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rUIS a que se destina -promover o desenvolvimento e o bem-estar 

social, a Saúde, a cøItura, a ~ o ambiente, o coabedmeoto 
e a sociedpdP. ela iDformação; desenvolver adivídades de defesa e 

~dosvaloæscleølc:KTátmsdetoJerâøciaeøãod..-.hn~ 
de igu81dade de género, de integmção regional; combater a ~ 
e 81 suas causas; promover o cJesemroJviment agrícola søst&mtáveL 

&tá conforme. 

29 de Dezembro de 2006. - A Notáría, LIlÍZII MII1iø de CatvøIho 

VIeÍTIl. 
3000223546 
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PORTALEGRE ASSOCIADA CONTRA 
A INSUFICIÊNCIA AUMENTAR 

ÉdIo (øxtraCtO) n.O,/2OØ1 

CeJd&o que, por escritura de 15 de Novembro de 2006, lamKIa 

de ð. 129 v.O a ð. 130 v.O do livro de DOtas para ClIIáituaas diveøas 

0.0 24 do 0Irtóri0 NotaJial de PortaIq:re. a cargo ela DOtáóa Maria 

FemaøcIa SaJema Fem:ira Nøøes, se eaeoøtIa aanda uma esa:itma 

de amstitDição de uma ~ 1J8I1iadar de soJidrWd- social, 

sob a forma de a&&OCiaçãt> de solidariedade social, denominada por 

PortaIegre Associada contra a ~ AIimeDtar. aJDl sede 

vis6ria no Centro Social e ComnnitÁrio de São BartoJomeu, 
~ 

São BartoJomeu, 24, ~ Portalegre, =c. 
objectivo mn- 

tribuir para 
a resolução do ~ de 

. 

., aJimI'nt:or de 

famØias e ela área ~ do distrito de PortaIegre através 

ela 
~ ~ de e:zædentø e ou dádivas de quaisquer 

i~;:f;;~-o-eARTE L 
>i1:~:J:T . 

~'--- ,<--,':f? 

"-~ .~+ 
'':;- 

,;--~T~;-<:~~;:.~i 
<~::~~~+. 

Di6rio daRepúblíco, 24 série-N.o 24 - 2 de Fevereiro de 2007 

~ aIíJnentaæs, para tal recoræødo a ÍDStituições e ou ouÞas 

entiII"""" idóneas esisteøtes. 
Os órgãos ela aøoeiaçiin são la uøembleia pai, a direcção e o 

coøseIho fiscal e as respecIivas n:c:eitas são o ~ das quot!zaçóes 

dos associaðoll, os doDativos de 
. 

enIidade& ~ e 

p6bIieas, osmvllmP.nt(Jll de beus }ll~ doações, JegadosehemD- 

ças e respectivos rendimentos, os sUbsídios do Psfado ou dos orga- 

nismos oficiais, øacioøaís e intemacioDaís e quaisquer ouÞas receitas 

ou subsfdios que não sejam mutIários As leis emvigor. 

15 de Novembro de 2006. - A Notárla, .Mtzria Fet1UIIIIlø Sø/enuJ 

Fendm NU1I/!S. 

vrróRlA SPORT CWBE 

3llOO220312 

An6ncIo (øxtrecto) 11.0 76912Of11 

Certifil:o que. por escritura de 15 de Novembro de 2006, eIaIlIcia 

a fi&.. 2 e seguinte do Jívro de DOtas para esaïtw- diveøas 0.0 68-A 

do Cartório Notarlal de Cados Maaue1 Forte Ribeiro Tawæs. fimun 

alterados os estatutos ela ~ VJt6da Sport ame, aJDl sede 

no Comp1em Despodí9o ela CosIa, sito Da Rua de Autero Hemiqaes 

elaSilva, 1370, freguesia ela CosIa, conælbode ~ 

Está coofoDJle o originaL 

15 de Novembro de 2006. - O Notário, CøtIos MfI1IUd Forte Ribeiro 

T/JVtIIIS. 3000220478 

".--" '--- cAMAØAMUNICIPAtDE MOGADOURO~'-- .-,.', Afim de dar eu~aopreceitOJegaLemreferencia,~~- 
CODaldidos mais 10 dias a coøtar ela data da publicação do presente 

aviso 110 Dúírio dB RepúbIú:ø para apresent"Çiín de caødid..m.a 

As eanllilh__ já .....__øtadas seIiío amsideradas. lhdiIICaÇio n.o 148/2ØØ7 

Faz.se ~, ÐS devidos efe:i1os, reIatiYameøte ao aviso 

1JDbIØ:adO no'~ República, 2.& ~ 0.0241. parte ~ 
êIe 18 de Dezembro de 200), intituJado -Procedimeøto Com:onãl para 

provimento de C81JP! de direcção intermédía de 2.0 p1I!, cujo aviso 

se em:ontta arquiVado 110 processo. de coøauso, Dão fímun feitas 

81 pubIícaçðes a que se ærere o artigo 21.0, 0.0 1, ela lei 0.0 212004. 

''---'' 

4 de JaneiID de 2007.-0 Presidente ela Cãmara.Ant6nio Gui- 

Ihmne Stí de Motrlø MDc/uJdo. 
3000224365 
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