadc Íica a cargo dc ambos os sócios, que
dcsde jâ são nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme í'or delibcrado em :rssembleia geral, e com dispensa dc cauçâo.
5,o

A

cessâo de quoÍas, bem como a sua
dc prcvio consentimento dos socios.

divisão,

Í-rca dependente

1i.o-

As

assembleias gerais

serio convocadas com I dias de antecc-

dência. por cürta registada e desde que a

lci nâo e.'tija outras for-

malidades.
7,o

Qualqucr dos sócios poderâ dclcgar noutro sôcio ou cm pessoa
estranha à sclcicrladc os seus podcres dc gcrência, mediante procuraçlo.

Em çeso dc mortc de qu.rorrli oo, sôcios, I sociedade nào sc
dissolve, podepdo or herdeiros nomear um gue I todos repre-

sgntg'

9.o

Fica Ëxprcssamente proibido aos gerentcs obrigsr I sociedade
em açtos e contratos estranhos à sociedade' nomeadamente em
fianças, abonaçôes, let ras de favor e responsabilidades semelhantgs.

.

assembleia

geral.

j,o

Para a sociedade ficar obrigada em todos CIs .seus actos e contratos é bastante a assinatura dt qualquer dos gËrËntes.
6.o

A

a sua divisâo, t livre entre os
estranhos depende do prêvio consenti-

cessão de quoras, bcm como

a

Está con forme.
I

.o Carrório Notarial de Vila Franca de Xira, 12 de Dezcmbro

1984.
A Ajudante, Moria
Almeida.-

de

Celeste Santos Lima Martins de
l-0-15 806

ASS0ü|Aç,A0 P0HTUüUESA nE Ur.IËUi$rlffi
Certifïco que, por escritura de 7 dc Dezembro de 1984, lavrada
nas notas do 20.o Cartôrio Notarial de Lisboa, no livro n.o 2?5-C,
de fl. 75 v.o a fl. 76 v.o; foi constituida rntre lvo Jose de
Casrro, Maria de Fátima Carvalho Lopes, Adelina Angelica Pinto
Coxito, Ana Maria Barros de Brito, Dr. Jose de Azevedo FerreiÍa,, J orge Manuel de Morais Gomes Barbosa, Maria do Ce u
Guerreiro Viana Ribeiro, Alina Maria Santos Mártires Villalva e
Maria Isabel Ayres Rodrigues Raposo Almeida umã associação
com a nominação em cpigrafc. A Associação, de carácrer cientÍfico e cultural, sem fins lucrativos ncm limitËs de tempo, lem por
objecro; promover e desenvolver o Ëstatuto da linguistical fornecer aos associados um espaço dc debate e possibilidades de cooperaçâo, relativas aos sËus interesses em linguistica; elaborar pareccres e formular sugestÕes Ë criticas sobre questÕüs de ensino Ë de
investigaçâo em linguÍstica, A Associação tgm ârnbiro nacional. A
sedc da AssociaÇÀo ê em Lisboa, provisoriamcnte instalada no
Centro de Linguistica ds tJniversidade de Lisboa. Podcm ser criadas dclegaçÕes noutros locais, por dcliberaçâo da asscmbleia ge'
ral, sob proposta da direcçâo, Os órglos da Associação sâo: asscmbleia geral, direcçâo Ë conselho fiscal, Para Ê realiz,nçüo clo
seu objecto, a Associaçüo deverÉ: difundir Ë recolhcr informrçÕes
e documentaçüo respeitantËs à linguistica, guqr â nivel nacional,
quer a nlvel internacionnl, nomeadamente atravês da publicação
de um boletim: prornover a cdiçüo dc publicaçÕes; organizar um
encontro anual da Associação, assim cCImo congressos, scnri.nârios
c colóquios dc linguistica Ë colnborar em rcalizaçÕes congêneres
de dominios cientlficos aÍins; promover acçôes que contribuam
para o progresso cicntifico dos seus associados; manter relaçÕes
com outrÍrs associaçôes nacionais e cstrsngeiras; prestar serviços
de apoio à comunidade, no âmbitq da formaçâo Ê da informaçâo.

Estâ con forme.

l.o Cartório Notarial de Vila Franca de Xira, 12 de Dezembro
de t984. A Ajudante, Maria Celeste Santos Lima Martins de

Almeida.

I -O-

EPCI

10-!'1985

Ambos os sócios ficam nomeados gerËntËs, com dispensa de
caução, com ou sËm rËmuneraçâo, conforme for delibcrado tm

socios, mas em relação
mento da sociedade.

l.o

A

*

4"o

LOT

Ccrtifico QUC, por escritura dc 2l dc Novembro do corrente
ano, lavrada a ÍÌs. l5 e seguintes do livro Ít.o 8 l -C de escrituras
diversas do I ." Cartôrio Norarial de Vila Franca de Xira, então a
cargo da notária licenciada lvíaria do Carmo Antunes dos Santos,
Manuel Luis Correia, çasado, residente cm Víalonga, deste concelho, e João Josê Rebelo Correia, casado, residente na mesma
freguesia de Vialonga, constituiram entre si uma sociedade comercial por quCItas clc responsabilidade límirada, QUÊ se regula nos

SÉ/q/^6'* fy'.o I

15 805

-EIECÏNüNICA E PTUEUMÂNCN

DE COHTROLE INDUSTNHL

LOT

CertiÍico eüe, por escritura de 26 de Novembro do corrente
ano, lavrada a fls.36 e seguintes do livro n.o 8l-C de escrituras
diversas do I .o Cartôrio Notarial de Vila Franca de Xira, então a
cargo da notária licenciada Maria do Carmo A. dos Santos, Sêrgio Manuel Ribeiro José e mulher, Rogéria Maria Vala Dias Ribeiro José, residentes na Pôvoa de Santa lria. deste concelho,
constituíram entre si uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada. que se regula os terrnos constantes dos artigos seguintes:
e
A sociedade adopta a
- aElectrônica
Pneumática de Controle Industrial, 1.dr, Íìca com
sua sede na
Quinta da Piedade, lote t -8, 7.o, esquerdo, na freguesia da Pôvoa de Santa lria, deste concelho, e durará por tempo indeterminado, a contar de hoje.

2.o

socicdade è a industria dos equipamentos de
electrónica e pneumática de controle industrial.

O objecto da

3.o

25 000Í dc cada um dos sócios.

propostas para associados sâo aprcsentadas à direção. Constituem
direitos de associados participar nas actividadeç da Associação;
participar em seminârios, colóquios, congrüssos e outras activida'
des promovidos ou organizados pela Associação; utilizar os serviços da AssociaÇão, de acordo com as condiçÕes fixadas pela di'
recção; participaf n&s discussÕes c deliberaçÕes da assemb[eia
geral; elegcr e, desde q ue residente em Portugal, ser eleito para
os orgã,os da Associação; informar-se sobre toda a actividade da
Associação. Constituem deveres dos assosciados: cumprir CIs Êstarutos; exercer os cargos para quc tenham sido eleitos; participar e
mÍrnt.er-se informado sobre a actividade da Associação; cumprir e
t'azer cumprir deliberaçÕes da assemblcia geral ë da direcção; agtr
solidariamente na defesa dos intËrËsses da Associaçâo; pager as

quotas fixadas pela assembleia geral; comunicar à direcção qual'

l.o
denominação de EPCI

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, ë
50 000t e corrËsponde à somg dc 2 quolasì sendo uma

Podem ser membros da Associaçâo: os docent.es e investigadores de linguistica, portuguesel ü nâo ponugueses; aqueles QUÊ,
nâo sendo docentes nem investigndores de lingústica, lrabalhem
em linguistica ou em áress afins, sejam ou não portuguesss" As

de
de

quer mudança de residência e de local de t.rabalho. Ficam susp€tlsos os associados qug não paguem as suÍls quotÍts por um periodo superior a 12 meses e QUC, avisados pela direcção, o não iaçam no prazo de 30 dias. Perdem a qualidade de associados, pre'
cedendo dcliberaçâo da assembleia geral sob proposta da direcção. todos aqueles quc tenham violado gravemente os dcveres dc
associado.
'a-

Para constar se passou pr.t.nd certidão de narrativa parcial
e de tcor parcial, QUC vai "conforrlè o original, no qual nada hâ
em contrário ou alem do quË se certifica.
20.o Cartório Notarial de Lisboa, l3 de Derembro dc
1984. * A Ajudante, Joaquina Rita Gido de Radrigues Falcato.
l-&15 807

