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 Acta n.º 1/2022 
 

Pelas dezoito horas do dia trinta e um de Março de dois mil e vinte e dois, reuniu-se a 

Assembleia Geral da Associação Cultural do Senhor do Padrão, na sua sede social sita à Rua 

Brito Capelo, número cento e sessenta e oito, em Matosinhos, conforme convocatória 

emitida e enviada a todos os associados, de acordo com os estatutos. 

Assumiu a presidência a Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Luísa Maria Neves 

Salgueiro, secretariada por Alice Fernanda Seabra Santos Mira Lopes (Primeira Secretária) e 

Maria Sílvia de Almeida Campos Borges Pinto (Segunda Secretária). 

A sessão iniciou às dezoito horas e trinta minutos, em 2ª convocatória, em virtude de não 

estar presente a maioria legal dos sócios, de acordo com o estipulado no número um do 

artigo oitavo dos estatutos, com a presença de dezassete associados.  

A Presidente da Mesa da Assembleia-Geral deu início aos trabalhos, saudando os presentes e 

procedendo à leitura da convocatória onde constava a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto um - Leitura da Ata da última Assembleia-geral; 

Ponto dois - Deliberação sobre Relatório de Gestão e Contas de 2021; 

Ponto três - Deliberação sobre Plano de Actividades e Orçamento para 2022; 

Ponto quatro - Eleição e designação dos membros para a composição dos Órgãos Sociais 

para o mandato referente ao Quadriénio 2022/2025; 

Ponto cinco - Proposta de fixação da remuneração mensal, a auferir pelos novos membros 

do órgão social denominado “direcção”, pelo exercício das respectivas funções. 

Ponto seis - Meia hora para discussão de assuntos de interesse para os Associados. 

Iniciou-se, assim, o tratamento dos pontos na Ordem de Trabalhos. 

Ponto um - Uma vez que todos os presentes já tinham lido a acta da última Assembleia, a 

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral foi dispensada da sua leitura e colocou-a a votação, 

sendo esta aprovada por unanimidade. 

Ponto dois – Dando início a este ponto, a Presidente da Mesa referiu que o relatório é claro e 

esclarecedor, tendo sido apresentado atempadamente aos associados para que o pudessem 

analisar. De seguida, a Presidente da mesa abriu a possibilidade de intervenção à Assembleia 

acerca deste ponto na Ordem de Trabalhos. Pedindo a palavra, a Presidente da Direcção, 

Dr.ª Zélia Teixeira, salientou que foi um ano complicado devido aos constrangimentos 

exigidos pela COVID-19 e que a gestão da Universidade Sénior Florbela Espanca (USFE) teve 

de ser criativa. As aulas tiveram de ser adaptadas a um contexto online, com grande 

resistência por parte da maioria dos alunos, e as actividades presenciais ficaram reduzidas a 
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algumas saídas e encontros com números reduzidos de alunos e distanciamento social. A 

Presidente da Direcção referiu ainda que apesar das aulas presenciais apenas terem existido 

no último trimestre de 2021, a USFE foi capaz de organizar uma Festa de Natal em regime 

presencial que contou com actuações dos alunos de Teatro e com um Desfile d’Arte dos 

alunos de Pintura. De seguida o Dr. Pedro Mira Lopes, Tesoureiro, pediu a palavra e 

confirmou que este foi um ano muito atípico, acrescentando que a saúde financeira da 

instituição ficou afectada pela redução de rendimentos devido à redução drástica das 

actividades lectivas e diminuição dos alunos inscritos. Referiu ainda que a universidade 

sobreviveu graças ao recurso ao layoff simplificado da Segurança Social e aos subsídios da 

Câmara Municipal de Matosinhos e do Programa Apoiar 2020. Mencionou também que, 

seguindo a sugestão dada pela Dr.ª Luísa Salgueiro numa assembleia anterior, a Direcção 

baixou os preços das propinas, na tentativa de angariar mais alunos. Por fim, terminou a sua 

intervenção comunicando à Assembleia que, neste ano, a universidade teve um saldo 

negativo de dois mil e oitenta e quatro euros. Não existindo mais intervenções, a Presidente 

da Mesa colocou o Relatório e Contas 2021 a votação, sendo este aprovado por 

unanimidade. 

Ponto três - A Presidente da Mesa deu início à Deliberação sobre o Plano de Actividades 

2022 abrindo a possibilidade de intervenção por parte da Assembleia. Na posse da palavra, a 

Presidente da Direcção, Dr.ª Zélia Teixeira falou das dificuldades e desafios que a 

universidade teve de enfrentar durante a Pandemia e com as normas e exigências da DGS 

relativas a aulas presenciais mencionando como a Direcção teve de reestruturar o seu 

funcionamento, reduzindo o número de alunos por sala e alterando as dinâmicas das 

disciplinas para cumprir todas as normas da DGS, sem excepção. A Dr.ª Zélia Teixeira 

aproveitou para louvar o esforço e dedicação dos funcionários da secretaria, Paula Pereira e 

João Gomes que tiveram um papel fundamental na criação de uma rede de contactos e 

apoio a toda a comunidade da Universidade Sénior Florbela Espanca. A Dr.ª Zélia Teixeira 

realçou ainda toda a colaboração institucional com diversas entidades de ensino superior e 

outras e agradeceu toda a disponibilidade dos alunos em colaborar em vários projectos e 

inquéritos. A Presidente da Direcção mencionou também o esforço da USFE em promover 

aulas e actividades gratuitas e abertas à comunidade de maneira a motivar e ajudar as 

pessoas a saírem do isolamento a que se habituaram durante os confinamentos. A Dr.ª Zélia 

Teixeira terminou a sua intervenção fazendo notar o desânimo generalizado na comunidade 

USFE provocado pela Pandemia e pela guerra na Europa e realçando a importância da USFE 

oferecer um ambiente com actividades criativas e positivas no ânimo dos nossos alunos. A 
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Presidente da Mesa agradeceu a intervenção da Dr.ª Zélia Teixeira, elogiando a resiliência 

demonstrada pela USFE e mostrando-se esperançosa num futuro melhor onde a 

Universidade Sénior Florbela Espanca terá um papel decisivo no apoio da comunidade sénior 

de Matosinhos. Pedindo a palavra, o Dr. Pedro Mira Lopes referiu que a maior despesa da 

USFE é com gastos de pessoal, representando 73% da despesa fixa, pelo que antecipa 

dificuldades financeiros a curto e médio prazo devidas à diminuição dos rendimentos e fim 

dos apoios governamentais, prevendo um aumento de cerca de quatro mil euros. Não 

existindo mais intervenções, a Presidente da Mesa colocou o Plano de Actividades 2022 a 

votação, sendo este aprovado por unanimidade.   

Ponto 4 – Neste momento, para efeitos de deliberação sobre o assunto vazado neste ponto 

da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa tomou a palavra e declarou aberto o período 

de eleição de novos membros para a composição dos Órgãos Sociais, para o mandato 

referente ao Quadriénio 2022/2025, esclarecendo que, tendo em conta a existência de uma 

única lista sujeita a sufrágio, deverão os eleitores presentes exercer o seu voto, assinalando 

com uma cruz e dobrando em quatro o boletim que contém tal lista e, de seguida proceder à 

sua colocação na urna na mesa da Assembleia-Geral. Findo o acto eleitoral, os elementos da 

Mesa da Assembleia-Geral procederam à contagem dos votos, verificando-se a existência de 

17 votos a favor, tantos quantos os eleitores presentes na assembleia. Assim sendo, a 

Presidente da Mesa declarou que a lista única foi aprovada por unanimidade. Resulta assim 

que os Órgão Sociais, no que tange ao mandato referente ao quadriénio 2022/2025 terão a 

seguinte composição: 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: 

Presidente: Câmara Municipal de Matosinhos (NIF 501 305 912), representada por Luísa 

Maria Neves Salgueiro (NIF 192 254 731) 

Primeira Secretária: Alice Fernanda Seabra Santos Mira Lopes (NIF 127 542 817) 

Segunda Secretária: Maria Sílvia de Almeida Campos Borges Pinto (NIF 140 751 742) 

DIREÇÃO: 

Presidente: Lions Clube de Matosinhos (NIF 501 597 697), representada por Zélia Baguim 

Tato Macedo Teixeira (NIF 154 187 623) 

Secretário: Hélder Manuel Moreira Torres (NIF 114 940 983) 

Tesoureiro: Pedro Nuno Mira Lopes (NIF 167 581 155) 

Vogal: Miguel Macedo Teixeira (NIF 154 187 615) 

Vogal: Luísa Maria Costa Pereira Ramos (NIF 174 408 960) 

CONSELHO FISCAL: 
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Presidente: Associação Empresarial do Concelho de Matosinhos (NIF 501 071 261), 

representada pelo seu Presidente Fernando Fernandes Sá Pereira (NIF 127 496 084) 

 

Primeiro Secretário: Mário Fernando da Silva Lopes (NIF 132 927 403) 

Segundo Secretário: João Fernando Teixeira Coelho da Silva (NIF 127 542 019) 

Após a votação, a Dr.ª Zélia Teixeira, na posse da palavra, agradeceu o voto de confiança 

neste novo mandato e agradeceu o excelente trabalho realizado pela Vogal Ana Maria 

Coelho durante a sua passagem por esta instituição, elogiando ainda a sua competência e 

simpatia. De seguida, agradeceu à nova Vogal, Dr.ª Maria Luísa Ramos por ter aceite este 

desafio, prevendo que virá a ter um papel muito importante no futuro desta instituição e 

relembrando que foi durante a Presidência da Dr.ª Luísa Ramos no Lions Clube de 

Matosinhos que a USFE foi fundada. Tomando posse da palavra, A Dr.ª Luísa Salgueiro, 

Presidente da Mesa, agradeceu à Vogal Ana Maria Coelho e deu as boas vindas à nova 

Vogal, Dr.ª Luísa Ramos.  

Ponto cinco – Quanto ao assunto vazado neste ponto da ordem de Trabalhos, a Presidente 

da Mesa, para efeitos de deliberação sobre tal matéria, apresentou a seguinte proposta: Que 

os membros nomeados pelo ponto anterior, para o elenco da Direcção, não aufiram qualquer 

importância, a título de remuneração mensal, pelo exercício das respectivas funções. Depois 

de discutida, esta proposta foi colocada a votação dos intervenientes presentes nesta sessão 

com direito a voto, cuja moção mereceu o voto favorável de todos eles, pelo que foi 

aprovada por unanimidade. 

Ponto seis - Abrindo espaço para a participação dos Associados, a Presidente da Mesa, Dr.ª 

Luísa Salgueiro começou por dizer antever um ano com algumas dificuldades, pedindo a 

união de todos para vencer todas as adversidades que o futuro apresenta e referindo que 

devemos procurar de forma activa soluções para promover o bem-estar. Continuou dizendo 

que a Câmara de Matosinhos tem planos para dinamizar a Rua Brito Capelo, tendo adquirido 

parte do edifício da Antiga Câmara onde irão funcionar vários serviços municipais. Tomando 

posse da palavra, a Dr.ª Luísa Ramos felicitou a Câmara Municipal por essa iniciativa e 

disponibilizou os recursos da USFE para ajudar os refugiados provenientes da Ucrânia. A Dr.ª 

Luísa Salgueiro agradeceu a gentil oferta e disse que essa é uma possibilidade no futuro. 

Pedindo a palavra, a Dr.ª Zélia Teixeira, perguntou se seria do interesse da Câmara 

Municipal de Matosinhos ter sessões de esclarecimento na USFE, ao que a Dr.ª Luísa 

Salgueiro respondeu que é do interesse da Câmara Municipal de Matosinhos procurar 

alternativas de se dar a conhecer à comunidade. A Dr.ª Zélia Teixeira, mantendo posse da 
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palavra, aproveitou para congratular a Dr.ª Luísa Salgueiro pela sua eleição para Presidente 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Tomando a palavra, a Dr.ª Luísa 

Salgueiro agradeceu as palavras da Presidente da Direcção e elogiou a coragem, a resiliência 

e o empenho demonstrados pela USFE neste período tão difícil, desejando muita sorte á 

instituição e seus alunos. Não existindo outras intervenções, a Presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral deu por encerrada a Assembleia pelas dezanove horas e quinze minutos, 

sendo lavrada esta acta que vai ser assinada pelos elementos presentes na Mesa da 

Assembleia. 

 

Presidente da mesa: Luísa Salgueiro 

Primeira Secretária: Alice Mira Lopes 

Segunda Secretária: Sílvia Borges Pinto   

 


