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ALTERAÇÃO PARCIAL DE ESTATUTOS

No dia oito de Fevereiro de dois mil e onze, perante mim,

Lic.

José Mário Resse Lascasas dos Santos, Notário do Cartório Notarial
sito à Rua de José Falcão, n° 15, 1° Dt°, no Porto, compareceram
como outorgantes:
a) Prof. Dra. MARIA DE LURDES CORREIA FERNANDES
(BI n° 5237157 de 27-6-2005 do SIC do Porto), casada, natural da
freguesia de Chave, concelho de Arouca, e
b) Prof. Dr. RUI JORGE GARCIA RAMOS (BI n.° 5800791
de 21-11-2007 do SIC do Porto), casado, natural da freguesia de
Alvaraes, concelho de Viana do Castelo, ambos com domicilio
profissional na Praça Marques de Pombal, 30, Santo Ildefonso, Porto,
Intervêm em nome e representação respectivamente na
qualidade de Presidente e Vogal do Conselho de administração da
“FUNDAÇÃO INSTITUTO ARQUITECTO JOSÉ MARQUES
DA SILVA” (NIPC 508.675.650), com sede na Praça Marques de
Pombal, 30, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto;- cuja
qualidade e suficiência de poderes para este acto, verifiquei face às
deliberações tomadas pelo Conselho Geral da referida Fundação a
catorze de Novembro de dois mil e oito e vinte e um de Dezembro do
ano transacto de cujas actas apresentaram fotocópias.
Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos
referidos documentos de identificação.
DECLARARAM NA SUA INVOCADA QUALIDADE:
Que, em execução ao deliberado da predita deliberação do
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c) Por arquitectos de reconhecida competência e idoneidade,
cooptados por proposta de membros referidos na alínea b) e aprovada
Ia
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por maioria simples dos membros referidos nas alíneas a) e b)
d) Por individualidades do meio cultural ou artístico e do
mundo empresarial, com reconhecida liderança no meio técnico
cientifico e sócio-económico nacional ou internacional, ou em
reconhecimento da contribuição patrimonial dada à Fundação,
igualmente cooptados por proposta dos membros referidos na alínea
a) ou b) e aprovada por maioria simples dos membros referidos nas
alíneas
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DÉCIMO SEGUNIO__________
1 —O Conselho de Administração é constituído por um número
impar de três ou cinco membros, a designar por deliberação do
Conselho Geral tomada por maioria qualificada de três quartos dos
membros presentes, de entre pessoas de reconhecida idoneidade e
competência profissional, académica, de gestão e empresarial para o
exercício do cargo, de entre as quais pelo menos um será docente ou
investigador da Universidade do Porto, sendo os respectivos
mandatos de três anos, passíveis de renovação.
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