
Fundação Medeiros e Almeida 

Bolsas de Estudo 

Ano lectivo 2018-2019 

Acta 

No décimo quinto dia do mês de Outubro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na sede 

social da Fundação Medeiros e Almeida, sita em Lisboa, na Rua Rosa Araújo, número quarenta 

e um, reuniu, de acordo com o Artigo 6º do Regulamento e Processo de Candidatura das Bolsas 

de Estudo Fundação Medeiros e Almeida, o Conselho constituído para a atribuição das Bolsas 

de Estudo da Fundação Medeiros e Almeida para o ano letivo de 2018-2019, estando presentes 

o seu Presidente Dr. João Oliveira da Silva, a Diretora da Casa-Museu Dr.ª Teresa Vilaça e o 

Director Administrativo da Fundação Sr. Luís Macara, assessorados no acto pelo Adjunto da 

Direcção Sr. Fernando Silva. 

   

Aberta a sessão o senhor presidente deu a palavra ao sr. Luís Macara que exibiu os mapas, que 

vão figurar como anexos a esta acta (o que poderá ser consultado pelos candidatos, na Sede da 

Fundação), com os resultados das Candidaturas apresentadas por doze (12) requerentes, todos 

Açorianos de nascimento. Destes, foram eliminados dois (2) elementos abrangidos pelo nº1 do 

Artº 4º, isto é, média inferior a catorze (14) valores. 

 

Seguidamente e após se ter apurado um total de dez (10) finalistas, foram estes distribuídos 

numa listagem decrescente, a partir dos candidatos com o mais baixo rendimento familiar ou 

pessoal e onde se seleccionaram para preencher as oito (8) bolsas de 4.000,00 (quatro mil euros) 

cada, atribuídas pela Fundação Medeiros e Almeida para o ano lectivo de 2018-2019, bolsas 

estas a liquidar durante os meses de Outubro de 2018 a Julho de 2019, os seguintes estudantes: 

 

Carolina dos Santos Macieira 

Afonso Castro Cordeiro 

Maria da Conceição Oliveira Botelho 

Joana Vieira do Carmo 

Ana Teresa Leite Carvalho de Araújo Oliveira 

João Pedro Vieira de Melo 

Manuel Velasques Ribeiro Enes Ornelas 

Cristina Ostápivna Kharambura 

 

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião dada como finda pelas dezanove horas e trinta 

minutos e lavrada a presente acta que, depois de lida, vai ser assinada pelos presentes. 


