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MOTO
CLUBE
DEMEDAS
Certifico, narralivamente, que, por escritura de 5 de Dezembro
de 2000, lavrada a fl. 46 do livro de notas para escrituras divenas
n." 363-D do Cartório Notarial de Gondomar, a cârgo da noúna,
licenciada Maria Filomena Donas Botto Saraiva de Aguilar Pinto
Ferreira" foi constituida uma associação com a denominação cm
epígrafe, e tem a sua sede na Rua do Cavadão, 254, freguesia de
Medas, concelho de Gondomar, e tem por objecto o desenvolümento de todas as modalidades desportivas, com especial relevo
para o ciclismo e motociclismo.
São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.
Está conforme.
5 de Dezembro de 2O01. -

O Aiudante. ,4lberlo de Sousa Pinto.
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situaçõesde falta ou diminuigão de meios de subsistênciaou de capacidadede trabalho, apoiar crianças e jovens no âmbito do seu
desenvolvimentopessoal,familiar e social, e como objectivossecundários,desenvolveractividadesde âmbito cultuÍal, recreativoe
desportivo,e o seu âmbito de acção abrangeas freguesiasde Leina
e Parceiros,associação,sem fins lucrativos,e não constituídaa 22
de Setembrode 2000 e com denominaçãoCentro Central Batista de
Leiri4 como por lapso de escrita foi, por mim, certiÍicadoem 22
de Novembrode 2000.
9 de Fevereiro de 2001 . - A Ajudante, (Assinahra ilegivel.)
10-2-t2t 996

ASS0CIAçÃO
PORTUGUESA
DOSCoMERCTANTES
- APCVD
DEVENDA
DIRECTA

CeÍifico que, por escriturade 2l de Novembrodo correnteano,
lavradaa fl. 108 do livro n."254-l do l5.o CartórioNotarial de
Lisboa,foram alteradosos cstatutosda AssociaçâoPoíuguesados
APRoFM- ASSoC|AçÃo
DEPRODUToRES
FLoRESTATS
Comerciantesde Venda Directa- APCVD. com sedena Avenida
EAGRO.PECUARIOS
DONORTE
AI.EI{TEJANO
das Descobertas,i5, 4.', C, Infantado, freguesiae concelhode Loures, foi alteradaa denominaçãoda referidaAssociação,e, em conCertifico que, por escntura de I de Feverciro de 2001, lavrada de
sequência,alteramo artigo i.o do pacto social,o qual passaa ter a
fl. 58 v.o a Íì. 60 do livro de notâs Dara escrituras diversas n.o 46-D
redacçãoseguinte:
do Cartório Notarial de Portalegré, a cargo da notária" licenciada
ARTIC'O l.'
Maria Fernanda Salema FerÍeira Nunes. se encontra exarada uma
escritura de constituição de associação denominada de APROFNA Associação de Produtores Florestais e Agro-Pecuários do Norte
Alentejano, com sede provisória na Rua de João Lopes Namorado,
bloco A" 2.o, esquerdo, freguesia e concelho de Alter do Chão, tendo
como área de acção o Norte Alentejano, cujo objecto é a dcfesa e
promoção dos interesses dos produtores florestais e agro-pecuários,
o desenvolvimento de acções de presen'ação e valorização das florestas, dos espaços naturais, da fauna e da flora bem como da valorização do património fundiário e cultural dos seus associados, sendo órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.
I de Fevereiro de 2001. - A Primeira-Ajudante, tríarion de Jents
RoEte Batista Real ÌçÍanede
L0-2-r21965

- GRUPO
BEIRASERRA
DESPORTIVO
NAVERREDONDENSE
Extracto
Certifico que, por escriturade 2 de Fevereirode 2001, lartada a
Í1.54 v.' do lirro n.'98-D do Cartório Notarial de Odemira.a cargo da licenciadaAna Paula Lopes António Vasques,foram alterados
os €statutosda associagãocom a denominagãode Beira Sena - Grupo
Desportivo Naverredondense,com sedeem Nave Redonda,freguesia de Sabói4 concelhode Odemir4 aos quais foi aditadoao artigo
5.oum $ único, com a redacçãoscguinte:

A associaçãoadopta a denominaçãode AssociaçãoPortuguesados
Comerciantes
de Venda ao Domicílio- APCVD.
Está conforme ao original.
29 de Novembrode 2000. - O Ajudante, (Ássinaturailegn\el.)
to-2-t2t 997

GRUPO
DESPORTTVO
DECAçALEÕES
E ORAGÕES
Certificoque, por escriturade ì I de Dezembrode 2000, lavrada
de fls. 77 e seguintesdo livro de notas para escriturasdiversas
n.o412-A do 2.'Cartório Notarialde Setúbal,a cargodo notário,
licenciadoJoão Farinha Alves, foi constituida uma associaçãodenominadade Grupo Desportivode Caga Leõese Dragões,com sedeno
Largo de Jesus,2, l.o, direito, freguesiade São Julião,do concelho
de Sctúbal com o cartão proüsório de idenüficaçãode pessoacolectiva n." P 50524956, e tem por fim as actividades de carácter
venatório,nomeadamenteo exercicio de tiro, treino de cãcs de caça
e pescadesportiva.
Só podem ser sóciosda associação
os cidadãosque reúnamas
condiçõespara o exercicio da caça e pescadesportiva,preüstos na
lei e cuja admissãoterá que ser votadaem assembleiageral.
São órgãosda associaçãoa assembleiageral,a direcçâoe o conselhoÍìscal.
Vai conformeo original
12 de Dscrnbro de 2000.-A
Cawalho.

Audante.ÉlnMcnia dtuNev'esBonin
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ARTIGO 5."
I - ................
2-.,,,...,......'....''..,.........
$ único. Só os sóciosque tenham condiçõesde se rnscreverno
Inatel e que sejam moradoresno concelhode Odcmira.gozamdos
direitose regaliasdos CCD'S (Centrosde Cultura e Desporto),nos
termosdo aúigo 5.odo regulamentodos Centrosde Cultura e Despono.
Está conforme o original.
5 de Fevereirode 2001. wl.)

O Segundo-dudante.(Assiratura ilegít0-2-121966

CENTRO
SOCIAL
BAPTISTA
DELEIRIA
Certifico que a associaçãoa seguir referida,foi constituídapor
escriturade 8 de Setembrode 2000, iniciada a fl. 31 do livro de
notasn.o 196-E do I .oCartório Notarial de Leiria a cargoda notári4
licenciadaMaria da ConceiçãoMalheiro Vilar Vieira denominadade
Centro Social Baptista de Leiria, com sedena Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 25, Leiia, e tem como objectivos principais dar protecçãoaos cidadãosna velhice e inrzlidez e em todas as

FLOR
INSTITUTO
MAROUËS
DEVALLE
que, por escrituradei de Fevercirode
Certifico,narrativamente,
2001,exaradaa fl. 83 do livro de notasn.o634-8 do 4.oCartório
Notarial de Lisboa" se encontra exarada uma escritura de alteração
total de estatutosdo Instituto Marquês de Valle Flor, com sedeem
Lisbo4 e tem por objectoa realizaçãode acçõesde ajuda humanitâria e de cooperaçãopara o desenvolümentoeconómico,cultural
e social, a realizaç-aode estudos e trabalhos cientificos nos vários
dominios do conhecimento,bem como o Fomentoe a divulgação
da cultura dos paísesde expressâooÍicial portuguesa.
A duraçãodo Instituto e poÍ tcmpo indeterminado.
Está conforme o original.
ile9 de Fevercirode 2001. - O EscritunírioSuperior,(A.ssinatura
OL-2417 256
sírel.)

ASSoCTAçAo
P0RTUGUESA
DEKYUDo
Certifico que, por escritura lavrada em 3i de Janeirode 2001,
cxaradaa fl. 55 do liwo de notas n.o395-A do Cartório Notarial de
Sesimbra,a cargo do notário, licenciadoMiguel Nuno Peixotode
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Carvalho Dias, foi constituída uma associação,sem fins lucrativos,
com a denominaçãode AssociaçãoPortuguesade Kyudo, com sede
na Rua da RainhaD. Leonor,2l, l.o, frente,freguesiade Santiago,
concelho de Sesimbra,e durará por tempo indeterminado.
A Associaçãot€m como objectivo o ensino e a diwlgação da arte
marcial tradicional japonesa- KYUDO (tiro com arco).
Constituemrççeitaqda Associação,as quotasdos associadose outras contribuiçõesaprovadasem assembleiageral, os subsidiose
contribuiçõesque lhe forem atribuídos e quaisquerdonativos,heranças ou lcgados.
Podem ser associadostodos os interessadosem conhecer,prat!
ca-re divulgar a arte marcial tradicionaljaponesa,designadapor
KYUDO, com estrita observânciados principios, regrasé etiquCtas
aceitespela organizaçâojaponesaJen Nihon Kyudo Renmei,que
respeitemos estatutose demais regulamentosda Associaçãoe mantenham as suasquotas em dia ou que se disponhama apoiar a missão e finalidadesda Associação.
3l de Janeiro de 2001. -A
Primeira-Aiudante.Luísa Emilia
Ansehno Lobo Graça.
03A43 221

ASSoC]AçÃo
DEESTUDANTES
DAESCOLA
PROFISSIONAL
DEMÚSICA
DEVIANADOCASTELO
Estatutos
CAPÍTULO I
Princípios gerais
ARTIGO I.'
Dcnominação, âmbito e sede
I
A Associaçãode Estudantes,adiante designadapor Associação, é a organizaçãorepresentativados alunos da Escola Profissio.
nal de Música de Viana do Castelo.
2 - A presenteAssociaçãoé constituida por tempo indeterminado.
3 - A Associaçãode Estudantesda EscolaProfissionalde Música de Viana do Castelotem a sua sede nas instalaçõesda respectiva
Escola.
ARTIGO 2."
PrincÍpios fundamentais

N.o6l - Ij & Mwçotu 2001

2 - A Associaçãode Estudantesé simbolizada pelo seguintc
emblema(o emblema será escolhido por concurso).

CAPÍTULO II
Sócios
ARTIGO5."
.

Sócios efectivos

I - A qualidade de sócio efectivo da Associaçõo,adquire-seem
resultadode um acto voluntârio de inscriçãona mesma.
ARTIGO 6.O
Direitos
São direitos dos sócios efectivos:
. a) Usufruir de todas as regalias que a Associaçãopossa proporctonat:
ó) Possuirum cartão de sócio efectivo.
ARTIGO 7."
Deveres
São deveresdos sócios efectivos:
a) Contribuir para o prestigio da Associaçâo;
ó) Participar activamentenas suas actiüdades;
c) Respeitaro disposto nestesestatutos.

CAPÍTULO III
Finançase património
ARTICTO8.'
Receitas e despesas
I - Consideram-sereceitasda Associaçãoas seguintes:
a) Apoio financeiro concedido pelo Estado, com vista ao
desenvolvimentodas suas actiüdades;
à) Receitasprovenientesdas suas actiüdades;
c) Donativos.
2 - As despesasda Associaçãoserãoefectuadasmediantea movimentação de verbas consignadasno orçamenlo-

A Associaçãopresidem,entre outros, os seguintesprincípios:
a) Democraticidade- todos os estudantestêm o direito de particlpar na úda associativa,incluindo o de elegere ser eleito paia os
corpos directivos e ser nomeado para cargos associativos;
.ó) Independência implica a não submissãoda Associaçiioa partidos políticos,organizaçõesestatais,religiosasou a quaiiquer-outras organizaçõesque, pelo seu carácter,impliquem a perda de independênciados estudantesou dos seus órgâos representativos;
c1) A Associação gozade autonomia na elaboraçãodos respectivos estalutos e demais norÍnas internas, na eleição dos seus órgãos
dirigentes,na gestiíoe administraçãodo respectivopatrimónio ã na
elaboraçãodos planos de actividade.

Plano de actividades e orçâmento
-Anualmente,
I
30 dias após a tomadade posse,a direcçãodeve
apÍesentarà assembleiageral, conjuntamente, o plano de actiüdades e o orçamentopara o ano seguinte.
2 - Ao longo do ano, a direcção pode apresentarà assembleia
geral propostasde revisão do plano de actiüdades e do orçamento,
que podem entrar em execução após competenteaprovação.

ARTIGO 3."

Orgãos

ARTIC'O 9.o

CAPITULO IV

Objecfivos
I - São objectivos da Associação:
a) Representaros estudantese defenderos seus interesses;
ó) Promovera formação civica, fisica, cultural e científica dos
seusmembros;
c) Estabelecera ligação da Escolae dos associadosà realidade
socioeconómicoe politico do País;
@ Defendere promover os valores fundamentaisdo ser humano;
e) Contribuir para a participaçãodos seus membros na discussão
dos problemaseducativos;
/) Cooperar com todos os organismosestudantis,nacionaisou
estrangeiros,cujos principios não contrariam os aqui definidos.
- Quaisquer outros objectivos que venham a ser definidos pe. 2
los órgãos desta Associação,ou atraves do programa pelo qual ìorem eleitos.
ARTICTO4.'
Sigla/símbolo
-_4,$.ryiação
.I
gla: AEEPMVC.

de Estudanresé simbolizada pela seguintes!

SECÇÃOI
Generalidades
ARTGO IO.O
Defrnição
São órgãos da Associaçãoa assembleiagerat, a direcçãoe o conselho fiscal.
ARTIGO II.O
Mandato
Os mandatosdos órgãos eleitos da Associaçãoe de um ano.
ARTIGO I2."
Regulamentos internos ou regimentos
I - Os órgãos da AssociaçÃodevem dotar-sede regulamcntoint€rno ou regrmento.

