
3532 DIÁRIO DA REI'ÚBLICA - /// SÉRIE 

AVISOS 

NURITE - INDÚSTRIA E COMPONENTES 
DE MADEIRA, S A . 

Sede: Travessa do Ramal, sem número, lugar da Costa 
do Valado, freguesia de Oliveirinha, concelho de Aveiro 

Capital social: € 500 000 

Matriculada na ('onservatória do Registo Comercial do Aveiro sob o 
n." 2285. 

Pessoa colectiva n." 502146761. 

IBERONURITE - INDÚSTRIA DE MADEIRAS, S, A. 

Sede: Travessa do Ramal, lugar da Costa 
do Valado, freguesia de Oliveirinha, concelho de Aveiro 

Capital social: € 50 000 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o 

n.° 3386. 
Pessoa colectiva n." 503253103. 

Anúncio 
Nos termos e para os eleitos do disposto no n." 3 do artigo 100." 

por remissão do artigo 120." do Código das Sociedades Comerciais, 
dá-se público conhecimento de que foi efectuado o registo do projec
ta de eisào-lusâo a realizar por via do destaque de uma parte do pa
trimónio da NURlTl i — Indústria e Componentes de Madeira, S. A. , 
para ser incorporada na sociedade IBERONURITli Indústria de 
Madeiras, K. A. , nos termos da alínea c) do n." I do artigo 118." do 
Código das Sociedades Comerciais. 

O referido projecto bem como toda a documentação anexa podem 
ser consultados na sede de cada uma das sociedades intervenientes no 
mesmo pelos sócios e credores sociais. 

As assembleias gerais das sociedades NURITK —• Indústria e 
Componentes de Madeira, S. A. , e IBERONURITE— Indústria de 
Madeiras. S. A., estão convocadas para o dia 27 de Março de 2006, 
para se reunirem, respectivamente, às 9 e às 10 horas nas sedes 
sociais. 

9 de Fevereiro de 2006. •• Pela Administração da NURITE — In
dústria e Componentes de Madeira. S. A., (Assinatura ilegível.)—Pela 
Administração da IBERONURITE Indústria de Madeiras. S. A., (As
sinatura ilegível.) 3000192954 

PIMENTA & RENDEIRO - URBANIZAÇÕES 
E CONSTRUÇÕES, S. A. 

.S;:;(fc': RIM <ie Pais Ramos, 26, rés-do-chão, esquerdo, 
freguesia da Reboleira, Amadora 

Capital social: € 250 000 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora sob 

o n." 1337/041069, 
Pessoa colectiva n." 500256179. 

Aviso 
Nos lermos do artigo 107." do Código das Sociedades Comerciais, 

dá-se conhecimento de que foi efectuada a escritura de fusão por incor
poração do património tia Sociedade Agrícola Porleja da Ajuda. S. A., 
na Pimenta & Rendeiro Urbanizações e Construções, S, A., no 
passado dia 30 de Dezembro de 2005, e que sendo a Pimenta & Ren
deiro — t irbani/açõcs e Construções. S. A., a única titular do capital 
da Sociedade Agrícola Portela da Ajuda, S. A., a fusão entre as men
cionadas sociedades foi efectuada ao abrigo do anigo 116." do Código 
das Sociedades Comerciais. 

lacam, pelo presente, avisados os credores sociais de que podem 
deduzir oposição à fusão, nos termos do artigo 107.", n. o s 2 e 3, do 
Código das Sociedades Comerciais. 

10 de Janeiro de 2006. — O Conselho de Administração: (Assina
turas ilegíveis.) 3000192879 

N." 54- 16 de Fevereiro de 2006 

SOCIEDADE AGRÍCOLA PORTELA DA AJUDA, S. A. 

Sede: Caminho dos Confeiteiros, 22, Portela da Ajuda, 
Carnaxide, Oeiras 

Capital social: € 50 000 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Caseais sob o 

n." 6742/901009. 
Pessoa colectiva ti." 500558310. 

Anúncio de fusão 
Nos termos do artigo 107." cio Código das Sociedades ( omerciais, 

dá-se conhecimento de que foi efectuada a escritura de fusão por incor
poração do património da Sociedade Agrícola Portela da Ajuda. S.A., 
na Pimenta & Rendeiro Urbanizações e Construções, S. A., no 
passado dia 30 de Dezembro de 2005. e que sendo a Pimenta & Ren
deiro — Urbanizações e Construções, S. A., a única titular do capital 
da Sociedade Agrícola Portela da Ajuda, S. A., a fusão entre as men
cionadas sociedades foi efectuada ao abrigo do artigo 116." do Código 
das Sociedades Comerciais. 

Ficam, pelo presente, avisados os credores sociais de que podem 
deduzir oposição à fusão, nos termos do artigo 107.". n . o s 2 e 3. do 
Código das Sociedades Comerciais, 

10 de Janeiro de 2006. — Pelo Conselho de Administração, (Assi
natura ilegível.) 3000192878 

FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÃO SANTA RAFAELA MARIA 

Certifico que, por escritura lavrada em 8 de Fevereiro dc 2006, 
exarada u fl. 124 do livro dc notas para escrituras diversas n.° 13-M, 
do Cartório Notarial de José Mário Resse I.ascasas dos Santos, notá
rio, foi instituída pela Congregação de Escravas do Sagrado Coração 
de Jesus (número de identificação de pessoa colectiva 500951209), 
com sede na Rua de São Félix. 2-A, Lisboa, a Fundação com a deno
minação em epigrafe, com sede na Rua dc São Félix. 2-A. freguesia dc 
Santos-tO-Velho, concelho dc Lisboa, cujo objecto é oferecer uma 
educação humana integral, evangelizadora, que prepara para o respei
to, a justiça, u solidariedade, o serviço, a reconciliação, especialmente 
para crianças e jovens vítimas da sociedade actual, de modo a: 

Desenvolver e potenciar as suas competências pessoais e sociais; 
Promover a sua inserção no mundo de forma activa, responsável e 

cooperante; 
Fomentar o desenvolvimento da dimensão ética e transcendente 

da pessoa. 
Está conforme o original, declarando-sc que na parte omitida nada 

há que amplie, restrinja, modifique ou condicione a parte extractada. 

8 dc Fevereiro de 2006. — t) Notário, José Mário Resse Lascasas 
dos Santos. 3000193012 

DIVERSOS 

TERMALISTUR-TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL, E. M. 

A v i s o 

Certifico qtie, por escritura de 24 de Janeiro de 2006, foi aumenta
do o capital social de € 50 000 para € 500 000 da TERMALISTUR— 
Termas de São Pedro do Sul, E. M . , pessoa colectiva n." 506817997, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do 
Sul sob o n.° 668. tendo em consequência o artigo 22." dos respectivos 
estatutos ficado com a seguinte redacção: 

« A R T I G O 22." 

(i valor do capital estatutário será de €• 500 000, integralmente 
realizado em numerário.» 

30 de Janeiro dc 2006. — A Notária Privativa, Ana Teresa Seia 
de Matos. 3000193097 


