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Alves, foi constituída uma associação com a denominação em epígrafe, que tem a sua sede social em Algeruz, CCI 3217, na freguesia e
concelho de Palmela, pessoa colectiva n.º P 507823605, que durará
por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, tendo como objecto a
representação dos legítimos interesses dos produtores agrícolas dos
concelhos de Setúbal e de Palmela, vendedores no mercado do livramento de Setúbal.
Podem ser membros da Associação todos os indivíduos que se enquadrem e identifiquem com os objectivos desta. Existem três tipos
de associados: fundadores, efectivos e honorários.
São órgãos sociais da Associação a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.
24 de Outubro de 2006. — O Notário, João Farinha Alves.
3000218660

mento de actividades sociais, culturais, desportivas, recreativas,
ecológicas e de preservação do meio ambiente, promover e dinamizar
projectos de utilidade pública no âmbito da informação e do conhecimento, fomentar a investigação e a troca constante de ideias em
diferentes áreas, implementação e desenvolvimento de actividades de
intercâmbio escola-comunidade, contribuição para a criação de
condições de acesso às tecnologias de informação e comunicação à
população em geral. Serão órgãos da Associação a assembleia geral, a
direcção e o conselho fiscal, quanto às demais normas de funcionamento da Associação, as mesmas constam dos estatutos da referida
Associação.
Está conforme o original.
7 de Novembro de 2006. — A Notária, Aida Maria Porfírio Mendes.
3000219409

ASTECA, ASSOCIAÇÃO DE TIRO E CAÇA
Certifico que, por escritura de 30 de Outubro de 2006, lavrada a
fl. 3 do respectivo livro n.º 30 de notas para escrituras diversas do
Cartório Notarial de Estremoz, da notária Maria da Conceição Garcia
Tavares Correia, foram alterados os estatutos da associação Asteca,
Associação de Tiro e Caça, pessoa colectiva n.º 502063483, com sede
na Rua de Florbela Espanca, 89, em Vila Viçosa, cuja sede passa a ser
na Rua de D. António de Melo e Castro, 11-B, freguesia de Borba
(São Bartolomeu), concelho de Borba, e o objecto passa a ter a seguinte redacção:
A Associação tem por objecto a defesa e desenvolvimento da actividade venatória, promovendo o fomento, o ordenamento e a exploração da caça e o exercício de actividades com ela conexas.
Gerir zonas de caça associativa ou participar na gestão de zonas de
caça nacionais ou municipais, contribuir para o fomento dos recursos
cinegéticos e para a prática ordenada e melhoria do exercício da caça
e zelar pelas normas legais sobre a caça.
Está conforme.
30 de Outubro de 2006. — A Notária, Maria da Conceição Garcia
Tavares Correia.
3000218764

OÁSIS — ASSOCIAÇÃO DE PAIS DAS CRIANÇAS
COM DOENÇA PULMONAR CRÓNICA
DO HOSPITAL D. ESTEFÂNIA
Certifico que, por escritura de 26 de Outubro de 2006, lavrada a
fl. 144 do livro de notas n.º 48-A do Cartório da Notária Sandra Filipa da Costa Carvalho Mancilha, em Alenquer, foi extinta e liquidada a partir da data da escritura a associação denominada de Oásis —
Associação de Pais das Crianças com Doença Pulmonar Crónica do
Hospital D. Estefânia, número de identificação de pessoa colectiva 505714000, com sede na Rua de Jacinta Marto, em Lisboa.
Que a comissão administrativa encarregue de liquidação é composta por Maria Irene Alves Rodrigues Velha, Cláudia Cristina Próspero
dos Santos Figueira Santos Silva e Mário António Correia de Melo
Coelho.
É quanto me cumpre certificar, em conformidade com o original.
27 de Outubro de 2006. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000218818

ASSOCIAÇÃO VIVENCIAR
Certifico, narrativamente, que foi lavrada hoje, 7 de Novembro de
2006, no Cartório Notarial do Fundão, a cargo da notária privada
Aida Maria Porfírio Mendes, no livro de notas para escrituras diversas n.º 33, a fls. 119 e seguintes, escritura de constituição de associação, com a denominação de Associação Vivenciar, com sede na
Avenida do Almirante Américo Tomás, 17, na freguesia do Dominguizo, concelho da Covilhã, a qual terá por objecto a promoção e
protecção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados
preventivos, criativos e reabilitativos, o atendimento psicossocial, a
cooperação internacional, o apoio a crianças e jovens, apoio à família
e à comunidade, apoio à integração social e comunitária, à educação
e formação dos cidadãos e técnicos, a promoção de igualdade de oportunidades, redução de assimetrias, protecção dos cidadãos na velhice e
invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de
subsistência ou capacidade de trabalho, apoio ao cidadão com deficiência, intervenção na pobreza e exclusão social, gestão e desenvolvi-

ADDHU ASSOCIAÇÃO
Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 147 e seguintes
do livro n.º 109-A de escrituras diversas do Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário licenciado Rui Manuel Justino Januário, foi
constituída uma associação, sem fins lucrativos, por tempo indeterminado, com a denominação de ADDHU Associação, com sede em
Lisboa, na Rua de D. João V, 19, 5.º, esquerdo, freguesia de Santa
Isabel.
A Associação tem por objecto social a concepção, execução e apoio
a programas e projectos de informação, educação e desenvolvimento
destinados a promover as liberdades e a protecção dos direitos do
cidadão em todos os seus aspectos, no respeito pela Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Poderão ser associados da Associação todas as pessoas, singulares
ou colectivas, que se identifiquem com os princípios, objectivos e
actividades referidos no artigo 2.º
Perdem a qualidade de associados:
a) Os que solicitem a sua demissão;
b) Os que deixem de satisfazer os encargos associativos por mais
de um ano sem justificação comprovada;
c) Os que por actos ou omissões ponham em causa os objectivos
ou actividades da Associação.
Está conforme.
13 de Outubro de 2006. — O Colaborador do Notário, Domingos
Manuel Ramos Condeça.
3000219489

ESCOLA NACIONAL DE EQUITAÇÃO
Certifico que, por escritura de 7 de Novembro de 2006, lavrada de
fl. 19 a fl. 21 do livro de notas para escrituras diversas n.º 246-A do
Cartório Notarial da Golegã, a cargo da notária licenciada Carla Maria de Chaby Queirós Delille, foram alterados parcialmente os estatutos da associação denominada de Escola Nacional de Equitação, com
sede na Avenida de Manuel da Maia, 26, 4.º, direito, em Lisboa, com
o número de identificação de pessoa colectiva 507233107, quanto às
categorias de associados, condições de admissão, jóias e quotas e votos, pelo que, em consequência, reformularam o articulado dos artigos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, dos respectivos estatutos.
Está conforme o original.
7 de Novembro de 2006. — O Ajudante, António Pereira Batista.
3000219652

ACEMC — ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E MOVIMENTO
DE CODESSOS
Certifico que, por escritura de 9 de Novembro de 2006, iniciada a
fl. 78 do livro de notas para escrituras diversas n.º 433-E do Cartório
Notarial de Paços de Ferreira, a cargo do notário licenciado Norberto
Augusto Fonseca Cardoso, foi constituída uma escritura de associação
com a denominação em epígrafe, com sede na Rua de Nossa Senhora
de Fátima, 3, freguesia de Codessos, concelho de Paços de Ferreira,
tendo por objecto a cultura, recreio e ocupação de tempos livres.
São receitas patrimoniais da Associação as quotas dos associados,
os donativos, os subsídios, os sorteios, a publicidade, os leilões e outros eventos desportivos e recreativos.
São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

