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Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral d’ A Beneficência Familiar – ASM (ABF), 

Cumprido o primeiro mandato ao leme da nossa Instituição (2017-2019), entendeu a Direção 

cessante candidatar-se a mais um mandato de três anos (2020-2022), apresentando, para o 

efeito, uma lista completa de membros candidatos aos três órgãos sociais: Mesa da Assembleia 

Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 

Esta candidatura respeita o estipulado no Código das Associações Mutualistas (CAM), 

nomeadamente quanto à i) definição e designação dos órgãos das associações mutualistas 

(artigo 75.º); ii) idoneidade dos candidatos (artigo 100.º) e iii) reeleição (artigo 101.º do CAM, 

cumulativamente com o artigo 4.º do Decreto – Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto, que aprova o 

CAM. 

No que respeita ao processo eleitoral, cumpre-se o artigo 102.º do CAM, o qual remete para os 

Estatutos (n.º 1 do artigo 49.º), no tocante à possibilidade de a “própria Direção cessante” ou 

“um grupo de associados efetivos, mas nunca em número inferior a cem” apresentarem listas, 

assim como o prazo e o processo de candidatura (n.º 3 do mesmo artigo 49.º, onde se refere 

que “as listas devem ser apresentadas na Sede da Associação e dirigidas ao Presidente da 

Assembleia Geral, durante o mês de novembro anterior à eleição”) 

Quanto à duração dos mandatos, o n.º 1 do artigo 105.º do CAM postula que “não pode exceder 

quatro anos” e os nossos Estatutos que “os mandatos terão a duração de três anos e 

correspondem a três anos civis” (n.º 2 do artigo 48.º). 

Por último, e relativamente à “intervenção dos associados trabalhadores da associação” (artigo 

109.º do CAM), cumpre-se o estipulado na Lei: os trabalhadores da ABF encontram-se em 

minoria na lista proposta e nenhum deles exercerá o cargo de presidente do órgão de 

fiscalização. 

Ao decidir recandidatar-se, a Direção que agora cessa funções tem plena consciência dos 

enormes e exigentes desafios que se colocam às nossas instituições (ABF e Caixa Económica do 

Porto – caixa anexa). Com efeito, os investimentos já realizados e em curso representam 

elevados compromissos, mas são essenciais para o futuro. Apenas com ousadia responsável 

seremos capazes de as apetrechar com as ferramentas necessárias. Assim o entenderam os 

nossos estimados Associados, ao aprovarem as decisões que os tornaram possíveis. 
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Nesta caminhada, temos contado com a insubstituível colaboração do Conselho Fiscal, na sua 

exigente função fiscalizadora, assim como da Mesa da Assembleia Geral, na condução dos 

trabalhos do órgão deliberativo da nossa Associação. 

Por isso na lista que de seguida apresentamos se recandidatam todos os atuais elementos 

efetivos dos órgãos sociais, substituindo-se apenas alguns suplentes.  

Tentou-se com estas alterações trazer, para a vida da nossa Associação, novos associados, com 

destaque para o aumento do número de jovens e de mulheres. 

Aos associados substituídos que aceitaram dar o seu contributo, fazendo, na qualidade de 

suplentes, parte da lista que foi eleita para o mandato que agora chega ao fim, o nosso grande 

agradecimento. 

A nossa força assenta na união de todos e será sempre a cooperação entre órgãos sociais, 

trabalhadores e demais Associados, o fator distintivo e diferenciador que nos levará ao sucesso! 

Temos de afirmar bem alto o espírito mutualista, integrado no movimento mais amplo da 

economia social, fazendo da prática da solidariedade o nosso rumo. 

A lista candidata que se segue cumpre todos os requisitos legais aplicáveis e assume o 

compromisso de tudo fazer para levar bem alto o nome e o prestígio da nossa Associação. 

 
 
Porto, 15 de novembro de 2019 
 
 

 
A Direção, 

 
 

Carlos Jorge Costa Azevedo Silva 
 

Ana Eugénia Alves Nogueira Carvalho 
 

António Ferreira Pinheiro 
 

Orlando Rui Teixeira Veiga 
 

Manuel Joaquim Ribeiro Ferreira 
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LISTA COMPLETA DOS CANDIDATOS AO MANDATO NO TRIÉNIO 2020_2022 

 

 ASSEMBLEIA GERAL  

N.º ASSOCIADO NOME CARGO 

44606 Manuel Joaquim Oliveira Rodrigues Silva Presidente 

42680 Elisabete Tavares Lemos 1.ª Secretária 

48772 Helena Maria Silva Machado Barroso 2.ª Secretária 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS 

 

N.º ASSOCIADO NOME CARGO 

43277 Carlos Jorge Costa Azevedo Silva Presidente 

29637 Ana Eugénia Alves Nogueira Carvalho Secretária 

20662 António Ferreira Pinheiro Tesoureiro 

11364 Orlando Rui Teixeira Veiga Vogal 

54782 Manuel Joaquim Ribeiro Ferreira Vogal 

 
SUPLENTES 

 

N.º ASSOCIADO NOME  

30410 Maria Luísa Barbosa Almeida  

48774 Marla Paula Pena Ribeiro  

55949 Catarina Alice Lemos Oliveira  

53949 Joana Maria Cardoso e Castro Medeiros dos Santos 

50960 Rafael Rocha Cabral  

 

CONSELHO FISCAL 

 

 EFETIVOS  

N.º ASSOCIADO NOME CARGO 

46558 Abílio Marques Lemos Bastos Presidente 

36628 Rui Melo Cosme Secretário 

19012 António Fernando Rebelo Moreira Relator 

 
SUPLENTES 

 

N.º ASSOCIADO NOME  

50399 Mário Rui Pinheiro Rangel  

51963 Manuel Couto Ribeiro  

 
  


