














































CARTORIO NOTARIAL
VILA NOVA DE GAIA

A cargo da Notária Lic: Carmen Maria Coelho Mota Neves

(Acervo do extinto Primeiro Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia)

CERTIFICO

UM: Que a fotocópia apensa a esta certidão está conforme o original. ---------

DOIS: Que foi extraída neste Cartório da escritura exarada de folhas

..-^' b r r L t) (' t'1t Ítrt'* a folhas ^ b" " lu r k,a^t? - do

Livro de Notas para escrituras diversas número

tRÊS: Que ocupa 
-ng, - folhas, que têm aposto o selo branco deste

Cartório e estão, todas elas, numeradas e por mim rubricadas.

Vila Nova de Gaia, l . c z , L  ç  ç t h -  d e €Êtlt<-(r^^\ - dedoismil eonze.

A Colaboradora, por expressa autorização da Notária, Carmen Maria

Coelho Mota Neves, nos termos do artigo 8o do DL 2612004 de 04102,

na redacção dada pelo DL l5l20ll de 25101, publicada no dia dois

de Fevereiro de dois mil e onze no sítio da Ordem dos Notários

Emitidorecibo n" (A-a 3 floí6 /f^1,, &gegq

Rua Álvares Cabral, n" 54-2o andar, sala24
4400-017 Vila Nova de Gaia

Te l :22377  95  40  Fax :22377  95  42

(Maria Gabriela Moita Romão de Brito e Silva - 177/3)
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RECTIFICAÇÃO I

No dia vinte e oito de Outubro de dois mil e onze' no Cartório

Notarial da Notária Carmen Maria Coelho Mota Neves, sito na Rua

Áluat"t Cabral, no 54 - 2o, sala 24, freguesia de Mafamude, concelho de

Vila Nova de Gaia, perante mim, respectiva Notária, compareceu como

outorgante:---------

Prof. Doutor Joaquim José Borges Gouveia (titular do Bilhete de

Identidade número 1918473 emitido em .121062AÚ 
pelos SIC de

Lisboa), casado, natural da fregtlesia de Santo lldefonso, concelho do

Porto, residente na Rua Pinto de Aguiar, flo 134, freguesia de Mafamude'

deste concelho, que o a na oual idade de P ente do Conselh

de Administra nesentacão da Associaçãollenominada:---t m t  '

.,Ef.tEf{GAIA - AçnXCIA DE ENERGIA DO SUL DA ÁRE

METROPOLTTANA DO P0ÏìT0", NIPC 504 454 536, com sede n

Município de Vila Nova de Gaia, qualidade e poderes que verifique

pelas Actas número vinte e dois e número vinte e três, ambas d

Assembleia Geral ocorridas, respectivamente, aos vinte e sete de Janei

cle dois mil e dez e aos vinte e dois de Novembro do ano findo' estando

segunda já arquivada como documento instrutório da escritura lavrad

de folhas dezasseis do Livro de Notas número Cento e Sessenta - A e

primeira que me apresenta e cuja fotocopia arquivo'--

Verif,rquei a identidade do outorgante pela exibição do se

documento de identidade acima referido.-

D/,SSË O OUTORGANTE:



Que, pela escritura, outorgada neste Cartório, em dezasr"is dü
I

Maio deste ano, lavradaa parlir de folhas dezasseis do Livro de Nota$
I

número Cento e Sessenta - A, alterou a totalidade dos estatutos, n[, I
qualidade de Presidente do Conselho de Administração e "t+

I
representação da Associação: "Energaia - Agência Munícipal d+

I
Energia de Gaia", a qual passou a designar-se: "Bnergaia - Agência d{

I
Bnergia do Sul da Área Metropolitana do Porto", cuja reclacção e {

I
constante do documento complementar elaborado nos termos do numer{

dois do artigo sessenta e quatro do Código do Notariado, que fez putt+

integrante dessa escritura e que foi arquivado, neste Cartório, .o*o ,.rf

documento instrutório.------ I
I

Que, por lapso, nessa escritura, quando se procedeu à alteração d{
I

redacção do artigo segundo, fixou-se que a sede da mencionad{
I

Associação é o município de Vila Nova de Gaia, quando na realidade s{
I

pretendia dizer que a sede se situava na Rua dos Mourões, no 476, sall

23, freguesia de São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova cle Gaia[
I

tal como jâ era antes da alteração em causa e tal como deliberado já na{
I

mencionadas Assembleias Gerais.--- 
I

I

Que, por alterações toponímicas, actualmente aquela Rua do{

Mourões, se designa Avenida Manuel Violas, conforme consta "4
I

declaração da Junta de Freguesia de São Félix da Marinha.-------- 
I
I

Que, em consequência, peia presente escritura, dand!

cumprimento ao deliberado nas referidas Assembleias-Gerais d
I

atendendo à refurida alteração toponímica, fg-cJüca a merrcionad{
I
I
I
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escritura de alteração de estatutos, quanto ao número um do arti

segundo, que passarâ ater a seguinte redacção:

ARTIGO SBGUNDO ---------

Um. A associação tem a sua sede no concelho de Vila Nova

Gaia, na Avenida Manuel Violas, n" 476. sala23. fresuesia de São Féli

da Marinha, podendo, mediante deliberação do conselho

administração, criar delegações na área geográfica de qualquer um

municípios seus associados.----------

Dois. (Permanece igual).

ASSIM O DISSE E OUTORGOU.----

Fotocópia da declaração emitida em 2710512011 pela Junta

Freguesia de São Félix da Marinha

Esta escritura foi lida ao outorgante e feita a explicação do se

conteúdo.----

A Notária, 
'" v

,',n/
,/t/ . ,i', '.// .-,- ,/-" '

I 1Úí t"t' ''L('' "
,ít .' z ,'' .,

t f,it', , rí;, (-rr L , é4 ,/n:i
L.u 

- 
7 ,r' /, ,.,, 

jJ

Conta registada sob o n.o Fac- ll [vS 6 l20ll W
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