
éêê
Cartório Notarial de Anadia

Notária
Ana Cristina Bento Rolo

CERTIFICO:

Que a presente fotocópia, composta de dezoito folhas, e extraída da escritura lavrada de folhas\s cinquenta e quatro a folhas cinquenta e nove do Livro de Notas para Escrituras Diversas

número Dezoito - H deste cartório, vai conforme ao orisinal.

cartório Notarial de Anadia, vinte e sete de Novembro de dois mil e seis.

"{-&
contaregistadasob on." JIalç yW-

- 

i

(Aida Mar-ia Mendes Antunes Luís)
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coÌ\sTrTurÇÃo DE ASSOCTAÇÃO

No dia vinte e cinco de Novembro de dois mil

Edifício dos Paços do Município de Anadia, perante

Cristina Bento Rolo, Notária do Carlorio Notarial

e sels, no

mim, Ana

de Anadia,

compareceram como outorgantes :

LITERIO AUGUSTO MARQIIES, casado, natural da fresuesia

de Vilarinho do Bairro, concelho de Anadia, onde reside na Rua das

Roçadas, iugar de Azenha, que outorga na qualidade de Presidente da

CãmaraMunicipal, em representação de:

- MUIüCIPIO DE AÌ\ADIA, qualidade que verifìquei por

conhecimento pessoal e sufìciência de poderes por deliberação da

reunião da Câmara Muniçipal de catorze de Setembro de dois mil e

cinco e por deliberação da Assembleia Municipal de trinta de

Setembro de dois mil e cinco, ambas que arquivo.

JOAO CARLOS VIDAURRE PAIS DE MOURA, casado.

natural da freguesia e concelho de Cantanhede, onde reside no Largo

Conselheiro Ferreira Freire, no 43, Cantanhede, que outorga na

qualidade de Presidente da Cãmarc Municipal, em representação de: _

- MUI.{ICIPIO DE CAÌ\TAI\HEDE, qualidade que verifiquei

por Acta de Instalação da referida Cãmara Municipal e suficiência de

poderes por deliberação da reunião da Câmara Municipal de dezoito

de Maio de dois mil e quatro e por deliberação da Assembleia

Municipal de onze de Junho de dois mil e quatro, que arquivo._
HORACIO AUGUSTO PINA PRATA. casado. natural da

freguesia de Coimbra (Sé Nova), conçelho de Coimbra, onde reside
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na Rua Aires de Campos, no 16, Coimbra, que outorga na qualidade

de Vereador da Cãmara Municioal. em reoresentacão de:

- MUÌ{ICIPIO DE COIMBRA, qualidade que verifiquei por

Acta de Instalação da referida Câmara Municipal e por Despacho de

Delegação de Competências do Presidente da Càmara Municipal de

Coimbra de vinte e dois deste mês e suficiência de poderes por

deliberação da reunião da Câmara Municipal de três de Abril de dois

mil e seis e por deliberação da Assembleia Municipal de vinte e um

de Abril de dois mil e seis. que arquivo.

MARIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA. CASAdO.

natural de Angola, residente na Rua dos Ciprestes, no 16, Oiã,

freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, que outorga na

qualidade de Presidente da Cãmara Municipal, em representação de:

- MUI\ICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, qualidade que

verifiquei por Acta de Instalação da referida Câmara Municipal e

suficiência de poderes por deliberação da reunião da Câmara

Municipal de trinta de Março de dois mil e seis e por deliberação da

Assembleia Municipal de vinte e oito de Abril de dois mil e seis, que

arqulvo.

RUI MIGUEL ROCHA DA CRUZ. casado. natural da fresuesia

de Calvão, concelho de Vagos, onde reside na Travessa da Lagoa,

lugar de Canto do Calvão, que outorga na qualidade de Presidente da

Cãmara Municipai, em representação de:

- MUNICIPIO DE VAGOS, qualidade que verifìquei por Acta

de Instalação da referida Cãmara Municipal e suficiência de poderes



Lrvro Folhas

l?- H J -)-

I

Ln

por delibe raçáo da reunião da Câmara Municipal de Íreze de Agosto

de dois mil e quatro e por deliberação da Assembleia Municipal de

vinte e quatro de setembro de dois mil e quatro, que arquivo'--

JOÃO MANTIE.L CASALEIRO CARVALHO COSTA, CASAdO'

natural de Moçambique, residente na Rua virgílio coreia, lote 12, no

18,2o direito, Coimbra, que outor ga na qualidade de representante de:

- COMISSÃO VITIVINÍCOI4 DA BAIRRADA, qualidade

que verifiquei pelo Despacho 24 19312002, publicado na II Serie do

Diário da República de fteze de Novembro de dois mii e dois' que

exibo, e suficiência de poderes por Escritura de constituição da

referida Associação, outorgada no dia vinte e sete de Junho de mil

novecentos e oitenta e seis, no Cartorio Notarial de Oliveira do

Bairro, a folhas trinta e três verso do Livro de Notas Setenta e Seis -

c e por Acta da Reunião do conselho Geral de dezassete de

Novembro de dois mil e seis, esta ultima que arquivo'

FERNANDO PAIVA DE CASTRO, divorciado, natural da

freguesia de Sangalhos, concelho de Anadia, onde reside na Travessa

Professor Bentos Lopes, no lugar de Sangalhos, que outorga na

qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade

Anónima denominada:

- CAVES ALIANÇA' S.A', pessoa colectiva 500 059 675'

com sede na Rua do comércio, Sangalhos, Apartado 6, freguesia dita

de Sangalhos, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de

Anadia, sob o número igual ao de pessoa colectiva, com o capital

social de sete milhões quinhentos mil euros' qualidade que verifiquei
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por certidão do registo comercial e suficiência de poderes pela Acta

número quinhentos e vinte e nove da Reunião do Conselho de

Administração de dezanove de Outubro de dois mil e seis, ambas que

arqulvo.

LUCENIO RODRIGUES DE ALMEIDA. viúvo. e AUGIJSTO

JOSE BRITO DA SILVA, casado, ambos naturais da freguesia de

Aguada de Baixo, concelho de Agueda, onde residem, na Rua

Horácio Marçal, no lugar de Aguada de Baixo, que outorgam na

qualidade de Administradores da Sociedade Anónima denominada:

- CAVES PRIMAVERA, S.4., pessoa colectiva 500 524 807,

com sede na Rua das Caves, no 15, Aguada de Baixo, Águeda,

matriculada na Conservatoria do Resisto Comercial de Asueda. sob o

número oitenta e nove, com o .lpitul social de trêJ mihões e

quinhentos mil euros, qualidade que verifiquei por certidão do registo

comercial e sufìciência de poderes pela Acta número oito da Reunião

do Conselho de Administraçáo de seis deste mês, ambas que arquivo.

ANTONIO GOMES RODRIGI-IES. casado. natural da fresuesia

de Arcos, concelho de Anadia, residente na Rua dos Carvalhais, lugar

e freguesia da Moita, concelho de Anadia; e ALEXANDRINO

MAÌ{UEL DE ALMEIDA FERREIRA DE AMORIM, casado,

natural da dita freguesia de Arcos, onde reside na Rua Aníbal Simões

Pina, bloco 3, 1o direito, na cidade de Anadia, que outorgam na

qualidade de Administradores da Sociedade Anónima denominada:

CAVES DO SOLAR DE SAO DOMIN{GOS, S.4., pessoa

coiectiva 500 244 294. com sede no lusar de Ferreiros. da dita
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freguesia da Moita, matricuiada na Conservatória do Registo

Comercial de Anadia, sob o número igual ao de pessoa colectiva, com

o capital social de novecentos mil euros, qualidade que verifìquei por

certidão do registo comercial e suficiência de poderes pela Acta

número nove da Reunião do Conselho de Administração de vinte e

um deste mês, ambas que arquivo.

LUÍS ALBERTO MOREIRA PIRES E PATO, CASAdO,

natural da freguesia de Amoreira da Gândara' concelho de Anadia,

residente no iugar e freguesia de Ois do Bairro, concelho de Anadia. -
LUÍS FERREIRA DA COSTA. casado, natural da dita

freguesia de Sangalhos, residente no lugar de São João da Azenha,

freguesia de Avelãs de Caminho, concelho de Anadia.

MANUEL DOS SANTOS CAMPOLARGO, CASAdO, NATUTAI

da freguesia de Covões, concelho de Cantanhede, residente no lugar

de Malaposta, freguesia de Arcos, concelho de Anadia

ORLANDO BARBEDO RODRIGUES TRINDADE, CASAdO,

natural da freguesia de Vera Ctuz, concelho de Aveiro, residente na

Rua das Flores, no 52, freguesia de Arcos, cidade e concelho de

Anadia, que outorgaraqualidade de procurador de:

- MARIA ALEXAÌ.'{DRA SOARES BARBEDO DE

QUEIROZ RODRIGUES TRI|{DADE, viúva, natural da freguesia

de Macinhata de Seixa, conçelho de Oliveira de Azeméis, residente na

Casa do Canto, lugar e freguesia de Ancas, concelho de Anadia,

conforme procuração que arquivo.

JOÃO ALBERTO MARQUES POVOA, solteiro. maior, natural
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da freguesia de Cordinhã, concelho de Cantanhede, onde reside no

lugar de Cordinhã, que outorga na qualidade de gerente da Sociedade

comercial por quotas denominada:

- QUINTA DE BAIXO _ SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.,

pessoa colectir,a 503 116 416, com sede no lugar e freguesia de

Cordinhã indicada, matriculada na Conservatoria do Registo

Comercial de Cantanhede, sob o número igual ao de pessoa colectiva,

com o capital social de cinco mil e cem euros, qualidade que

verifiquei por certidão do registo comercial e sufìciência de poderes

pela Acta número quinze da Assembleia Geral de vinte e sete de

Março deste ano, ambas que arquivo.

PEDRO AUGUSTO FOÌ{SECA PEREIRA ALEGRE. casado.

natural da freguesia de Arcos, concelho de Anadia, onde reside no

lugar de Quinta do Ortigão, que outorga na qualidade de gerente da

Sociedade comercial por quotas denominada:

- QUII\TA DO ORTTGAO SOCTEDADE AGRO-

TURISTICA, LDA., pessoa colectiva 503 584 878, com sede na

Quinta do Ortigão, dita freguesia de Arcos, matriculada na

Conservatória do Registo Comercial de Anadia, sob o número igual

ao de pessoa colectiva, com o capital social de cinco mil e cem euros,

qualidade que verifiquei por certidão do registo comercial e

sufìciência de poderes pela Acta número quinze da Assembleia Geral

de oito de Novembro deste ano, ambas que arquivo.

CRISTII\A MARIA DE JESUS DURAES. divorciada. natural

da freguesia e concelho de Mortágua, residente na Rua Barbosa de
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Magalhães, nos 15 e 17, Aveiro.

ALEXANDRE PEREIRA DE ALMEIDA, divorciado, natural

da freguesia de Encarnação, concelho de Lisboa, residente na Praça

D. Pedro IV, no 30, Lisboa, que outorga na qualidade de gerente da

Sociedade comercial por quotas denominadu: _
- HOTEIS ALEXAf{DRE D'ALMEIDA, LDA., pessoa

colectiva 500 837 481, com sede na Rua Dr. Aivaro de Castro,no 7L

AlB, 73 e 73 A, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de

Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Cornercial de Lisboa

- segunda secção, sob o número igual ao de pessoa colectiva, com o

capital social de um milhão e duzentos mil euros, qualidade e

suficiência de poderes que verifiquei poÍ certidão do registo

comercial, que arquivo.

OSCAR ALBERTO FERREIRA DAMAYA, casado, natural da

Venezuela e ALBERTO FERREiRA RODRIGUES, casado, natural

da freguesia e concelho de Oiiveira do Bairro, onde ambos residem na

Rua do Foral, no 87, Oliveira do Bairro, QUe outorgam na qualidade de

gerentes da Sociedade comercial por quotas denominada:

- PARAÍSO ACTIVIDADES HOTELEIRAS. LDA..

pessoa colectiva 503 075 582, com sede na Rua do Foral, no 87,

freguesia, concelho e cidade de Oliveira do Bairro, matriculada na

Conservatoria do Registo Comercial de Oliveira do Bairro, sob o

número quatrocentos e vinte e quatro, com o capital social de cento e

cinquenta mil euros, qualidade que verifìquei por certidão do registo

comercial e suficiência de poderes pela Acta número vinte e quatro da
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Assembleia Geral de dois deste mês, ambas que arquivo'

PEDRO JORGE, DE MELO FLORES, casado, natural da

freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, residente na

Rua Padre Francisco Branco, bloco 1, 2o esquerdo, Luso, concelho da

Mealhada, gu€ outorga na qualidade de. gerente da Sociedade

comercial por quotas denominada:

- SOCIEDADE HOTELEIRA DO CABECINHO,

LIMITADA., pessoa colectiva 502 272 899, com sede na Rua do

Cabecinho, Anadia, matriculada na Conservatória do Registo

Comercial de Anadia, sob o número mil cento e doze, com o capital

social de quatrocentos e vinte e três mil novecentos e setenta e oito

euros e vinte e dois cêntimos, qualidade que verifiquei por certidão do

registo comercial e suficiência de poderes pela Acta número vinte e

três da Assembleia Geral de dezassete deste mês, ambas que arquivo'

Verifiquei a identidade dos outorgantes do primeiro por

conhecimento pessoal, do primeiro representado da Sociedade Paraíso

- Actividades Hoteieiras, Lda, pela exibição da sua autorização de

residência número 300299 de 1910412002, emitida pelo Serviço de

Estrangeiros e Fronteiras de Aveiro e dos restantes por exibição dos

seus Bilhetes de ldentidade, respectivamente, números 4178172 de

241t012001, 4477144 de 1010512001, 5544358 de 2011112002'

gg54784 de 2910712005, 4554680 de 0610112000, 408348 de

05ll2llgg7, 1402635 de 28l05l9gg, 2446153 de 10103D0a4,

5102138 de 2411012002,5400587 de 1710712003,525179 de

0710112000. 1542794 de 2910411983,050i 521 de 2510511983,645912
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de 24l11llgg8, 4068123 de 0410412000, 7012026 de 1310912001'

7003154 de 1310912004, 6239821 de 2010712006, 2469804 de

1710711998 e 8417807 de 03/1 Il2A05, emitidos, o décimo segundo e

o décimo terceiro pelo Centro de Identificação Civil e Criminal de

Lisboa, o segundo, o quinto e o décimo quinto, peios Serviços de

Identificação Civii de Coimbta, o primeiro, o sétimo' o oitavo e o

décimo oitavo pelos Serviços de Identifi cação Civil de Lisboa, e os

restantes pelos Serviços de Identificação Civil de Aveiro.

E PE,LOS OUTORGANTE,S FOI DITO:

Que são fundadores de uma associação denominada

ASSOCIAÇÃO DA ROTA DA BAIRRADA, pessoa colectiva P

507 946 626, com sede na Comissão Vitiviníçola da Bairrada,

freguesia de Arcos, cidade e concelho de Anadra'

Que os respectivos estatutos constam de um documento

complementar, eiaborado nos termos do artigo sessenta e quatro do

Codigo do Notariado, que arquivo, o qual faz parte integrante da

presente escritura e que aqui se dá como inteiramente reproduzido

para todos os efeitos legais, cujo conteúdo perfeitamente conhecem,

pelo que se disPensa a sua leitura.

Arquivo: a) as indicadas deliberações, actas e certidões do

regrsto comerclai;

b) o mencionado despacho do Presidente da Câmara Municipal

de Coimbra;

c) a referida procuração; e

d) o indicado documento complementar.
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Exibiram: a) certificado de admissibilidade da

passado pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas,

mês;

denominação,

em 20 deste
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b) cerlidão da dita escritura passada

Oliveira do Bairro em 01 de Julho de 1986:

c) o indicado Diário da República.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado

",'1.ïonteúdo.

pelo Cartório Notarial de
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A Notária,
I

Conta registada sob o n.o t/t'aae L\

Imposto de selo no montante de C 25,}},liquidado hoje' /
L4
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