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Este atraso na realização das eleições deve-se muito
também à situação de pandemia COVID-19, que teve o seu
início a meados de março e trouxe a todos esta situação de
restrição de movimentos e de limitação de ajuntamentos.
Durante o verão felizmente vivemos um aligeirar das
restrições que possibilitou a marcação do ato eleitoral em,
meados de agosto, para a dia de 17 de outubro. Entre estas
datas a situação pandémica piorou, tendo o ato eleitoral
decorrido com a aprovação do delegado da autoridade de
saúde local muito próximo da data de realização, mas sob
fortes restrições e grandes medidas de segurança para
mitigar as possibilidades de contágio. 

Para estas eleições apenas houve uma lista candidata, que
cumprindo todas as formalidades exigidas, se apresentou a
sufrágio sob o lema “Retomar o progresso e a estabilidade
da Cooperativa”, subscrita por um conjunto de notáveis
cooperadores.

O ato eleitoral decorreu de forma exemplar, cumprindo com
todas as exigências impostas. É de louvar o esforço e a
dedicação dos colaboradores da Cooperativa que nesse dia
apoiaram a realização do ato eleitoral nessas condições
exigentes.

No final do ato eleitoral teve lugar a posse imediata dos
órgãos eleitos, situação acordada entre a assembleia
cessante e a eleita.  Assim, em 17 de outubro foi
empossado o novo conselho de administração composto
por mim, Carlos Miranda, pelo António Martins, Francisco
Barbosa, Irene Ermida e pelo Abílio Gonçalves.

É em nome do conselho de administração da Cooperativa
que saúdo todos os cooperadores.

Era intenção do conselho de administração eleito, promover
uma tomada de posse de acordo a relevância e com os
pergaminhos da nossa cooperativa, assinalando ao ato com
uma sessão solene onde convidaríamos todas as entidades
e individualidades da comunidade com quem a cooperativa
se relaciona. Infelizmente as circunstâncias que vivemos
impossibilitam esta nossa pretensão.

A comunicação com a família cooperativa é uma prioridade
deste conselho de administração, por isso relançou esta
newsletter, que queremos que seja o meio privilegiado de
comunicação com todos com quem a cooperativa interage.
Procuraremos informar sobre tudo o que de mais relevante
for acontecendo na cooperativa, com periodicidade mensal,
se assim se justificar. Disponibilizada em formato papel e
digital, disponível no site www.agribar.pt.

Bem hajam a todos
 
 

Carlos Miranda
Presidente do Conselho de Administração

No passado dia 17 de outubro
decorreu o ato eleitoral da nossa
cooperativa. Se tudo tivesse
decorrido com normalidade este
ciclo eleitoral devia ter sido
fechado nos primeiros meses do
ano e não se ter arrastado
penosamente até ao quarto
trimestre.



José Carlos Fernandes Miranda
Sociedade Agropecuária Barbosas, Lda.

Sociedade Agropecuária Miranda & Martins, Lda.

Irmãos Ermida Sociedade Agrícola Lda.

Sociedade Agropecuária Sá & Gonçalves, Lda.

Amaro Martins Torres Silva
Bertelina Costa Sociedade Agrícola Lda.

Agrícola Novais Carvalho & Araújo

José Mendonça Campos
Leimart - Sociedade Agrícola de Grupo, Lda.

Henrique Reis Martins Silva
Joaquim da Silva Campinho
António Ribeiro de Oliveira
Irmão Granja Agropecuária Lda.

José Luís Silva Petejo Fernandes
Sociedade Agropecuária Miranda & Nogueira Lda.

Maria de Lurdes Silva Miranda
Lactoláxia, Sociedade Agrícola Lda.

Manuel Joaquim Novais Barbosa
Encanto do Neiva Unipessoal Lda.

Sociedade Agropecuária Irmãos Sousa Lda.

DELEGADOS À AGROS

      Representada por: Francisco Domingos Gomes Barbosa

      Representada por: António Miranda Martins

      Representada por: Maria Irene Herdeiro Ermida

      Representada por: Abílio da Ponte Gonçalves

      Representada por: Manuel Miranda da Costa

      Representada por: Manuel Carvalho Araújo

      Representada por: António Carlos Loureiro Martins

      Representada por: Tiago André Duarte Granja

      Representada por: António Batista Nogueira

      Representada por: Vítor Luís Mendes da Rocha Gonçalves

      Representada por: Francisco Marinho Maciel

      Representada por: Joaquim Fernandes Sousa

Paulino José Ribeiro Araújo
António Miranda Rodrigues
Luciano Torres Machado
José António Lopes Novais
Ricardo & Pedrosa Lda.

António Gomes Ferreira

Suplentes à AGROS

      Representada por: Ricardo Fernandes Pedrosa

Presidente - José Carlos Fernandes Miranda
Vogal - António Miranda Martins
Vogal - Sociedade Agropecuária Barbosas, Lda.

Vogal - Irmãos Ermida - Sociedade Agrícola, Lda.

Vogal - Sociedade Agropecuária Sá & Gonçalves, Lda.

Henrique Reis Martins Silva
Manuel Gião Barbosa
Bertelina Costa Sociedade Agrícola Lda.

Sociedade Agropecuária Irmãos Ribeiro de Courel, Lda.

A.M. Branco Unipessoal, Lda.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

      Representada por: Francisco Domingos Gomes Barbosa

      Representada por: Maria Irene Herdeiro Ermida

      Representada por: Abílio da Ponte Gonçalves
Suplentes do Conselho de Administração

      Representada por: Manuel Miranda da Costa

      Representada por: Luís Carlos Ribeiro

      Representada por: Albino Mário Mendes Branco

Irmãos Ermida Sociedade Agrícola Lda.

José Paulo da Silva Faria
José António Miranda Campelo
Vítor Manuel Martins Fonseca

DELEGADOS À ABLN

      Representada por: Maria Irene Herdeiro Ermida

Presidente - Amaro Martins Torre Silva
Vogal - Sociedade Agropecuária Irmãos Sousa, Lda.

Vogal - Olivespereira - Agropecuária, Lda.

Domingos Manuel Gomes Faria
José Augusto Mariz Ferreira
Maria de Lurdes Silva, Unipessoal, Lda.

CONSELHO FISCAL

      Representada por: Joaquim Fernandes Sousa

      Representada por: Jorge Oliveira
Suplentes do Conselho Fiscal

      Representada por: Maria de Lurdes Pereira da Silva

Sociedade Agropecuária Miranda & Martins, Lda.

Manuel Floriano Queirós Carvalho
António Luís Cardoso Gonçalves
Luís Mário Miranda, Lda.

António Salvador Ferreira Unipessoal, Lda.

Maria de Lurdes Silva Unipessoal, Lda.

Sociedade Agropecuária Rolo & Freitas Lda.

Joaquim Paulo Silva Campos
José Pedro Campos Martins

DELEGADOS À UCANORTE

      Representada por: António Miranda Martins

      Representada por: Manuel Luís Miranda

      Representada por: António Salvador Campinho Ferreira

      Representada por: Maria de Lurdes Silva

      Representada por: Manuel Gonçalves Rodrigues

Presidente - Maria Armandina Miranda Vila-Chã
Vice-Presidente - José Joaquim Torres Loureiro
Secretário - António Jorge Rebelo Miranda

António Luís Cardoso Gonçalves
Joaquim Miranda Ribeiro
António Mariz Pedrosa da Silva

Mesa da Assembleia Geral

Suplentes da Mesa de Assembleia Geral

C&R Ribas Pacheco, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Lda.

Revisor Oficial de Contas

Sociedade Agropecuária Barbosas, Lda.

Sociedade Agropecuária Sá e Gonçalves

Adelaide de La Salete Fontes Eiras
Maria Amália Mota Durães
Sociedade Agropecuária Paula Faria Unip. Lda.

DELEGADOS À UCADESA

      Representada por: Francisco Domingos Gomes Barbosa

      Representada por: Abílio da Ponte Gonçalves

      Representada por: Paula Gracinda Cunha Faria

Órgãos Sociais do Quadriénio 2020-2023



Estimado(a) Associado(a),

Como é do seu conhecimento a última Assembleia Geral realizada pela Cooperativa Agrícola de Barcelos, da qual resultou
a eleição dos atuais órgãos sociais, decorreu, por força das atuais circunstâncias pandémicas, com recurso a medidas
excecionais de segurança, ainda que de modo presencial.

Contudo, e tendo em conta a situação de Estado de Emergência atualmente em vigor, bem como a situação de Elevado e
Extremamente Elevado Risco de Contágio em que o concelho de Barcelos se encontra, torna-se de todo impossível a
realização de uma reunião da Assembleia Geral de modo presencial.

No entanto, e porque é do maior interesse da Instituição Cooperativa Agrícola e dos seus associados, quer pela relevância
dos assuntos a tratar, quer do ponto de vista legal, e recorrendo à aplicação do disposto no artigo 377º, nº 6, alínea b), do
Código das Sociedades Comerciais, aplicável por força do artigo 9º do Código Cooperativo, por ser a modalidade
legalmente admissível e que melhor serve a situação atual, a próxima Assembleia Geral será realizada recorrendo às
funcionalidades das plataformas digitais (via telemática), por ser esta a melhor e mais adequada forma de garantir
segurança, a saúde e o bem estar de todos participantes.

Sabendo que esta modalidade acarreta novos desafios e necessárias adaptações, pedimos aos estimados sócios um
esforço e empenho acrescido na sua concretização.

Assim, e para que sejam garantidos os direitos e autenticidade da participação, torna-se essencial que todos os sócios
interessados em participar na próxima Assembleia Geral, que se realizará no próximo dia 28 de dezembro às 14.00h, se
inscrevam nos Serviços da Cooperativa onde serão informados sobre as regras de participação na referida Assembleia.

Lembramos ainda que, de acordo com o nº 2 do Artigo 19º dos Estatutos da Cooperativa Agrícola de Barcelos, C.R.L.,
aprovados em Assembleia Geral de 16.11.2019, “a Assembleia Geral é constituída por todos os cooperadores no pleno
gozo dos seus direitos”.

Pedimos a compreensão e empenho de todos de modo a que os trabalhos decorram com a normalidade possível,
garantindo a participação e colaboração de todos, assim como agradecemos o esforço de adaptação a esta nova realidade.

Em época Natalícia a merecer cuidados especiais, apresentamos os nossos votos de BOA SAÚDE e de um SANTO NATAL
para TODOS! 

A Presidente da Assembleia Geral

Departamento Técnico Agrícola, Logística e Exploração Agrícola
Eng.º David Ferraz

Departamento Financeiro e Administrativo
Dr. Hélder Sousa

Departamento da
Produção de Leite, Carne

e Consultoria
Eng.ª Margarida Furtado

Revisor Oficial de Contas
C&R Ribas Pacheco, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Lda

Departamento de Informática e Telecomunicações
André Vilas Boas

Departamento de Medicamentos Veterinários
Dr.ª Manuela Teixeira

Departamento Comercial
Eng.º Ricardo Carvalho

Departamento de Serviços Sanitários
Dr.ª Ângela Rabiço

Assembleia Geral

Conselho Fiscal Conselho de Administração

Direção Geral
Eng.ª Margarida Furtado

Organograma Funcional da Cooperativa

Mensagem da Presidente da
Mesa da Assembleia Geral

O Conselho de Administração pretende impulsionar o funcionamento dos vários departamentos da Cooperativa. De acordo
com o plano de ação que se apresentou nas eleições, decidiu no início de novembro designar um diretor geral. A escolha
recaiu numa colaboradora da Cooperativa com mais de 30 anos de casa, com provas dadas de elevada competência, com
conhecimento da realidade das atividades agrícolas do nosso concelho, conhecida e reconhecida por todos os agricultores
de Barcelos, a Eng.ª Margarida Furtado. Esta medida insere-se numa reorganização interna dos serviços da Cooperativa,
que estamos certos será muito positiva.



1- Leitura, discussão e votação do relatório de gestão e contas da
Cooperativa Agrícola de Barcelos, parecer do conselho fiscal e certificação
legal das contas referentes ao exercício de 2019;

2-  Análise, discussão e aprovação do Plano e Orçamento para ano de 2021;

3- Outros assuntos de interesse da Cooperativa e/ou seus associados;

Nos termos do nº 2 artigo 20º e do artigo 21º dos Estatutos da Cooperativa Agrícola de Barcelos, CRL, com sede na Rua
Fernando Magalhães, nº 206 em Barcelos, convoco todos os cooperadores no pleno gozo dos seus direitos legais e
estatutários a reunirem em Assembleia Geral ordinária, a realizar por meios telemáticos, no dia 28 de dezembro de
2020, pelas 14:00h, para dar cumprimento à seguinte ordem de Trabalhos:
 

Modalidade de reunião - O atual contexto pandémico que atravessamos e tendo em conta as medidas decretadas no
âmbito do Estado de Emergência atualmente em vigor, assim como a classificação de risco elevado e extremamente
elevado de contágio do concelho de Barcelos, torna-se impossível a realização de uma Assembleia no habitual modelo
presencial. 

Assim, e porque é imperativo garantir a segurança, a saúde e o bem-estar de todos os participantes, a presente
Assembleia realizar-se-á exclusivamente por via telemática, em modo não presencial, nos termos do disposto no artigo
377º, nº 6, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais, aplicável por força do artigo 9º do Código Cooperativo, por
ser a modalidade legalmente admissível e que melhor serve a situação atual.
  
Inscrição prévia - Para serem garantidos os direitos dos participantes, a segurança e a autenticidade será necessário que
os sócios demonstrem o seu interesse em participar, deverão realizar a sua inscrição prévia e obrigatória, até dia 22 de
dezembro, junto dos serviços administrativos da Cooperativa, onde deverão obter todos os documentos de suporte à
Assembleia.
 
Sócio participante - De acordo com o nº 2 do Artigo 19º dos Estatutos da Cooperativa Agrícola de Barcelos, C.R.L.,
aprovados em 16.11.2019, “a Assembleia Geral é constituída por todos os cooperadores no pleno gozo dos seus direitos”
 
Quórum - De acordo o nº 1 e 2 do artigo 22º dos Estatutos “a Assembleia reúne à hora marcada na convocatória se
estiver presente mais de metade dos cooperadores com direito de voto ou seus representantes devidamente
credenciados” e, ainda, “se à hora marcada para a reunião não se verificar o número de presenças previsto, a Assembleia
reúne trinte minutos depois com qualquer número de cooperadores”. 
  
Por se tratar de uma Assembleia Geral realizada excecionalmente por via telemática, considerar-se-ão como presentes os
sócios que tenham declarado antecipadamente a sua intenção de participar na Assembleia Geral e que estejam em
comunicação à hora marcada para o início da reunião. Caso o número dos sócios presentes não permita garantir o quórum
estabelecido estatutariamente, a reunião iniciará às 14:30h.

Barcelos, 09 de Dezembro de 2020

Convocatória

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
 

Maria Armandina Miranda Vila-Chã, Dr.ª


