
                                                                                                                                                    

       

   

   

   

   

      

 

 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  

DA  

ASSEMBLEIA GERAL DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA 

 

 
04/Abril/2015 

 

 

ACTA N.º 02/2015 
 

 

 

 Aos quatro dias do mês de Abril de dois mil e quinze, na Sede do Centro 

Social de Tolosa, teve lugar uma Sessão Extraordinária da Assembleia Geral, 

convocada ao abrigo do número três do artigo vigésimo nono dos Estatutos pelo 

Presidente da Mesa, Dr. Manuel Vieira Luís, e enviada aos sócios conforme 

normas estatutárias, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

 

 

PONTO ÚNICO: 

 

 Deliberar sobre a hipoteca do prédio urbano, sito na Rua Prof. Dr. Gonçalves 

Proença, n.º 49-51, em Tolosa, pertencente ao Centro Social de Tolosa. O 

contrato mútuo com hipoteca é feito com a Caixa Geral de Depósitos, para 

concessão de um empréstimo, no montante de 158.571,40€.  

  

Como à hora marcada não se encontravam presentes os sócios suficientes 

para dar início à Sessão, o Presidente da Mesa declarou-a iniciada uma hora 

depois, eram dezasseis horas, de acordo com o número um do artigo trigésimo 

primeiro dos Estatutos. 

Não esteve presente o 2.º Secretário da Mesa, tendo sido substituído pela 

sócia n.º 630, Prof. Alzira Trindade Pires Evaristo. 



                                                                                                                                                    

       

   

   

   

   

      

 

Após terem sido prestados todos os esclarecimentos sobre o assunto 

agendado, o Presidente colocou-o à votação, tendo sido votado favoravelmente, 

por unanimidade.  

 

 

O ponto único, então aprovado, ficou em acta com a seguinte redacção: 

  

 Em cumprimento da alínea d) do artigo vigésimo oitavo dos Estatutos, a 

Assembleia Geral deliberou, por unanimidade, sobre o contrato mútuo com 

hipoteca do prédio urbano, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo mil 

setecentos e quarenta e cinco NIP, sito na Rua Prof. Dr. Gonçalves Proença, n.º 

49-51, em Tolosa, com a área total de dois mil setecentos e noventa e três 

metros quadrados. O presente contrato mútuo com hipoteca, no valor de cento e 

cinquenta e oito mil quinhentos e setenta e um euros e quarenta cêntimos, é feita 

a favor da Caixa Geral de Depósitos, e visa substituir o título de empréstimo, 

cuja operação foi iniciada em 30/Junho/2014, na importância de cento e oitenta 

mil euros, destinada ao financiamento de parte da obra de 

ampliação/remodelação do Centro Social de Tolosa, que decorreu entre 

Setembro/2013 e Janeiro/2015. 

  

 Mais deliberaram conferir poderes a Manuel Vences Cordeiro, Presidente 

da Direcção do Centro Social de Tolosa, portador do Cartão de Cidadão n.º 

02220252 8ZX8, válido até 20/Novembro/2018, e a Maria Clara Candeias Simas 

Evaristo, Tesoureira, portadora do Cartão de Cidadão n.º 02201036 0ZZ4, válido 

até 10/Outubro/2018, para ambos, em nome do Centro Social de Tolosa, 

outorgarem e assinarem a respectiva escritura de hipoteca.  

Mais lhes conferem poderes para representar a Instituição junto de 

quaisquer entidades ou repartições públicas, e tudo o mais que se torne 

necessário para o indicado fim. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

       

   

   

   

   

      

 

 Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Sessão, eram 

dezassete horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta, que vai 

assinada pelo Presidente da Mesa e pelos Secretários.  

 

 

 

 

O Presidente da Mesa, 

 

_______________________________ 

(Dr. Manuel Vieira Luís) 

 

O 1.º Secretário, 

 

_______________________________________ 

(Dr. António Pedro Silva Capela) 

 

A 2.ª Secretária, 

 

________________________________________ 

(Prof. Alzira Trindade Pires Evaristo) 

 


