
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DO PESSOAL DO MUNICÍPIO DE MATOSINHOS 

 

Cópia extraída da escritura lavrada de FL. 22º V.º a FL. 23 V.º do livro de notas nº 93 de 2º 

Cartório da Secretaria Notarial de Matosinhos 

 

Constituição de associação 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No dia 20 de Maio de 1992, no 2º Cartório da Secretaria Notarial de Matosinhos, de que sou 

notário, perante mim, licenciado Aníbal Belo Antunes da Silva, compareceram como 

outorgantes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 1º Dra. Fernanda da Conceição Carvalho de Oliveira Reis, casada, natural da freguesia e 

concelho de Matosinhos, residente habitualmente na Rua de Afonso Baldaia, 304, 4º, 

esquerdo, na cidade do Porto; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 2º Engenheira Maria Isabel mesquita da Costa Neto, casada, natural da freguesia de 

Campanha, da cidade do Porto, residente habitualmente, na Rua Alfredo Cunha, 295, 7º, 

direito, cidade de Matosinhos; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 3º Cristina Maria Correia Parafita, solteira, maior, natural da freguesia e cidade de 

Matosinhos, onde habitualmente reside, na Avenida da República, 686, 7º, esquerdo; ---------  

 ------- 4º José Albino de Carvalho, casado, natural da freguesia da Areosa, concelho de Viana 

do Castelo, residente habitualmente na Rua do Dr. José Domingues dos Santos, 1487, 

freguesia de Lavra, concelho de Matosinhos; --------------------------------------------------------------  

 ------- 5º António Gomes de Sousa, casado, natural da freguesia de Eja, concelho de Penafiel, 

residente habitualmente na Rua do 1º de Dezembro, 258, 2º, direito, cidade de Matosinhos;  

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.---------------------------------  

E disseram que constituem uma associação denominada Centro Cultural e Desportiva do 

Pessoal do Município de Matosinhos, com sede na Rua 1º de Maio, 273, 2º, na cidade de 

Matosinhos, e tem por fins: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- a) Fomentar e apoiar actividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e 

de solidariedade, sem fins lucrativos, visando a melhoria da qualidade de vida e 

aproveitamento dos tempos livres dos seus associados e Familiares; --------------------------------  

 ------- b) Para a realização das suas actividades a associação prosseguirá as seguintes 

iniciativas, dentro das suas possibilidades e capacidades; ----------------------------------------------  



 --------------- 1) Realização de conferências, exposições e acções de Formação; --------------------  

 --------------- 2) Promoção de visitas de estudo, passeios, viagens e manifestações de carácter 

cultural e recreativo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------- 3) Criação e desenvolvimento de agrupamentos artísticos, realização de 

espectáculos, festas e outras actividades culturais, desportivas e recreativas; --------------------  

 --------------- 4) Criação de condições de apoio social e assistencial.------------------------------------  

Os associados concorrerão para o património social com uma quota, cujo montante será 

aprovado em assembleia-geral. --------------------------------------------------------------------------------  

Durará por tempo indeterminado. ----------------------------------------------------------------------------  

A forma de funcionamento, os direitos e obrigações dos associados, as condições da sua 

admissão, saída e exclusão, bem como os termos da sua extinção, constam de um 

documento complementar elaborado nos termos do artigo 78º do Código do Notariado, que 

complementa esta escritura, cuja leitura, dado o seu conhecimento, é dispensada. 

Assim o outorgaram. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi-me exibido o certificado de admissibilidade da denominação adoptada pela associação, 

datado de 3 de Abril de 1990, emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, válido 

por 180 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicados o seu conteúdo em voz alta 

e na presença simultânea. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Notário, Aníbal Belo Antunes da Silva.  

(Assinaturas ilegíveis) 


