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ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial de
Dili, iha folhas 167 Livro Protokolu nº 10v 1/2016 nian, hakerek
tiha eskritura públiku ba HABILITASAUN HERDEIRUS
ba Francisco Guterres, ho termu hirak tuir mai ne’e iha loron
14.12.2014, Francisco Guterres, kaben ho Elisabet Manuela
Domingues Ricardo, moris iha Ossu, munisipiu Viqueque, hela
fatinikus iha Santa Cruz, munisipio Díli mate iha Hospital
Nacional Guido Valadares Díli, ——————-

Matebian la husik testamentu ka la hatudu autór ruma ne’ebé
nia fiar ba, hodi nune’e, nia ferikuan Elisabet Manuela
Domingues Ricardo, faluk husi Francisco Guterres, moris iha
Ossu, munisipiu Viqueque hela fatin iha, suku Santa
Cruz, municipio Díli, nacionalidade timorense,

Oan  mak hanesan tuir mai Ne’e————————————

Ismenia Manuela Domingues Ximenes, klosan, moris iha
Díli, hela fatin iha Suco Santa Cruz, munisipiu Díli, naciona-
lidade timorense, ——————————————

———Sira mak sai nu’udar herdeirus, tuir lei, la iha ema ida
bele konkore ho nia ba susesaun óbito, Francisco Guterres —

—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial de Dili.——————————

Cartóriu Notarial Dili  29 Agostu  2016.

O Notáriu,

Agostinho Gonçalves Vieira

ESTRATU BA PÚBLIKASAUN

Ha’u sertifika katak, loron ida-ne’e, iha kartóriu Notarial Dili,
Registu ho n° 165 e 166 Livro Protokolu nº 10 volume I/2016
nian, hakerek eskritura públiku ba HABILITASAUN
HERDEIRU Ba matebian Domingas Soares, ho termu hirak
tuir mai ne’e : ———————————————————

Iha loron 15.01.2012, Domingas Soares, faluk, moris iha Ermera,
hela fatin ikus iha suku Bairro Pite, sub distritu Dom Aleixo,
distritu Dili, Mate iha Ailok Laran, Dili,————-————-

—— Matebian la husik hela testamentu, ka la hatudu autór
ruma ne’ebé nia fiar ba, hosik hela mak nia oan mane mesak
mak hanesan tuir mai ne’e:———————————-

—- José Soares, oan husi autor heransa-nian, moris iha Ermera,
hela- fatin iha suku Estado, Posto Administrativo  Ermera,
Município Ermera.———————————————

Mak sai nudar herdeiru lejitimáriu.——————————-

—— Ida ne’ebé nu’udar herdeiru, tuir lei, la iha ema ida bele
konkore ho nia ba susesaun óbito (mate) Domingas Soares. —

—— Ema sé de’it mak hatene kona-ba herdeiru ruma ne’ebe la
temi iha eskritura ne’e karik, tenke fó hatene faktu ne’e ba
notáriu iha Cartóriu Notarial de Dili.

Cartóriu Notarial de Dili, 29 de Agosto de 2016.

Notária em substituição,

Lic. Bibiana Domingas Soares Maia

EXTRATO

———— Certifico  que,  por  escritura  de  vinte e nove  de
Agosto  de  dois  mil e  dezasseis, lavrada a folhas cento e
cinquenta e quatro, cento e cinquenta e cinco, cento e
cinquenta e seis, cento e cinquenta e sete do Livro de Protocolo
número 10 volume I do Cartório Notarial Dili, na Avenida
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Cândido, Bebora-Dili, foi constituída uma associação que se
rege pelas cláusulas seguintes:————————————-

Denominação: “ Federasaun Silat Timor – Leste “.-——-—-

Sede social:  no suco de Colmera, distrito de Dili.—————

Duração: tempo indeterminado.————————————

A Federação Tem por objecto : ————————————-

1.  Educar e dezemvolver o aspecto desporto, auto defesa,
auto pessoal, pencak silat, mental e espiritual, arte e cultura
ao saúde das populações;—————————————

2.  Implementar e encorajar  a mentalidade desportiva dos
praticantes de silat em Timor Leste;—————————

3.   Implementar o valor do combate, nacionalismo e patrio-
tismo;——————————-——————-

4.  Abranger e respeitar o interesse de cada membro da
Federação Silat Timor Leste e o interesse nacional;——-

Orgãos Sociais da Associação:

a)  Assembleia Geral.

b)  Administração

c)  Conselho Fiscal.

Forma de obrigar

- A associação obriga-se com a assinatura do presidente  _____.

Cartório Notarial de Díli, 29 de Agosto de 2016

A Notária, em substituição

Lic , Bibiana Domingas Soares Maia

EXTRATO
——— Certifico  que,  por  escritura  de  trinta e um  de Agosto
de  dois  mil e  dezasseis, lavrada a folhas cento e sessenta e
oito, cento e sessenta e nove, cento e setenta, do Livro de
Protocolo  número 10 volume I do Cartório Notarial Dili, na
Avenida Cândido, Bebora-Dili, foi constituída uma associação
que se rege pelas cláusulas seguintes:————

Denominação: “ Associação Profesional Information and Tech-
nology Timor-Leste——————————

(APICT-TL). “.-——-—-———————————-————

Sede social:  no suco de Santa Cruz, Posto Administrativo de

Nain Feto, Município de Dili.———

Duração: tempo indeterminado.———————————

A Federação Tem por objecto : ————————————-

A.   Objetivo Geral;

Associação professional ICT Timor-Leste (APICT-TL) é
considerado uma associação que reune todos Timorenses na
área ICT e criar parceiro com o governo e de todas as Entidades
desde Nacional até Internacional.

B.   Objetivo específico;

1.   Pesquisar e Analizar sobre o Desenvolvimento na área
ICT em Timor-Leste.

2.  Ficando como parceiro ao Governo para promover a
utilização ICT ao Dezenvolvimento Nacional.

3.   Fazer sensibilização na área de ICT para todas as comuni-
dades em Timor-Leste.

4.  Dar Formação para todas as entidades através de Cursos,
Workshop e Seminários.

Orgãos Sociais da Associação:

a)   Assembleia Geral.

b)  Administração

c)  Conselho Fiscal.

Forma de obrigar

- A associação obriga-se com a assinatura do presidente  _____.

Cartório Notarial de Díli, 31 de Agosto de 2016

A Notária, em substituição

Lic, Bibiana Domingas Soares Maia

EXTRATO

———— Certifico que,  por escritura de vinte e seis de Agosto
de dois mil e dezasseis, lavrada a folhas cento sessenta e dois,
e a sessenta e quatro, do livro de Protocolo  número 10 vol-
ume I/2016 do Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido,
Bebora-Dili, foi constituída uma Fundação que se rege, entre
outras, pelas cláusulas seguintes:———————————

Denominação:  Fundação sem fins lucrativos denominada
“ FUNDAÇÃO  das Irmãs da Virgem Maria do Monte Carmelo”,
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l)  Celebrar quaisquer tipos de acordos com entidades
terceiras, públicas e privadas, singulares e colectivas,
actuantes, directa ou indirectamente, nomeadamente
nos sistemas de saúde e de acção social.—————

m) Criar e/ou gerir instituições hospitalares e/ou de apoio
médico -social; ———————————-

n)  Criar, desenvolver, gerir, promover e apoiar projectos
no domínio do ensino, designadamente, na área da
saúde e da acção social;————————————

o)  Aderir a Federações ou Confederações, nacionais ou
estrangeiras;——————————————

Quaisquer outras actividades que se adeqúem à finalidade da
Fundação.——————————-

Orgãos da  Fundação:

a).   O Conselho de Curadores;————————————-

b).   O Conselho de Administração ——————————-

c).   O Conselho Fiscal ou Fiscal Único;———————-

Forma de obrigar______________________

- A Fundação obriga-se pela intervenção do Presidende do
Conselho da Direção.————————-

Está conforme ao original.

Cartório Notarial de Dili, 26 de Agosto de 2016

O Notário,

Lic, Agostinho Goncalves Vieira

designada abreviadamente “FIVMC “.A Fundação tem  a sua
sede na  Fatu Hada, no Posto Administrativo  de Dom Aleixo,
municipio de Díli, Timor-Leste.——————

Duração: tempo indeterminado.———————————-

1.   A Fundação tem por fim realizar, promover, coordenar e
patrocinar a investigação, a formação, a assistência e a
cooperação a todos os níveis - nomeadamente, técnico e
logístico - nas áreas da saúde, da integração social e
comunitária, do desenvolvimento humano, da —qualidade
de vida e do melhoramento da prevenção, da assistência e
reabilitação dos doentes.——

2.   Incumbe especificamente à Fundação, com respeito pelos
princípios que informam a Instituidora - em especial pela
doutrina social da Igreja - e pelos tratados internacionais
mais relevantes respeitantes à protecção e promoção dos
Direitos Humanos, da Saúde e da Vida:——

a)  Promover a saúde e o bem  estar social, em especial
junto das populações pobres;—————

b)  Promover e apoiar projectos de cariz social e sanitário
junto das populações;———————

c)   Desenvolver acções de informação, a nível nacional e
internacional, sobre as carências das populações,
especialmente nas áreas da saúde e integração social e
comunitária;———-

d)   Realizar, coordenar e/ou apoiar quaisquer iniciativas na
área da formação, investigação e estudo;————

e)  Colaborar, cooperar e apoiar outras instituições que
prossigam fins análogos aos da Fundação;————

f)     Editar e/ou, por qualquer forma ou meio, nomeadamente,
escrito e audiovisual, divulgar informação relativa aos
fins prosseguidos pela Fundação enquadrada nas
acções que realiza, coordena, promove e/ou apoia;—

g)  Utilizar as mais avançadas tecnologias de informação
no uso e fruição e criação de obras culturais e de
informação;—————————————————

h)  Criar, desenvolver e gerir bases de dados pessoais;—

i)    Elaborar e gerir programas e projectos de acção sócio e
cultural, pastoral e espiritual;——-

j)    Realizar, promover e apoiar a realização de quaisquer
eventos, designadamente, cursos, seminários e
conferências, designadamente nas áreas da ciência e
investigação, pastoral e espiritual, arte e cultura; a
Fundação poderá ser depositária, para efeitos de
exibição, de obras de arte que sejam propriedade de
entidades públicas ou privadas;—————————

k) Candidatar-se a projectos de apoio nacionais e/ou
internacionais, públicos e/ou privados;-

EXTRATO

——— Certifico que, por escritura de vinte e cinco de Agosto
de dois mil e dezasseis, lavrada a folhas cento e sessenta,
e a cento e sessenta e um, do livro de Protocolo  número 10
volume I/2016 do Cartório Notarial Dili, na Avenida Cândido,
Bebora-Dili, foi constituída uma Associação que se rege, entre
outras, pelas cláusulas seguintes:——————————

Denominação: Clube Futebola Associazione Sportiva Lero”,
designada abreviadamente “AS LERO”, com sede na Rua:
Kampung Baru, Suco Comoro, Postu Administrativu Dom
Aleixo, Munisipiu Dili————————————————

Duração: tempo indeterminado.———————————-
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AS. LERO tem como finalidade:————————————-

a)    Acumular na entidade que simpatiza desportivo em posto
Adminisrativo Iliomar.

b)   Edificar uma Centro Informação para facilitar e comunicar
atraves dezenvolvimento desportivo, specialidade no
Equipa  AS. LERO.

c)  Atingir e Simulacão no qualificadu Jogadores Atraves
Dezenvolvimento  desportivo no Equipa AS. LERO, em
responsabilidade maximo para Fazer no Vizaun e Missaun
no future atraves Creatividade, Progresso, Inclusivo no
Desportivo e todos  entidade.————

d)  Criar um solidariedade, Colectividade no Colaborasão e
uma desportivo que Solidu no Unido em dezenvolver no
cualidade em  equipa  AS. LERO, e  specialmente desportivo
no Posto Administrativo Iliomar. —————————-

Orgãos da Associação:

a).  A Assembleia Geral;———————————————

b).  O Conselho de Administração ——————————-

c).  O Conselho Fiscal ou Fiscal Único;————————-

Forma de obrigar——————————————————

——A Associação obriga-se pela intervenção do Presidende
do Conselho da Direção.——————-

Está conforme ao original.

Cartório Notarial de Dili, 25 de Agosto de 2016

O Notário,

Lic, Agostinho Goncalves Vieira


