


ASSOCIAÇÃO 

No dia treze de Maio de dois mil e quatro, no VIGÉSIMO TERCEIRO CARTÓRIO 

NOTARIAL DE LISBOA, perante mim, Lic. Maria Isabel Martins Nunes Tiago, respectiva 

notária interina, compareceram como outorgantes: ______________________________  

PRIMEIRO 

ANTÓNIO LUÍS CORREIA LEITE DE MAGALHÃES, solteiro, maior, natural de Angola, 

residente nas Torres do Lumiar, Torre B, 10°. C, Azinhaga da Cidade, Lisboa. ________  

  SEGUNDA 

EVA AMADO BACELAR, divorciada, natural da freguesia de Coimbra (Almedina), concelho 

de Coimbra, residente na Alameda Roentgen, n°. 4, 2°. C, Lisboa.__________________  

  TERCEIRO 

ABEL ANDRÉ NETO DIAMANTINO, casado, natural da República Democrática Do 

Congo, residente na Rua João Ortigão Ramos, 21, 11°., A, Lisboa. Verifiquei a identidade dos 

outorgantes pela exibição dos seus bilhetes de identidade respectivamente n°s. 6024874 de 21 

de Agosto de 1995; 1450174 de 03 de Março de 2004 e 1223083 de 24 de Fevereiro de 2003, 

emitidos pelos SIC de Lisboa. ______________________________________________  

 _____________________________ E DISSERAM ___________________________  

Que, pela presente escritura, constituem uma associação sem fins lucrativos, que fica a reger-se 

pelos estatutos constantes dos artigos seguintes: _______________________________  

 _______________________________ Artigo 1º. ______________________________ 

A associação adopta a denominação "AIACE - ASSOCIAÇÃO DE ANTIGOS 

FUNCIONÁRIOS DA UNIÃO EUROPEIA EM PORTUGAL" e tem a sua sede 
N 

 



o Largo Jean Monet, n°. 1, 3°., 6°. e 10°., freguesia de Coração de Jesus, concelho de 

Lisboa. ___________________________________________________________  

Artigo 2º. 

A associação tem por objecto: Defesa e protecção dos interesses dos antigos funcionários 

da União Europeia residentes em Portugal, quer junto da Administração Portuguesa quer 

junto das instâncias europeias bem como organizar e participar em todas as actividades 

legais que protejam e aperfeiçoem aqueles mesmos interesses; fortalecimento dos laços 

entre a União Europeia e Portugal e ainda países associados. _______________________ 

Artigo 3°. 

Constituem receitas da associação a jóia e quotas dos associados, cujo montante  será 

fixado em assembleia geral, e ainda os donativos ou subsídios que lhe sejam 

atribuídos.___________________________________________________________ 

Artigo 4°. 

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal. ________ 

Artigo 5°. 

1- A competência, forma de funcionamento e de convocação da assembleia geral são as 

prescritas nas disposições legais aplicáveis, designadamente as previstas nos artigos cento 

e setenta, cento e setenta e dois a cento e setenta e nove, do Código Civil. _____________ 

2 - A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e dois secretários. ________ 

Artigo 6º. 

A direcção é composta por cinco associados, um presidente, um secretário e um tesoureiro 

e dois vogais, competindo-lhe a gerência social, administrativa, e financeira da associação.  

Artigo 7º. 

O conselho fiscal é composto por três associados, um presidente e os restantes, secretários, 



competindo-lhe fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direcção, verificar as 

suas contas e relatórios, e dar parecer sobre os actos que impliquem aumento das despesas 

ou diminuição das receitas. ___________________________________________  

 
 Artigo 8º. 

Os direitos e obrigações dos associados, suas categorias, condições de admissão e 

exclusão, bem como normas de aperfeiçoamento da aplicação do objecto da associação, 

constarão de um regulamento geral interno, cuja aprovação e alteração são da exclusiva 

competência da assembleia geral.  ______________________________________  

 

 ASSIM O OUTORGARAM 

EXIBIRAM: ________________________________________________________________ 

a) Certificado de admissibilidade de denominação de pessoa colectiva, emitido pelo Registo 

Nacional de Pessoas Colectivas em 30 de Abril de 2004; _______________________________ 

b) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva, número P 506 984 931, com o código 

de actividade 91333. __________________ _________________________________________ 

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o seu conteúdo. _______ _____ 

ANotária  
 
 

Conta registada sob o n° 2103 

Selo liquidado no montante de € 25,00 (Verba 15.1 da TGIS) 


