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CONSTITUICAO DE FUNDACAO
- .v No dia seis de Maio de mil novecentos e noventa e quatro, no Cfrculo

Universitario do Porto, Rua do -Campo Alegre nQ• 877,onessa cidade,
.perante mim, Lie!!. Maria Guiomar Ferreira d'Abreu e Lima, Notaria
Interina do Setimo Cartorio Notarial desta mesma cidade, compareceu

---- ---_._--

como outorgante:
"------- -

----Dr. Luis ANTONIO DA SILVA DUARTE PORTELA casado no re ime d

.:.. ~~~-~nio Cax:dos.?,nQ .~!>' no _Port~~ontribuint~ f~~~~~_n-=-~~20~060,__~__
II o~to~~~opor si e na qualidade de_P~e.side~~e_ _ do Co~s~lho de

i,
j firma "PORTELA & COMPANHIA, S.A",
I
iRamos, nQ•

. ... - -I Registo

iJ08.0 Oliveira;-------- r- - .-----
i

matriculada na Segunda Conservatoria do-!------1--------

Ir zen os e '----- ---- "----t-----~-
sessent'a e quatro, Pessoa Colectiva nCunero 500 220 913 com 0 I .

------- ._- ----------------_._ .._----- -- ._-' -- _._,"- -- -------

capital social de setecentos e cinquenta milhoes de escudos no--

exercfcio dos poderes que lhe foram conferidos por delibe~8.o do---- -

seu Conselho de Administrag8.o de quatro de Abril de mil novecentos e
noventa e quatro, registada na respectiva Acta numero quatro/noventa

-e quatro pessoa cuja identidade verifiauei por conhecimento

pessoal.

POR ELE OUTORGANTE FOI DITO:

~--considerando a conveniencia. por uma oarte. de criar uma base

linstitucional-autonoma oara a administrac-8.odo "Grande Premin 'Ri ",1

personal data redacted



cientifica, 0 apoio que entende dever prestar a comunidade'

cientifica, tudo no quadro do que se cre ser a responsabilidadell~~~~~~~~~~_-~_~_-_-_-_~_-~

publica da Empresa face a colectividadej ----------------------------~

----Considerando ser a institui~aoJ de uma Funda~ao d-e---d--i-r-e-i-t-o~l--

privado a forma mais adequada de dar execuoao a este projecto, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ique ele outorgante, como presidente do Conselho de Administra~ao el--- r-
principal accionista da Sociedade "Portela & Companhia, S.A" ,se;

II ---------------- r--
_______ J pretende as~oc~~~~:titul~es~a~, yomo fu~.9ad_~rj -.-_--------i

----Considerando que 0 exito da Funda~ao em muito dependera do apoio'
------------- I

que, atraves dO!
I

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, acedeu a!

1

1---------
colaborar neste pro'ectoj

----Pela presente escri tura ele e a Sociedade sua representadal _

instituem urna Funda ao sob 0 nome de "FUNDA9AOBlAL" que tera ~ suaF~~-

sede nesta cidade do Porto na Rua Visconde de Setubal, nume,

d zasseis uarto andar esguerdo-E e cuio fim sera "incentivar ~l~-----------
estu cientifico do Homem tanto do ponto de vista fiJS-Lc~_c~m~o]

de vista espiri tual". ----------------------------------------- __---------

da~ao~porl.anc.ia



----Esta escri tura fOi lida ao outorgante e ao mesmoexplicado 0 seu l---~---
conteudo em voz alta e na sua presen9a. I

/,;



I

----~------~-




