
10.° CARTORIO
NOTARIAL
LISBOA
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FUNDACAO

	  No dia dezanove de Julho de dois mil e quatro, nesta cidade

de Lisboa e Decimo CartOrio Notarial, perante mim, Lic. Catarina

Celeste da Costa Fazeres, Notaria do referido CartOrio, compareceram

como outorgantes:

	  a) FLORENCIO PLACIDO DE ALMEIDA, natural da

freguesia de CepOes, concelho de Viseu, casado, residente na Rua do

Guarda — Mor, n° 27, 1" andar em Lisboa, titular do seu bilhete de

identidade n° 1542406, de 20/09/1995, emitido por Lisboa; 	

	  b) JOSE FARIA MONTEIRO, natural da freguesia de

Ermesinde, concelho de Valongo, divorciado, residente na Travessa 5

de Outubro, n° 124, Ernesinde, Valongo, titular do seu bilhete de

identidade n° 3158884, de 24/04/2003, emitido pelo Porto; 	

	  c) ALFREI)O RAFAEL DA GAMA SANTOS, natural da

freguesia de S. Sebastiao da Pedreira, concelho de Lisboa, casado,

residente na AV D. Jodo V, N° 9, 2° DT', Damaia, Amadora, titular

do seu bilhete de identidade n° 302933, de 19/03/2002, emitido por

Lisboa; 	

	 d) ANTONIO PIRES RIBEIRO, natural da freguesia de

Medelim, concelho de Idanha-a-Nova, casado, residente na Rua

Marquesa de Aloma, n° 10, 6° D, Ramada, Odivelas, titular do seu

bilhete de identidade n° 1501306, de 20/09/2001, emitido por Lisboa.

e) JOSE DA CRUZ OLIVEIRA, natural da freguesia de

Sabugueiro, concelho de Seia, casado, residente Pinhal de Marrocos,

n° 235, 2° andar, Coimbra, titular do scu bilhete de. identidadp n°



540161, de 31/05/2002, emitido por Coimbra; 	

	  fJ ADRIAO DA COSTA MATEUS, natural da freguesia d

S. Sebastido da Pedreira, concelho de Lisboa, casado, residente n

Rua Professor Mira Fernandes, lote 1 543, 1° ear, Lisboa, titular d

seu bilhete de identidade n° 2003774, de 05/01/1987, emitido po

Lisboa;

	  g) JOSE LUCIANO MOREIRA MAMEDE, natural d

freguesia de Coronado (S. Romdo), concelho de Santo Tirso, casado

residente na Rua do Paco, n° 125, Cidadelha, Santa Maria de Avioso

Maia, titular do seu bilhete de identidade n° 2996344, de 10/03/1998

emitido por Lisboa; e,

	 	 ARMANDO LOPES, natural da freguesia de Coentral

concelho de Castanheira de Pera, casado, residente na Rua do,

Acores, n° 19, Queijas, Oeiras, titular do seu bilhete de identidade

561225, de 05/07/2001, emitido por Lisboa,	 que outorgam n

qualidade de membros da Direccdo,respectivamente,como Presidente

o identificado na alinea aVice — Presidente, identificado na alinea b

vogais os identificados nas alineas c) d) e), Presidente da Mesa d

Assembleia Geral o identificado na alinea f) Presidente do Conselh

Fiscal o identificado na alinea g) e Presidente da Mesa do Conselh

de Delegados, o identificado na alinea h), todos em representacdo

Associacdo	 denominada	 "Associaciio	 Nacional	 do,

Transportadores Rodovi5rios em AutornOveis Ligeiros", corn sed

na Avenida Eng° Arantes e Oliveira, n° 15, freguesia de Alto do Pina

concelho de Lisboa, NIPC 500885303, qualidade que verifiquei po



	  Que, para o efeito de se obter o reconhecimento legal da

aludida "Fundacao Antral", reduzem a presente escritura 	 os

respectivos estatutos, que são as constantes de um documento

complementar elaborado pela mesma , por minuta, nos termos do

ntimero dais, do artigo sessenta e quatro, do COdigo do Notariado,

que se arquiva, e cuja leitura declaram dispensar por terem perfeito

conhecimento do seu contetido. 	

ASSIM 0 DISSERAM. 	

	  EXIBIRAM: a) Certificado de admissibilidade 	 da

denominacao adoptada, expedido em 25 de Maio de 2004, pelo

Registo Nacional de Pessoas Colectivas; e, b) Cartao provisOrio de

identificaeao de pessoa colectiva corn o rhimero P 507 012 240, cujo

COdigo de actividade e 91 331. 	

	  0 imposto do selo devido, liquidado e cobrado neste acto,

do montante de vinte e cinco euros, verba 15.1, da respectiva Tabela.

—	 Esta escritura foi lida e explicado o seu conteddo aos

outorgantes, em voz alta, e na presenca simultanea dos mesmos,

lida As dezassete horas e trinta minutos.



constar da acta niimero quarenta e tres s da Assembleia Geral

mencionada Associacdo de urn de Dezembro de dois mil e urn, do

auto de posse, de dois de Janeiro de dois mil e dois, e ainda das actas

niimeros onze e catorze, de cinco de Maio e sete de Julho, de dois mil

e quatro, respectivamente, da Direccdo da mesma Associacdo e da

acta ntimero sessenta e quatro, da reunido de vinte e seis de Fevereiro

de dois mil e dois, do Conselho de Delegados daquela "Associacao"

documentos de que arquivo fotocOpias publicas — forma. 	

	  Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibicdo dos seus

bilhetes de identidade atras mencionados.

	 E POR ELES FOI DITO: 	

	 Que, sob condicao da assembleia geral da identificada

associac -do "Associacao Nacional dos Transportadores Rodoviarios

em AutornOveis Ligeiros", ratificar todo o conteddo da presente

escritura, em nome da referida "Associacdo", instituem uma Fundacdo

denominada "Fundacao Antral", corn sede na Avenida Eng° Arante4s

e Oliveira, n" 15, freguesia do Alto do Pina, concelho de Lisboa, corn

urea dotacao inicial de vinte e cinco mil euros, em dinheiro, e tendo

por objecto a prossecucdo de accOes de catheter cultural, social e

filantrOpico, visando a valorizacao cultural, o apoio ao bem estar

social e a proteccdo em situacOes de velhice, deficiéncia, incapacidade

fisica,	 doenca, carencia econOrnica ou de exclusao social	 dos

industriais ou antigos industriais do subsector dos transportes

rodoviarios em automOveis ligeiros de aluguer e respectivos familiares

e colaboradores. 	
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Capitulo I 	

Denominacao, Natureza, Duracäo e Sede 	

Artigo 1.°

(Denominagáo e Natureza)

A FUNDACAO ANTRAL, adiante designada por Fundacao, é uma pessoa colectiva de

direito privado, visando fins de utilidade pUblica, que se rege pelos presentes estatutos

e em tudo o que neles for considerado omisso pelas leis portuguesas aplicaveis.

Artigo 2.° 	

(Durac5o)

A Fundagäo é de duragäo indeterminada 	

Artigo 3."	

(Sede)

A Fundaoâo tern a sua sede, na freguesia do Alto do Pina, na Avenida Engenheiro

Arantes e Oliveira nOmero quinze, Lisboa;

Capitulo II
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Apoiar os utentes e familias na sat

a iyA-
) F	 r

fagao das necessidades basicas e

actividades da vida diaria;

Colaborar e ou assegurar o acesso a prestagao de cuidados de saCtde.

Artigo 6.°

(Modo de exercicio)

Pertence ao Conselho de Administragao da Fundagao escolher, de entre os fins da

Fundagao, nao so aquele ou aqueles que em cada lugar devem ser especialmente

realizados, mas tambem a forma e o processo dessa realizagao.

Capitulo III -	

Regime Patrimonial e Financeiro

Artigo 7.°

(PatrimOnio)

Constitui patrimOnio da Fundagao:

a) Urn fundo inicial prOprio no valor da contribuigao da Associagao Nacional dos

Transportadores Rodoviarios em AutornOveis Ligeiros, titular do cartao de pessoa

colectiva cinco zero zero oito oito cinco trés zero trés, corn sede, na freguesia do

Alto do Pina, na Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira nitmero quinze, em Lisboa,

a seguir, designada, abreviadamente, por Antral, no montante de vinte e cinco mil

euros;

As doacOes, herangas, legados e subsidios que Ihe sejam atribuidos por entidades

pUblicas ou privadas, quer portuguesas, quer estrangeiras;

.,n••••"^



Fim e Lugares de Exercicio da Fundagâo

Artigo 4.°

(Objecto)

A fundagäo tern por fim a prossecugäo de accOes de caracter cultural, social e

filantrOpico, visando a valorizag -ao cultural, o apoio ao bem estar social e a proteccéo

em situagOes de velhice, deficiéncia, incapacidade fisica, doenca, caréncia econOrnica

ou de exclusäo social dos industriais ou antigos industrials do subsector dos transporter

rodoviarios em automOveis ligeiros de aluguer e respectivos familiares e colaboradores.

Artigo 5.°

(Actividades)

A Fundacao promovera de modo especial todas as accOes que visem a meihoria do

bem-estar dos industrials e seus colaboradores, corn prioridade para as pessoas

que, pelas suas caracteristicas fisicas, psicológicas ou sociais, se encontrem em

situacao de especial vulnerabilidade ou corn autonomia limitada;

Neste sentido, atravès da implementacäo das necessarias infra-estruturas, como

Centros de Dia, Lares e servicos de apoio domiciliario, a Fundacäo devera:

Contribuir para a meihoria da qualidade de vida das pessoas e familias;

Pravenir situacOes de dependência e promover a autonornia;

c) Prestar cuidados de ordem fisica e apoio psicossocial aos utentes e familias, de

modo a contribuir para o seu equilibria e bem-estar;



T6dos os bens mOveis e imOveis adquiridos para o seu funcionamento e instalagäo

ou corn os rendimentos provenientes do investimento dos seus bens prOprios;

Os donativos que receber de modo regular ou ocasional;

A receita dos servigos que venha a prestar;

Todos os demais bens que a Fundagão advierem por qualquer outro titulo gratuito.

Artigo 8.°

(Fundo Permanente de Investimento)

A Fundag.cio tera urn Fundo Permanente de Investimento, constituido pelos

rendimentos e bens que para esse fim forem em cada momento afectados pelo

Conselho de Administracäo, precedido de parecer favoravel do Conselho Consultivo.

0 Fundo Permanente de Investimento nä() podera ser aplicado em despesas de

funcionamento ou em actividades regulares da Fundagào.

3. 0 Fundo Permanente de Investimento devera ser gerido e repartido segundo

criterios de optimizagao dos investimentos.

Artigo 9°

e____.------(Autonomic Patrimonial e Financeira)

A Fundagäo goza de total autonomia financeira.

No exercicio da sua actividade, a Fundagäo pode;

Adquirir, alienar ou onerar, a qualquer titulo, bens mOveis ou

Aceitar quaisquer doagOes, herangas ou legados;

c) Negociar e contrair emprestimos e conceder garantias.

3. No caso das doagOes, herangas ou legados estarem sujeitos a qualquer condigao

ou encargo, a sua aceitagäo depende da compatibilidade destes, corn os fins da

Fundagäo.

:..1, !.P.



Capitulo IV

Orgaos da Fundacao

Seccâo I .---

Disposicao Preliminar

Artigo 10.°

(Orgaos da Fundag5o)

Sao Orgaos da fundac5o:

0 Conselho de Administracão;

0 Conselho Consultivo;

c) 0 Conselho Fiscal.

Seccao II

Conselho de Administragao

Artigo 11.°

(Cornposicäo e mandato)

0 Conselho de Administragao, que sera constituido exclusivamente por associados

da Antral, e composto por cinco membros efectivos e dois suplentes, sendo trés

efectivos e o primeiro suplente, designados pela Antral, atravês da sua direccâo e

dois efectivos e urn segundo suplente, nomeados pelo Conselho Consultivo.

Os membros do Conselho de Administragao elegerâo de entre eles urn Presidente e

urn Vice-Presidente.

3. 0 mandato dos membros do Conselho de Administracão é de trés anos, renovavel.



4. A perda da qualidade de sOcio da Antral acarreta a perda do correspondente

mandato, devendo a direccao da Antral ou o Conselho Consultivo, conforme

casos, proceder a respective substituicao.

Artigo 12.°

(Compefencia)

Ao Conselho de Administracao cabem os poderes de gestao da Fundagao e da

realizacao dos fins estatutarios.

Para execucao do disposto no nUrnero anterior compete, designadamente, ao

Conselho de Administragao:

Definir e estabelecer a politica de actividades da Fundagao;

Discutir e aprovar o orcamento e o piano de actividades da Fundagao;

Discutir e aprovar o balanco anual e as contas de cada exercicio;

Administer e dispor do patrimOnio da Fundagao;

Estabelecer a organizacao interna da Fundagao aprovando os regulamentos e

criando os servicos que entender necesserios ao respectivo funcionamento;

Contratar, despedir e dirigir o pessoal, bem como fixer as respectivas

remuneragbes;

Negociar e contrair emprestimos e conceder garantias, nos termos da alinea c) do

nOmero dois, do artigo nono;

Aceitar as doacOes, herancas ou legados atribuidos a Fundagao;

i) Representar a Fundagao em juizo ou fora dele.

Artigo 13.° ,----

______(Funcionamento)



Pt

1. 0 onselho de Administracäo reune mensalmente e sempre que co ocado , e o

seu Presidente.

Os membros do Conselho de Administracão nä° se podem abster de votar nas

deliberagOes tomadas em reunrcies em que estejam presentes.

As deliberacties, a excepcäo das previstas no artigo vinte e dois, serao tomadas por

maioria absoluta, tendo o presidente ou o vice-presidente, quando o substitua, voto

de qualidade em caso de empate.

0 Presidente goza do direito de suspender as decisties, que, fundamentadamente,

considere contrarias aos interesses da Fundacào.

Quando o Presidente exercer o direito referido no niimero anterior ficara a

deliberacäo sujeita a ratificagäo do Conselho Consultivo, que devera ser convocado,

expressamente, para o efeito, no prazo maxim° de trôs dias Oteis.

Artigo 14.°

(Vinculagâo da Fundacào)

A Fundacao obriga-se pela assinatura conjunta de dois membros do Conselho de

Administrag5o, uma das quais sera obrigatoriamente do Presidente, ou, na sua falta

ou impedimento, do Vice-Presidente. 	

Artigo '15.°

(RelatOrio e contas anuais)

0 Conselho de Administracäo apresentara ao Conselho Fiscal, ate trinta e urn de

Marco de cada ano, urn relatOrio da actividade da Fundacao, durante o ano civil

anterior, bem como urn balanco e uma conta dos resultados do exercicio.



2. 0 Cbnselho de Administraqao procedera anualmente ao inventario do patrimOnio da

Fundacäo e a urn balanco das suas receitas e despesas, devendo para esse efeit

organizer e manter em dia a respective contabilidade.

Seccäo

Conselho Consultivo

Artigo 16.°

(Cornposicâo e mandato)

0 Conselho Consultivo é composto por urn nOrnero minimo de onze membros, corn

urn mandato de trbs anos.

0 Conselho Consultivo é constituido pelos membros que integraram as listas

vencedoras dos dois Ultimos actos eleitorais para os Orgâos sociais da Antral.

Se nestas duas listas, nao se conseguir atingir o minimo de onze membros,

recorrer-se-6 aos membros que integraram a lista vencedora do anteperatimo ado

eleitoral.

Se, mesmo assim, näo se atingir o nürnero de onze, os membros designados

escolheräo os restantes membros para perfazer o minimo.

Os membros do Conselho Consultivo näo podem acumular estas funcdes corn

quaisquer outras para que tenham sido eleitos, designados, escolhidos ou

contratados na Antral ou em qualquer das empresas em que a associacäo tenha

participacäo social.

Artigo 17.°

(Compefencia)

1. Compete ao Conselho Consultivo:



PrbnUnciar-se, por sua iniciativa ou a pedido do Conselho de Administrnca,i

sobre as actividades e projectos da Fundacao;

Apresentar sugestOes e fazer recomendacOes relativamente as actividades da

Fundacao.

2. Ficam obrigatoriamente sujeitas a apreciacäo do Conselho Consultivo as iniciativas

do Conselho de Administragao que digam respeito as actividades referidas nas

alineas a), b), e c), do nOmero dois do artigo dècimo segundo. 	n•-•n•n•—•••••••nn••••••••• 

Artigo 18.°

(ReuniOes e Funcionamento)

Para efeito do disposto no nOmero dois do artigo anterior, o Conselho de

Administragao promovera as reuniOes do Conselho Consultivo em tempo Otil.

0 Conselho Consultivo reane semestralmente ou quando for convocado pelo

respectivo Presidente, por sua iniciativa ou pedido do Conselho de Administragao,

ou pelo presidente do Conselho de Administragão, no caso previsto no nUmero très

do artigo d6cimo terceiro.

Na sua primeira reuniao, os membros do Conselho Consultivo, designarão, de entre

eles, urn Presidente, urn Vice-presidente e urn secretario, que constituirao a mesa

que dirigira os trabalhos do Conselho.

As deliberagOes, que corn excepcao da prevista no nürnero urn do artigo vinte e dois,

nao sac) vinculativas, sera() tomadas por maioria absoluta, tendo o presidente ou o

vice-presidente, quando o substitua, voto de qualidade em caso de empate.

.41nnnnnn••
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Artigo 19.°

Composigâo e mandato)

1. 0 Conselho Fiscal é composto por trés membros efectivos e urn suplente, sen o o

Presidente e o Vice-Presidente designados pelo Conselho Consultivo e os outros

membros nomeados pelo Conselho de Administraca-o.

0 mandato dos membros do Conselho Fiscal é de tr6s anos, renovavel.

Artigo 20.°

(Competencia)

Compete ao Conselho Fiscal:

Verificar se a aplicacao das receitas da Fundacáo se realizou de harmonia corn os

fins estatutarios;

Examinar o inventario do patrimOnio da Fundacéo, bem como emitir parecer sobre o

balanco e contas do exercicio;

Examinar periodicamente a regularidade da escrituracâo da Fundacao;

Dar parecer sobre as remuneracoes dos titulares dos Orgaos da Fundagao.

Exercer a fiscalizacao sobre a escrituracao e documentos da instituicão sempre que

o julgue conveniente;

Dar parecer sobre o relatOrio, contas e orcamento e sobre todos os assuntos que o

Conselho de Administragâo submeter a sua apreciagao.

Artigo 21.°

(Funcionamento)

1. 0 Conselho Fiscal reime ordinariamente uma vez por trimestre.



Ad deliberacties do Conselho Fiscal säo tomadas por maioria absoluta, tendo"o

presidente ou o vice-presidente, quando o substitua, voto de qualidade em caso de

empate.

0 Conselho Fiscal podera requerer reuniOes conjuntas corn o Conselho de

Administracao, sempre que o juigue conveniente para o exercicio das suas

competéncias.

Capitulo V -

Disposicaes Finais e TransitOrias

Artigo 22.° ,

,------(AlteracOes dos Estatutos, Transformagäo e Extingão)

A alteracào dos presentes Estatutos e a transformagâo ou extincão da Fundacäo so

podem ser deliberadas pelo Conselho de Administracao, por unanimidade, sob

parecer vinculativo do Conselho Consultivo, sem prejuizo do estipulado na lei. .-

Em caso de extingäo o patrimOnio da Fundagâo tera o destino que, por deliberagão

do Conselho de Administragão, for julgado mais conveniente para prossecugäo dos

fins para que foi instituida, sem prejuizo do legalmente estipulado.

Artigo 23.°

(Remuneracoes)

1 As remuneracoes dos membros do Conselho de Administracäo seräo fixadas pelo

Conselho Consultivo.

2. As remuneragOes dos membros do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal seräo

fixadas pelo Conselho de Administrac5o.

Artigo 24.°

.?.



(Primeira designacâo dos titulares dos Orgâos da Fundag5o),,

1. Ate trinta e urn de Dezembro do corrente ano, s5o nomeados os seguinte

membros dos Orgäos sociais: 	 11
Conselho de Administrag5o:

Presidente - Floret-1cl° Placid° de Almeida

Vice-presidente - Jose Faria Monteiro

Vogal - Alfredo Rafael Gama Santos

Vogal - Ant6nio Pires Ribeiro

Vogal - Jose da Cruz Oliveira

Primeiro suplente - Jose Domingos de Oliveira Pereira

Segundo suplente - Henrique Alves Cardoso

Conselho Fiscal -

Presidente - Jose Luciano Moreira Mamede

Vice-presidente - Antonio Francisco Alves

Vogal - Francisco Silva Pereira

Suplente - Pedro Albuquerque

Conselho Consultivo

Presidente - Adria° da Costa Mateus

Vice-presidente - Jorge da Silva Liberato

Secretario - Joaquim Filipe da Conceigäo Tinoco

Vogal - Manuel Silva Vilas Boas

Vogal - Armando Lopes

Vogal - AntOrli° Alves Bastos

Vogal - Augusto Oliveira Pereira

-



Vogal — Manuel Martins Carneiro

Vogal Josè Manuel Alves Jorge

Vogal — Leandro Jorge Domingos

Vogal — Gualdino Luis Saro

2. Os membros agora designados manter-se-ão em fungOes enquanto nä° forem

substituidos.

\L . 12.



Art. 20.°, 4.Z. .

Selo de verba .

Conta registada sob o n ° •.Sf 

ES1 0 0 

Art.° 32.°, n.° 1

TOTAL .	 ES t06

Sao: 	 	 _e,Cs2nA/\5'

Con ferida	

10.0 CartOrio Notarial de Lisboa
Telef. 21 342 22 70 - Fax 21 347 72 89

Rua Augusta, 100 - 2.°
1100-053 LISBOA

e-mai lOcn.lisboa@dgm.mj.pt

A CARGO DA NOTARIA

Ie Catarina Celeste da Costa iitzeres

Eu, abaixo assinado,AuL	 tel/ Escrit. Superior do 10.° CartOrio Notarial de Lisboa

CERTIFICO

Urn — Que a fotocOpia apensa a esta certiddo esta conforme o original.

Dois	 Que foi extralda neste CartOrio, da escritura lavrada de folhas 	

Q en.13 	 a folhas  (G1.4-12i.5-63, 	

-	‘"-f) do Iivro 	 	 de escrituras

diversas deste CartOrio, e document° complementar elaborado nos termos

do ntimero dois do artigo sessenta e quatro do COdigo do Notariado.

Très — Que ocupa    folhas que tern aposto        

o selo branco deste CartOrio e estdo, todas elas, numeradas e por mim,

Aj-IA-1-antu—tEscrit. Superior, rubricadas.

Lisboa, 	 Z	 	 de 	 4 ;JUL	 	 de dois

mil e

0(A)____Nuciat/t51 0(A) Escriturario(a) Superior,
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