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de Novembro de 2006, lamKIa
CeJd&o que, por escritura de 15
diveøas
de ð. 129 v.O a ð. 130 v.O do livro de DOtas para ClIIáituaas
a
cargo ela DOtáóa Maria
0.0 24 do 0Irtóri0 NotaJial de PortaIq:re.
esa:itma
FemaøcIa SaJema Fem:ira Nøøes, se eaeoøtIa aanda uma
1J8I1iadar de soJidrWd- social,
de amstitDição de uma ~
denominada por
sob a forma de a&&OCiaçãt> de solidariedade social,
a ~
aJDl sede
AIimeDtar.
Associada
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e ComnnitÁrio de São BartoJomeu,
vis6ria no Centro Social
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objectivo
mnPortalegre,
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aJimI'nt:or
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de
~
a
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tribuir para
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~
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~
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de 2006, eIaIlIcia
Certifil:o que. por escritura de 15 de Novembro
diveøas 0.0 68-A
fi&.. 2 e seguinte do Jívro de DOtas para esaïtw-

a

fimun
do Cartório Notarlal de Cados Maaue1 Forte Ribeiro Tawæs. sede
~
VJt6da Sport ame, aJDl
alterados os estatutos ela
de Autero Hemiqaes
no Comp1em Despodí9o ela CosIa, sito Da Rua~
elaSilva, 1370, freguesia ela CosIa, conælbode
Está coofoDJle

o

originaL
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Os órgãos ela aøoeiaçiin são la uøembleia pai,
das quot!zaçóes
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e
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dos associaðoll, os doDativos de
JegadosehemDdoações,
de
beus
p6bIieas, osmvllmP.nt(Jll
ou dos orgae respectivos rendimentos, os sUbsídios do Psfado
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de dar

eu~aopreceitOJegaLemreferencia,~~do
presente
coøtar ela data da publicação
de caødid..m.a
para apresent"Çiín

aviso 110 Dúírio dB RepúbIú:ø

reIatiYameøte ao aviso
devidos efe:i1os,
2.&
0.0241. parte ~
República,
1JDbIØ:adO
êIe 18 de Dezembro de 200), intituJado -Procedimeøto Com:onãl para
intermédía de 2.0 p1I!, cujo aviso
provimento de C81JP! de direcção
Dão fímun feitas
110
processo. de coøauso,
se em:ontta arquiVado
o
artigo 21.0, 0.0 1, ela lei 0.0 212004.
81 pubIícaçðes a que se ærere

Faz.se

Afim

a
CODaldidos mais 10 dias

As eanllilh__ já .....__øtadas
4 de JaneiID de

2007.-0

seIiío amsideradas.

Presidente ela Cãmara.Ant6nio

Ihmne Stí de Motrlø MDc/uJdo.
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