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3. Diversos
ASSOCIAÇÕES
ASAS DA CIDADE — MOTOCLUBE
Certifico que, por escritura de 7 de Junho de 2006, exarada a fls. 52
e seguintes do livro de notas n.º 34-A do cartório notarial de Nuno
Manuel Santos Louro, notário privativo no concelho de Loulé, foi
constituída uma associação da qual consta o seguinte:
Denominação — Asas da Cidade — Motoclube.
Sede — Rua dos Mártires da Pátria, 11, 2.º, cidade e freguesia de
Quarteira, concelho de Loulé.
Fins — A promoção e desenvolvimento do motociclismo e de outras
actividades ligadas aos motociclos e ainda a defesa dos interesses dos
seus associados.
7 de Junho de 2006. — A Ajudante, com competência delegada,
Maria Ivone Ferreira dos Santos Guerra.
3000208505

ASSOCIAÇÃO GUETUNOS — TUNA MISTA
DE ENFERMAGEM DO PORTO
Certifico que, por escritura de 25 de Outubro de 2006, exarada de
fl. 138 a fl. 139-v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 56-A do cartório notarial da notária licenciada Cármen Maria Coelho
Mota Neves, foi constituída uma associação de carácter juvenil sem
fins lucrativos, sob a denominação em epígrafe, com sede na Escola
Superior de Enfermagem de D. Ana Guedes, sita na Rua do Professor Álvaro Rodrigues, freguesia de Aldoar, concelho do Porto, tendo por principal objecto o crescimento e desenvolvimento a nível
musical e a representação da Escola Superior de Enfermagem de D.
Ana Guedes.
Está conforme o original.
25 de Outubro de 2006. — A Notária, Cármen Maria Coelho Mota
Neves.
3000222471

ASSOCIAÇÃO JUVENIL NOVA ORQUESTRA DE LISBOA
INVENT — ASSOCIAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE
E PARA A INOVAÇÃO NA GESTÃO
Certifico que, por escritura de 29 de Setembro de 2006, iniciada a
fl. 82 do livro de notas para escrituras diversas n.º 73-A do Cartório
Notarial de Matosinhos da licenciada Dinora Rocha Martins e Gomes
Ferreira, foi constituída a associação com a denominação em epígrafe, com sede Rua de Jaime Lopes Amorim, sem número, instalação
do ISCAP, freguesia de São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, tendo como objecto actividades de promoção, desenvolvimento e apoio à investigação nas áreas da contabilidade, dos sistemas de
informação de gestão e do seu ensino e a promoção de iniciativas
orientadas para o reforço competitivo das organizações e actividades
formativas em todos os seus domínios.
O património da Associação é constituído pela jóia e quotas dos
seus associados.
Está conforme.
A Notária, Dinora Rocha Martins e Gomes Ferreira.
3000216851

ASSOCIAÇÃO DOS ROMEIROS DA TRADIÇÃO
MOITENSE
Certifico que, por escritura 2 de Novembro de 2006, lavrada a fl. 7
do livro de escrituras diversas n.º 52-A do cartório notarial de Maria
de Fátima Catarino Duarte, no Montijo, foi constituída uma associação que se irá reger pelas cláusulas seguintes:
A associação denomina-se Associação dos Romeiros da Tradição
Moitense.
A Associação não tem fins lucrativos, durará por tempo indeterminado e tem a sua sede social na Rua de Cinco de Outubro, Quinta
La Salete, lugar de Brejos, freguesia e concelho da Moita.
A Associação tem como objectivo promover e divulgar as romarias da tradição moitense e a realização de outras actividades associativas, culturais e recreativas, a pé ou a cavalo, com a mesma finalidade.
Para a realização dos seus objectivos a associação propõe-se: organizar romarias, passeios a cavalo, concursos, festas e corridas; colaborar com outras instituições na realização de acções ou actividades
idênticas ou iguais às que pretender realizar.
Haverá duas categorias de associados: honorários e efectivos.
A qualidade de associado prova-se pela inscrição no livro respectivo
que a Associação obrigatoriamente possuirá e adquire-se mediante
pedido formulado verbalmente ou por escrito e após deferimento dado
pela Associação.
Perde a qualidade de associado aquele que o solicite à direcção e
ainda os associados que sejam excluídos pela assembleia geral, por não
observarem os estatutos e regulamentos internos da Associação ou
por voluntariamente causarem àquela prejuízos.
Está conforme.
2 de Novembro de 2006. — A Colaboradora de Notário, Albertina
Boavida Tavares Dias Fernandes dos Santos.
3000219502

Certifico que, no dia 27 do corrente mês de Outubro, de fl. 95 a
fl. 96-v.º do livro de notas n.º 690-H de escrituras diversas do 6.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário licenciado José Joaquim
de Carvalho Botelho, se encontra exarada uma escritura de constituição de associação donde, além do mais, consta o seguinte:
Denominação — a designação supra-epigrafada.
Sede — a sede da associação é na Rua do Gravato, 26, Bairro de
Caselas, freguesia de São Francisco Xavier, concelho de Lisboa.
Duração — a duração da Associação é por tempo indeterminado.
Objecto — a Associação tem os seguintes objectivos:
a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associados na base da realização de iniciativas relativas à problemática da
juventude;
b) Promover o estudo, investigação e difusão de notícias relativas
aos jovens, cooperando com todas as entidades públicas e privadas,
visando a integração social e o desenvolvimento de políticas adequadas à sua condição;
c) Promover a formação dos seus associados nos vários campos
artísticos e, especificamente, na área da música.
Condições de admissão dos associados — serão associados todos os
que se identificarem com os objectivos constantes dos estatutos e
preencham os requisitos aí estabelecidos.
O processo de admissão dos associados será fixado pelo regulamento interno da Associação.
Exclusão e demissão de associados — a qualidade de associado pode
ser retirada em caso de comportamento considerado lesivo dos interesses da Associação.
Está conforme o original.
27 de Outubro de 2006. — O Notário, José Joaquim de Carvalho
Botelho.
3000222472

ASSOCIAÇÃO JUVENIL N GESTUS DE SÁTÃO
Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Sátão
do notário Evangelino dos Santos Pedroso de Carvalho em 30 de
Outubro de 2006, a fl. 4 do livro de notas n.º 27-A, foi constituída
uma associação denominada Associação Juvenil N Gestus de Sátão,
com sede na Rua de Bernardo Franco, lote 2, Sátão, que tem por fim
incentivar a prática do desporto, lazer, aventura e turismo rural, proporcionando meios saudáveis de ocupação de tempos livres, contribuir para o desenvolvimento cultural da região, contribuir para a promoção dos princípios de solidariedade social e de cidadania e promover
a igualdade de acesso à informação e ao conhecimento, concorrendo
os associados para o património social com as quotas dos associados,
receitas provenientes das actividades e serviços prestados, os fundos,
donativos ou legados que sejam concedidos e ainda subsídios ou donativos de entidades públicas ou privadas, e funcionará através de assembleia geral, direcção e conselho fiscal.
Está conforme.
2 de Novembro de 2006. — O Notário, Evangelino dos Santos
Pedroso de Carvalho.
3000222478

