
Notariado Português 

Cartório Notarial de Lajes do Pico 

 

Certifico que neste Cartório Notarial de folhas dezasseis a dezoito no livro de notas de 

escrituras diversas numero sessenta e três, se encontra exarada a escritura seguinte: 

 

Constituição de Associação 

Certidão de teor integral 

 

No dia dezoito de Setembro de mil novecentos e oitenta e um, no Cartório Notarial de 

Lajes do Pico, perante mim, Notário, licenciada, Gabriela Costa Pelma Martins, 

compareceram como outorgantes: -  Primeiro – Manuel Damião Bettencourt, casado, 

natural da freguesia e concelho das Lajes do Pico, onde habitualmente reside, no lugar 

da Silveira: - Segundo: - Manuel Garcia Machado, viúvo, natural da freguesia e 

concelho de São Roque do Pico, onde habitualmente reside na Rua de Cima; Terceiro 

João Maria Reis Leite, casado, natural da Conceição, Angra do Heroísmo, 

habitualmente residente no lugar de Cabo Branco, na freguesia e concelho da Madalena; 

Quarto:- Filipe Teixeira da Silva, casado, natural de Santo Amaro, São Roque do Pico, 

onde habitualmente reside, na Rua do Capitão Mor; Quinto Elvino José Machado 

Simas, casado, natural da freguesia e concelho de Lajes do Pico, onde habitualmente 

reside, no lugar da Ribeira o Meio; Sexto: - Jaime da Costa, casado, natural da freguesia 

e concelho da Madalena, onde habitualmente reside na sede do mesmo, nas rua Carlos 

Dabney: Sétimo: - Manuel Pereira Valim, casado, natural da Piedade, Lajes do Pico  e 

residente habitualmente neste concelho freguesia de Ribeirinha, lugar da Terralta: 

Oitavo: - Manuel Neves Garcia, casado, natural da freguesia e concelho de São Roque 

do Pico e habitualmente reside na Furna, na freguesia de Santo António do mesmo 

concelho. Nono: - Luís Manuel Gaspar da Costa, solteiro, maior, natural da freguesia e 

concelho da madalena, residente habitualmente na sede do mesmo, na rua Doutor 

Arriaga Nunes: Décimo: - José Madruga Ávila, casado, natural da freguesia e concelho 

de Lajes do Pico, onde habitualmente reside na Rua Nova, da sede do mesmo: Décimo 

primeiro: - Maria da Ascenção Simas, casada, natural da freguesia de Santo António, 

concelho de São Roque do Pico, onde habitualmente reside na Canada da Bragada. 

Décimo Segundo: - António Herberto Pimentel, natural da Piedade, Lajes do Pico, e 

habitualmente residente neste concelho, na freguesia da Calheta de Nesquim, no lugar 



de Fetais, no estado casado; Décimo Terceiro: - José Garcia Ávila, casado, natural da 

freguesia e conselho de São Roque do pico, onde habitualmente reside na rua das 

Vendas. Décimo Quarto: - Manuel Pinheiro Jorge, casado, natural da freguesia e 

concelho da Madalena, onde habitualmente reside no lugar de Sete Cidades; Décimo 

Quinto: - Filomeno Cardoso Furtado, casado, natural de Calheta de Nesquim, Lajes do 

Pico, onde habitualmente reside no lugar dos Fetais. Verifiquei a identidade dos 

outorgantes por abonação de Manuel Urbano Dutra e Eurico Soares Bettencourt, ambos 

casados e residentes habitualmente nesta vila, disseram os outorgantes que, pela 

presente escritura, constituem a “ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA ILHA DO 

PICO”, que durará por tempo indeterminado a partir de hoje e que se regerá pelas 

cláusulas constantes dos estatutos anexos a esta escritura, que ficam fazendo parte 

integrantes desta e cujo conteúdo conhecem perfeitamente, tendo o referida documento 

sido organizado nos termos do número dois do artigo setenta e oito do Código do 

Notariado. Assim o disseram e outorgaram. Fica arquivado o referido documento 

complementar. Foi feita em voz alta na presença simultânea de todos os outorgantes e 

demais intervenientes a leitura e explicação desta escritura.aa)- Manuel Damião 

Bettencourt, Manuel Garcia Machado, João Maria Reis Leite, Filipe Teixeira da Silva, 

Elvino José Machado Simas, Jaime da Costa, Manuel Pereira Valim, Manuel Neves 

Garcia, Luís Gaspar da Costa, José Madruga Ávila, Maria Ascenção de Simas, António 

Herberto Pimental, José Garcia Ávila, Manuel Pinheiro Jorge, Filomeno Cardoso 

Furtado, Manuel Urbano Dutra, Eurico Soares Bettencourt. O Notário, a)Gabriela Costa 

da Palma Martins. Conta registada sob o nº 522.r)G. Martins.-------------------------------- 

----ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA ILHA DO PICO----- 

---------------------------------------------Capítulo I------------------------------------------------- 

-------------------------------------------Da Constituição------------------------------------------- 

Artigo 1º-É criada por tempo indeterminada “A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES 

DA ILHA DO PICO” que se regerá a partir de hoje pelos presentes estatutos e demais 

regulamentos internos, cuja sede será instalada em edifício próprio e em lugar a escolher 

oportunamente pela Assembleia Geral.-----------------------------------------------------------

Artigo 2º-A Associação terá por finalidade a defesa dos interesses económicos e de 

classe, a promoção humana, social, cultura e profissional dos seus associados.------------

Paragrafo único:-É uma associação livre, sendo-lhe vedados quaisquer fins políticos ou 

de crença religiosa as opções politicas e religiosas dos seus associados.--------------------

Artigo 3º-Para a prossecução dos seus fins compete-lhe: -------------------------------------- 



a)-Actuar junto dos órgãos do Governo, organismos oficiais, e de quaisquer outras 

entidades públicas ou privadas com vista a definição da política agrária a seguir e à 

garantia do bem-estar físico, social, moral e económico dos seus associados. -------------- 

b)-promover e apoiar iniciativas recreativas, culturais e as manifestações em matéria de 

associativismo dos produtores seus associados.-------------------------------------------------

Artigo 4º-Todos os documentos emitidos pela associação deverão mencionar o seu 

nome na parte central superior. -------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------CAPITULO II-------------------------------------------

---------------------------------------------DOS SÓCIOS-------------------------------------------

Artigo 5º-poderão ser sócios todos os indivíduos maiores, trabalhadores por conta 

própria, que se dediquem à agricultura, pecuária ou silvicultura. -------------------------- 

a )-FUNDADORES: os que outorgaram na escritura publica de constituição da 

associação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

b )-EFECTIVOS: os gozem de todos os direitos estabelecidos nestes estatutos e demais 

regulamentos internos. ------------------------------------------------------------------------------ 

c )-HONARÁRIOS: os que tenham prestado à agricultura, pecuária ou silvicultura 

serviços que a Assembleia Geral considere dignos e relevantes. ----------------------------- 

Paragrafo único: -A admissão dos sócios afectivos é da competência da direcção a 

pedido dos interessados e com a abonação de, pele menos, dois sócios fundadores ou 

efectivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 7º- Perdem a qualidade de sócios: -------------------------------------------------------- 

a )- Os que não pagaram as quotas na devida altura. ------------------------------------------- 

b )- Os que solicitarem sua exoneração. ---------------------------------------------------------- 

c )- Os que forem excluídos pela Assembleia Geral. ------------------------------------------- 

Artigo 8º- São direitos dos sócios: ---------------------------------------------------------------- 

a )- Usufruírem de todas as vantagens e regalias conferidas pela associação.--------------- 

b )- Terem capacidade para eleger os órgãos da associação e poderem ser eleitos para os 

mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

c )- Tomar parte activa nas Assembleias Gerais. ------------------------------------------------ 

d )- exercer o direito de controlo sobre a Direcção, denunciando perante a Assembleia 

geral os actos ou omissões contrários aos interesses da associação. ------------------------- 

Artigo 9º-São deveres dos sócios: ----------------------------------------------------------------- 

a )- concorrer por todos os meios ao seu alcance para o prestigio e eficiência da 

associação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 



b )- Respeitar as deliberações tomadas em Assembleia Geral e os compromissos da 

Associação tomados pelos órgãos competentes. ------------------------------------------------ 

c )- Aceitar os cargos para que foram eleitos ou nomeados, salvo caso de reeleição, que 

será de livre aceitação. ------------------------------------------------------------------------------ 

Artigo 10º- Os sócios honorários não estão abrangidos pelo estipulado nos artigos 8º e 

9º do presente estatuto. -----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------CAPITULO III------------------------------------------- 

------------------------------------------Das jóias e quotas------------------------------------------ 

Artigo 11º- A admissão dos sócios efectivos obriga ao pagamento de uma jóia de 

entrada, que será paga de uma só vez. ------------------------------------------------------------ 

Artigo 12º- Serão fixadas quotas anuais, a pagar pelos sócios fundadores e efectivos de 

uma só vez. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paragrafo único: -Os quantitativos de jóias quotas serão fixados em Assembleia Geral. – 

-------------------------------------------CAPITUTLO IV------------------------------------------

-------------------------------------------DOS ORGÃOS-------------------------------------------- 

------------------------------------I – ASSEMBLEIA GERAL------------------------------------ 

Artigo 13º- A Assembleia Geral é soberana nas suas deliberações e dela fazem parte 

todos os sócios fundadores e efectivos no pleno uso dos seus direitos, sendo a mesa 

composta por um Presidente, dois Secretários e três suplentes.------------------------------- 

Artigo 14º- A convocação da Assembleia far-se-á por notificação directa aos sócios e no 

jornal da Ilha com, pelo menos oito dias de antecedência, sem o que se tornara invalida. 

Artigo 15º- em primeira convocatória a Assembleia Geral só poderá funcionar com a 

maioria dos sócios. Se tal não se verificar funcionará, em segunda convocatória, meia 

hora depois com qualquer número de sócios. ---------------------------------------------------- 

Paragrafo único: -Em prosseguimento de outra reunião funcionará com qualquer 

número de sócios. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 16º- As deliberações da Assembleia são sempre tomadas pela maioria de votos, 

salvo se outra coisa for estabelecida por lei. ----------------------------------------------------- 

Artigo 17º- A Assembleia reúne: ------------------------------------------------------------------ 

a )-Ordinariamente dois em dois anos, no mês de Janeiro para eleição dos corpos 

gerentes; e anualmente, desde Dezembro até 31 de Março para apreciação do plano e 

orçamento para o ano seguinte, e aprovação do relatório e contas da gerência do ano 

anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 



b )-Extraordinariamente a pedido da Direcção ou de mais de dez sócios no pleno uso 

dos seus direitos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 18º-Se o Presidente da Assembleia não promover a sua convocação, ela reunirá 

por direito próprio nos termos do artigo 14º a 16º do presente estatuto. --------------------- 

Artigo 19º- No fim de cada reunião da Assembleia será lavrada uma acta que ficará 

registada em livro próprio. ------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 20º-Nas votações da Assembleia Geral os sócios poderão fazer-se representar 

por outro sócio desde que devidamente autorizados por ela, e nenhum poderá aceitar 

mais do que um mandato. -------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------II------------------------------------------------------

---------------------------------------------Da Direcção---------------------------------------------- 

Artigo 21º-A Direcção é composta por um Presidente, um Vice-Presidente, um 

Secretario, um Tesoureiro e três Vogais. --------------------------------------------------------- 

Artigo 22º-A Direcção reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

quando for convocada pelo seu Presidente. ------------------------------------------------------ 

Paragrafo 1º-As deliberações da Direcção são tomadas pela maioria de votos. ------------

Paragrafo 2º-De cada reunião será lavrada acta e registada em livro próprio. -------------- 

Artigo 23º-Compete à Direcção: ------------------------------------------------------------------ 

a )-Representar a associação em juízo e fora dele. ---------------------------------------------- 

b )-Elaborar anualmente os orçamentos, relatórios e contas de gerência e apresenta-las à 

Assembleia Geral. ----------------------------------------------------------------------------------- 

c )-Executar as deliberações da Assembleia Geral a zelar pela prossecução dos fins da 

Associação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

d )-Gerir os fundos da Associação. ---------------------------------------------------------------  

Artigo 24º-Os membros da Direcção não respondem pessoalmente pelas obrigações que 

contraírem em nome da Associação, na pratica de actos regulares da sua gestão, mas 

assumem essa responsabilidade pelos prejuízos que causarem se forem infringidas a lei 

ou os estatutos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------III---------------------------------------------------------

-----------------------------------DO CONSELHO FISCAL--------------------------------------- 

Artigo 25º-O Conselho Fiscal é composto por um Presidente, dois Vogais e três 

Suplentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 



Artigo 26º-Compete ao Conselho Fiscal inspeccionar as actividades da gerência da 

associação devendo para isso examinar todos os documentos e livros que entender, 

podendo ainda assistir sem qualquer formalidade às reuniões da Direcção. ---------------- 

Paragrafo único: -O Conselho Fiscal tornará público o seu parecer em cada Assembleia 

Geral. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------CAPITULO V--------------------------------------------

----------------------------------------Disposições Gerais------------------------------------------- 

Artigo 27º- A Direcção poderá nomear comissões e contratar técnicos para coadjuvarem 

a sua acção, sempre que o julgo necessário, devendo para isso obter o parecer do 

Conselho Fiscal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 28º-Dada a dispersão demográfica da Ilha do Pico, deverá a direcção propor no 

inicio do seu mandato, à Assembleia Geral, uma proposta de contacto com os sócios da 

cada localidade da ilha, a fim de que esta esteja sempre inteirada dos reais problemas 

dos seus associados. --------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 29º-A primeira Assembleia Geral terá lugar trinta dias após a publicação deste 

Estatuto no Jornal Oficial da Região. ------------------------------------------------------------- 

Artigo 30º-Até à primeira Assembleia Geral a Associação será gerida por uma comissão 

administrativa composta pelos três primeiros signatários do presente estatuto. ------------ 

Artigo 31º-se pela Assembleia geral for deliberada a dissolução da Associação, pela 

mesma será nomeada uma comissão liquidatária de activos e passivos, o saldo do activo 

e passivo será distribuído por instituições de beneficência. ----------------------------------- 

Artigo 32º-em casos omissos nestes estatutos será aplicada a lei vigente.-------------------

Lajes do Pico, em dezoito de Setembro de mil novecentos e oitenta e um. ----------------- 

aa )-Manuel Damião Bettencourt, Manuel Garcia Machado, João Maria Reis Leite, 

Filipe Teixeira da Silva, Elvino José Machado Simas, Jaime da Costa, Manuel Pereira 

Valím, Manuel Neves Garcia, Luís Manuel Gaspar da Costa, José Madruga Ávila, 

Maria Ascenção de Simas, António Herberto Pimentel, José Garcia Ávila, Manuel 

Pinheiro Jorge, Filomeno Cardoso Furtado, Manuel Urbano Dutra, Eurico Soares 

Bettencourt. O Notário, a)-Gabriela Costa da Palma Martins.--------------------------------- 

É certidão integral que extrai do mencionado livro o maço de documentos e vai 

conforme ao original transcrito. ------------------------------------------------------------------- 

------------------Cartório Notarial de Lajes do Pico, 24 de Setembro de 1981. -------------- 

 

Conta registada sob o nº. 534 -  



 

-----------Alteração dos Estatutos da Associação de Agricultores da Ilha do Pico---------- 

Aos treze dias do mês de Janeiro do ano de mil novecentos e oitenta e nove, neste 

cartório Notarial das Lajes do Pico, perante mim Henriqueta Maria Brum da Costa 

Garcia Moniz, ajudante do mesmo Cartório, investido nas funções de chefia, por se 

encontrar vago o lugar de notário, compareceram como outorgantes: Maria da Ascensão 

de Simas, natural da freguesia de Santo António, concelho de São Roque do Pico; onde 

reside na Canada da Bragada; Filomeno Cardoso Furtado, natural da freguesia da 

Calheta de Nesquim, concelho das Lajes do Pico, onde reside no lugar dos Fetais; 

Hermano Tavares Raposo de Sousa, natural da Ilha de São Miguel, residente na 

freguesia e concelho de Madalena, todos no estado de casados, que neste acto outorgam 

em representação da Associação de Agricultores da Ilha do Pico, constituída por 

escritura lavrada neste Cartório Notarial em dezoito de Setembro de mil novecentos e 

oitenta e um, exarada de folhas, dezasseis a folhas dezoito do livro de notas para 

escrituras, diversas numero sessenta e três, no uso dos poderes que lhe foram conferidos 

em acta da Assembleia Geral numero sete de Quinze de Outubro de mil novecentos e 

oitenta e sete, que me apresentaram e arquivo. -------------------------------------------------- 

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal. -------------------------

E por eles foi dito: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Que pela presente escritura alteram os artigos, Segundo, Terceiro, e quinto, dos 

estatutos da Associação de Agricultores da Ilha do Pico, que passam a ter a seguinte 

redacção: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------ARTIGO SEGUNDO--------------------------------------- 

----------------------------------------São fins da Associação-------------------------------------- 

a) A representação e defesa dos interesses dos associados junto de outras entidades, 

públicas ou privadas; ---------------------------------------------------------------------- 

b) A promoção humana, social, cultural e profissional dos associados; --------------- 

c) A promoção da modernização, produtividade e rentabilidade das explorações 

agrícolas dos associados, assim como da melhoria qualitativa dos produtos 

destas explorações; ------------------------------------------------------------------------- 

d) Prestação, aos associados, de serviço de natureza técnica financeira, comercial 

ou industrial de apoio ao sector da produção. ------------------------------------------ 

Paragrafo único: -É uma associação livre, sendo-lhe vedados quaisquer fins políticos ou 

de crença religiosa e respeita as opções politicas e religiosas dos seus associados. -------- 



 

--------------------------------------------ARTIGO TERCEIRO----------------------------------- 

Para a Prossecução dos seus fins, a Associação poderá, pelos seus próprios meios ou 

através de terceiros: --------------------------------------------------------------------------------- 

a) Actuar junto dos órgãos do Governo, organismos oficiais, e de quaisquer outras 

entidades públicas ou privadas com vista à definição da política agrária a 

garantia do bem-estar físico, social, moral e económico dos seus associados. ---- 

b) Promover e apoiar iniciativas recreativas, culturais e as manifestações em 

matéria de associativismo dos produtores seus associados; -------------------------- 

c) Participar em uniões, federações, ou confederações que reúnam organizações 

com objectivos comuns aos da Associação. -------------------------------------------- 

--------------------------------------------ARTIGO QUINTO--------------------------------------

---------------------------Poderão ser admitidos como associados: ----------------------------- 

a) Os agricultores autónomos que o sejam a titulo principal, maiores e que exerçam 

a sua actividade agrícola na Ilha do Pico; ----------------------------------------------- 

b) As pessoas colectivas, legalmente constituídas e sedeadas na Ilha do Pico, que 

tenham por objecto principal e agricultura, pecuária, silvicultura ou apicultura. – 

Foi feita em voz alta e na presença simultânea dos mesmos a leitura deste acto sua 

explicação e conteúdo. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Conta registada sob o nº. 38 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 


