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------- Acta da Instalação dos Órgãos do Município de Bragança – Assembleia e 

Câmara Municiais – realizada em 26 de Outubro do Ano de 2005, no Teatro 

Municipal de Bragança --------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Aos vinte e seis dias do mês de Outubro de dois mil e cinco, pelas dezassete 

horas, realizou-se no Teatro Municipal de Bragança, perante o Presidente da Mesa 

da Assembleia Municipal Cessante, Telmo José Moreno, a instalação dos Órgãos  

Deliberativo e Executivo -  Assembleia  e Câmara – do Município de Bragança, 

eleitos para o quadriénio de Outubro de dois mil e cinco a Outubro de dois mil e 

nove,  conforme o estabelecido nos números um e dois do artigo quadragésimo quarto 

e sexagésimo respectivamente, da Lei número 169/99, de 18 de Setembro. --------------- 

------- O Presidente da Mesa da Assembleia cessante designou, como 

Secretários, de entre os Membros eleitos da Assembleia Municipal, Acúrcio Álvaro e 

Mara Elisa Monteiro Pires Vilela, nos termos do número dois do já citado artigo 

quadragésimo quarto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Começou por cumprimentar e agradecer a presença honrosa de Autoridades 

Civis, Religiosas e Militares, Senhor Presidente da Câmara Municipal e Público em 

geral.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Compareceram os cidadãos a seguir identificados e  assinados, que foram 

eleitos e identificados como tal, para Membros da Assembleia Municipal - nos 

termos do número um do artigo 42º. da já citada Lei número 169/99 – no acto 

eleitoral que teve lugar no passado dia 26 de Outubro de dois mil e cinco: ---------- 

 

------------------------I - PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA:--------------------------- 
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------- Alfaião – JOÃO ADRIANO RODRIGUES, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 28 de Maio de 1943, filho de Eduardo dos Santos Rodrigues e 

de Maria Amélia Fernandes, gerente bancário, natural e residente na freguesia de 

Alfaião, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 2 755 609, 

emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 10 de Fevereiro de 

1997, cartão de eleitor nº. 363 da Comissão Recenseadora da Freguesia de Alfaião 

em 28 de Maio de 1998 e cartão de contribuinte número 136 498 663 da Repartição de 

Finanças de Bragança em 7 de Setembro de 1982.----------------------------------------------- 

------- Aveleda – ISIDRO CARLOS PEREIRA RODRIGUES, eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, nascido em 19 de Novembro de 1969, filho de Alfredo Augusto 

Rodrigues e de Bernardete dos Anjos Pereira, Professor do Ensino Básico( 2º. e 3º.), 

natural da freguesia da Sé – Bragança  e residente na freguesia de Aveleda do mesmo 

Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 8 459 441, emitido 

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 4 de Fevereiro de 2005, cartão 

de eleitor nº. 548 da Comissão Recenseadora da Freguesia de Aveleda em 9 de 

Dezembro de 2001e cartão de contribuinte número 201 946 033 da Repartição de 

Finanças de Bragança em 6 de Dezembro de 1995.---------------------------------------------- 

------- Babe – MANUEL ANTÓNIO ESTEVES, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 19 de Janeiro de 1947, filho de Isabel Querubina Amélia 

Esteves, funcionário público, natural e residente na freguesia de Babe, Município de 

Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 3 046 971, emitido pelo Arquivo 

de Identificação de Bragança, em 19 de Março de 2002, cartão de eleitor nº. 11 da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Babe em 30 de Maio de 1994 e cartão de 

contribuinte número 104 963 360 da Repartição de Finanças de Bragança em 14 de 

Junho de 1995 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Baçal – JOÃO FRANCISCO ALVES, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 15 de Maio de 1955, filho de Francisco Manuel Alves e de 

Silvana da Conceição Silvano, agricultor, natural e residente na freguesia de Baçal, 

Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 3 718 320, emitido 

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 4 de Maio de 2001, cartão de 

eleitor nº. 120 da Comissão Recenseadora da Freguesia de Baçal em           e cartão 

de contribuinte número 102 603 146 da Repartição de Finanças de Bragança em 8 de 

Agosto de 1981. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Calvelhe– ERNESTO AUGUSTO MORGADO GOMES, eleito pela lista do 

Partido Social Democrata, nascido em  13 de Outubro de 1966, filho de Marilio da 

Purificação Gomes e de Balbina Maria Morgado, Professor do Ensino Básico ( 2º. e 

3º.) natural da freguesia de Sanhoane, Município de Mogadouro e residente na 

freguesia de Calvelhe, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade 

número 7 673 620, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 29 

de Maio de 2001, cartão de eleitor nº. 332 da Comissão Recenseadora da Freguesia 

de Calvelhe e cartão de contribuinte número 201 208 725  da Repartição de Finanças 

de Bragança em 30 de Março de 2001. -------------------------------------------------------------- 

 

------- Carragosa– CARLOS MANUELDIEGUES TEIXEIRA DO VALE, eleito pela lista 

do Partido Social Democrata, nascido em 2 de Fevereiro de 1974, filho de Gualdino 

José do Vale e de Marília Diegues Teixeira, agricultor, natural da Freguesia da Sé e 

residente na freguesia de Carragosa, ambas no Município de Bragança, portador de: 

Bilhete de Identidade número 10 769 644, emitido pelos Serviços de Identificação Civil 

de Bragança, em 5 de Junho de 2002, cartão de eleitor número 393, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Carragosa em 24 de Maio de 1992 e cartão de 

contribuinte número 214 852 490 da Repartição de Finanças de Bragança em 23 de 

Abril de 1994. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Carrazedo– NUNO ANTÓNIO BAPTISTA POUSA, eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, nascido em 9 de Novembro de 1971, filho de Francisco António 

Pires Pousa  e de Clarinda de Jesus Baptista, agricultor, natural e residente na 

freguesia de Carrazedo, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade 

número 9 710 476, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 17 

de Outubro de 2002, cartão de eleitor número 300, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Carrazedo em 28 de Maio de 1990 e cartão de contribuinte número 

 198 695 640 da Repartição de Finanças de Bragança em 18 de Outubro de 1989.------ 

 

------- Castrelos– AMÍLCAR PEREIRA VENTURA, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 28 de Fevereiro de 1962, filho de Virgílio Ventura e de Maria 

Antónia Pereira, agricultor, natural e residente na freguesia de Castrelos, Município de 

Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 5 810 958, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 17 de Dezembro de 2004, cartão de 

eleitor número 254, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Castrelos em 17 de 

Agosto de 2001  e cartão de contribuinte número 100 256 589 da Repartição de 

Finanças de Bragança em 2 de Novembro de 1981.---------------------------------------------- 

 

------- Castro de Avelãs– JOSÉ VICENTE FERNANDES, eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, nascido em  10 de Março de 1960, filho de Zeferino dos Santos 

Fernandes e de Piedade da Conceição, Encarregado de Armazém, natural de Vilar de 

Ossos – Município de Vinhais e residente na freguesia de Castro de Avelãs, Município 

de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 8 313 182, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 3 de Janeiro de 2001, cartão de eleitor 

número   , da Comissão Recenseadora da Freguesia de Castro de Avelãs em  22 de 

Dezembro de 1978  e cartão de contribuinte número 157 171 051 da Repartição de 

Finanças de Bragança em 13 de Setembro de 1982.--------------------------------------------- 

 

------- Coelhoso– ERNESTO ANTÓNIO FERNANDES, eleito pela lista do Partido 
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Social Democrata, nascido em 4 de Outubro de 1946, filho de Alfredo Jaime 

Fernandes e de Ana da Ressurreição Rodrigues, contabilista, natural e residente na 

freguesia de Coelhoso, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade 

número 738 448, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 8 de 

Outubro de 1996, cartão de eleitor número 447, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Coelhoso em 31 de Maio de 1983 e cartão de contribuinte número 129 

391 760 da Repartição de Finanças de Bragança em 15 de Outubro de 2003. ------------ 

 

------- Deilão– MANUEL BENITES INÁCIO, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 31 de Dezembro de 1960, filho de Ismael dos Reis Inácio e de 

Carminda Adelaide Benites, Agricultor, natural e residente na freguesia de Deilão, 

Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 8 880 570, emitido 

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 27 de Novembro de 2002, 

cartão de eleitor número 177, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Deilão em 

26 de Dezembro de 1995 e cartão de contribuinte número 194 978 796 da Repartição 

de Finanças de Bragança em 15 de Novembro de 1988. ---------------------------------------- 

 

------- Donai– LUÍS ANÍBAL RODRIGUES MARTINS, eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, nascido em 24 de Novembro de 1974, filho de João Humberto 

Martins e de Maria Olinda Rodrigues, Gestor Empresarial, natural e residente na 

freguesia de Donai, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 

10 370 413, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 10 de Maio 

de 2002, cartão de eleitor número 440, da Comissão Recenseadora da Freguesia de 

Donai em  e cartão de contribuinte número 211 286 109  da Repartição de Finanças 

de Bragança em 24 de Novembro de 2003.---------------------------------------------------------- 

 

------- Espinhosela– HELDER AUGUSTO MARTINS, eleito pela lista do Partido 

Socialista, nascido em 15 de Março de 1950, filho de Olinda do Rosário Martins , 

aposentado, natural e residente do lugar de Terroso, freguesia de Espinhosela, 
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Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 3 408 329, emitido 

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 27 de Dezembro de 2004, 

cartão de eleitor número 71, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Espinhosela 

em 14 de Dezembro de 2004 e cartão de contribuinte número 104 634 162 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 2 de Março de 1983. -------------------------------- 

 

------- Faílde – GUALTER DINIS GONÇALVES GARCIA, eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, nascido em 29 de Maio de 1973, filho de Leonel Santos Garcia e de 

Maria de Lurdes Gonçalves, funcionário público, natural da freguesia da Sé - Bragança 

e residente na freguesia Faílde, Município de Bragança, portador de: Bilhete de 

Identidade número 10 052 424, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

Bragança, em 24 de Setembro de 2001, cartão de eleitor número 295 , da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Faílde em  29 de Setembro de 2001e cartão de 

contribuinte número  206540922 da Repartição de Finanças de Bragança em 23 de 

Outubro de 1991. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- França– AMÂNDIO DOS SANTOS COSTA – Não instalado . ------------------------- 

 

------- Gimonde– JOÃO VICTOR ALVES, eleito pela lista do Partido Socialista, 

nascido em 1 de Janeiro de 1970, filho de José Augusto Alves e de Ana da Conceição 

Borges, Professor, natural da Freguesia de Gimonde e residente na freguesia da Sé, 

ambas do Município de  Bragança,   portador   de:   Bilhete   de  Identidade     número 

 9 325 214, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 2 de Julho 

de 2003, cartão de eleitor número 336, da Comissão Recenseadora da Freguesia de 

Gimonde em 16/…/1993 e cartão de contribuinte número 183 194 209 da Repartição 

de Finanças de Bragança em 14 de Outubro de 1999. ------------------------------------------- 

 

------- Gondesende– ANÍBAL GILBERTO RODRIGUES AFONSO, eleito pela lista do 

Partido Social Democrata, nascido em 21 de Julho de 1959, filho de Guilhermino 
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Francisco Afonso e de Adelaide Rodrigues, Programador de Trabalho, natural da 

freguesia de Gondesende e residente no lugar de Portela da mesma freguesia, 

Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 7 139 282, emitido 

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 12 de Julho de 2005, cartão de 

eleitor número 1, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Gondesende em     e 

cartão de contribuinte número 130 911 879 da Repartição de Finanças de Bragança 

em 22 de Março de 1982. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Gostei– CAROLINA DE JESUS FERNANDES, eleita pela lista do Partido Social 

Democrata, nascida em 27 de Março de 1944, filha de Vitorino do Nascimento 

Fernandes  e de Teresa Emília Afonso, aposentada, natural da freguesia de Gostei e 

residente no lugar de Formil da já citada freguesia, Município de Bragança, portadora 

de: Bilhete de Identidade número 6 969 892, emitido pelos Serviços de Identificação 

Civil de Bragança, em 30 de Janeiro de 1995, cartão de eleitora número 92, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Gostei em       e cartão de contribuinte 

número 123 472 369 da Repartição de Finanças de Bragança em 27 de Abril de 2003.- 

 

------- Grijó de Parada– MARIA HELENA SANTOS BRANCO, eleita pela lista do 

Partido Social Democrata, nascido em 1 de Dezembro de 1970, filha de Hermínio dos 

Santos Branco e de Maria Alice Gonçalves, Doméstica, natural de Pinela e residente 

na freguesia de Grijó de Parada, Município de Bragança, portador de: Bilhete de 

Identidade número 9 649 639, emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em 

25 de Setembro de 2003, cartão de eleitor número 506, da Comissão Recenseadora 

da Freguesia de Grijó de Parada em 19 de Maio de 1993 e cartão de contribuinte 

número 196 176 859 da Repartição de Finanças de Bragança em 15 de Março de 

1989. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Izeda– AMÍLCAR DOS SANTOS MAURÍCIO, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 1 de Abril de 1954, filho de Américo Belmiro Maurício e de 
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Helena dos Santos Dias, Técnico Profissional - Administração, natural e residente na 

freguesia de Izeda, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 

3 174 091, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 4 de Março 

de 1998, cartão de eleitor número 1 491, da Comissão Recenseadora da Freguesia de 

Izeda em 30 de Maio de 1997  e cartão de contribuinte número 147 182 123 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 31 de Agosto de 1982.------------------------------ 

 

 

------- Macedo do Mato– JOÃO DO NASCIMENTO FERNANDES, eleito pela lista do 

Partido Social Democrata, nascido em 14 de Abril de 1951, filho de Bernardo Baptista 

Fernandes e de Lídia da Assunção Alho, agricultor, natural e residente na sede da 

freguesia de Macedo do Mato, Município de Bragança, portador de: Bilhete de 

Identidade número 8 296 521, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

Bragança, em 13 de Setembro de 2001, cartão de eleitor número 373, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Macedo do Mato em 21 de Outubro de 2005 e cartão 

de contribuinte número 125 094 507 da Repartição de Finanças de Bragança em 31 

de Março de 1982. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Meixedo – LUÍS URBANO GONÇALVES, eleito pela lista do Partido Socialista, 

nascido em  25 de Julho de 1953, filho de Alípio Urbano e de Lurdes da Piedade, 

Aposentado da GNR, natural e residente na sede da freguesia de Meixedo, Município 

de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 3 578 710, emitido pelo 

Arquivo de Identificação de Bragança, em 15 de Janeiro de 1998, cartão de eleitor 

número 1, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Meixedo em 10 de Dezembro 

de 1978 e cartão de contribuinte número  127 490 787 da Repartição de Finanças de 

Bragança em 1 de Fevereiro de 1982.---------------------------------------------------------------- 

 

------- Milhão– ANTÓNIO ALCINO FERNANDES, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 7 de Novembro de 1961, filho de Alcino do Nascimento Pais e 
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de Maria Antónia Fernandes, agricultor, natural e residente na sede da freguesia de 

Milhão, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 6 574 926, 

emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 15 de Setembro de 

1999, cartão de eleitor número 235, da Comissão Recenseadora da Freguesia de 

Milhão em 18 de Abril de 2000 e cartão de contribuinte número 176 791 639 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 12 de Setembro de 1983.-------------------------- 

 

------- Mós– ANSELMO ANÍBAL FERNANDES, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 29 de Janeiro de 1931, filho de João dos Anjos Martins e de 

Antónia de Deus Jorge, agricultor, natural da freguesia de Mós e residente no lugar de 

Paçó de Mós da mesma freguesia, Município de Bragança, portador de: Bilhete de 

Identidade número 1 828 282, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

Bragança, em 13 de Abril de 2000, cartão de eleitor número 163, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Mós em 17 de Dezembro de 1978 e cartão de 

contribuinte número 111 160 049 da Repartição de Finanças de Bragança em 12 de 

Outubro de 1981.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Nogueira– JOSÉ ANTÓNIO PRADA, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em  1 de Maio de 1972, filho de Fernando Augusto Prada e de 

Alice da Penha Galelo, Agricultor, natural e residente na sede da freguesia de 

Nogueira,   Município   de  Bragança,   portador   de:   Bilhete    de  Identidade número  

1 005 2466, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 16 de 

Outubro de 2001, cartão de eleitor número 438, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Nogueira em     e cartão de contribuinte número 210 651 555 da 

Repartição de Finanças de Bragança em        . ---------------------------------------------------- 

 

------- Outeiro– JOÃO AUGUSTO PAIVA, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em  4 de Abril de 1951, filho de António Augusto Paiva e de Maria 

Helena Gonçalves, Aposentado, natural e residente na freguesia de Outeiro, Município 



12 

de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 3 355 906, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 21 de Setembro de 2001, cartão de 

eleitor número 215, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Outeiro em 31 de 

Dezembro de 1978 e cartão de contribuinte número 108 279 189 da Repartição de 

Finanças de Bragança em 25 de Outubro de 1985. ----------------------------------------------- 

 

------- Parada– ANTÓNIO MANUEL AFONSO PIRES, eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, nascido em 17 de Novembro de 1968, filho de Manuel Inácio Pires 

e de Dulcínia dos Anjos Rodrigues, agricultor, natural e residente na sede da freguesia 

de   Parada,  Município   de   Bragança,  portador  de:  Bilhete    de  Identidade número  

8 541 237, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 5 de Abril de 

2001, cartão de eleitor número 850, da Comissão Recenseadora da Freguesia de 

Parada em 23 de Maio de 1988 e cartão de contribuinte número 194 682 790 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 6 de Outubro de 1988. ----------------------------- 

 

------- Paradinha Nova – DOMINGOS ANTÓNIO SECA, eleito pela lista do Partido 

Socialista nascido em 7 de Dezembro de 1944, filho de António Pires Seca e de Maria 

de Deus Fernandes, escriturário, natural da freguesia de Paradinha Nova, Município 

de Bragança e residente na freguesia da Sé - Bragança, portador de: Bilhete de 

Identidade número 979 295, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, 

em 27 de Novembro de 1998, cartão de eleitor número 286, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Paradinha Nova em  7 de Abril de 2000 e cartão de 

contribuinte número 102 832 544 da Repartição de Finanças de Bragança em 23 de 

Setembro de 1981.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Parâmio – MANUEL JOÃO AFONSO FERNANDES, eleito pela lista do Partido 

Socialista, nascido em 25 de Janeiro de 1967, filho de Mário Augusto Fernandes e de 

Carmelina Rosa Fernandes, empresário agrícola, natural da freguesia da Sé – 

Bragança e residente na freguesia do Parâmio, Município de Bragança, portador de: 



13 

Bilhete de Identidade número 7 668 809, emitido pelos Serviços de Identificação Civil 

de Bragança, em 14 de Fevereiro de 2005, cartão de eleitor número 427, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia do Parâmio em 19 de Maio de 1985 e cartão de 

contribuinte número 138 681 480 da Repartição de Finanças de Bragança em------------ 

 

------- Pinela– ANTÓNIO JORGE BRÁS PIRES, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em  4 de Agosto de 1971, filho de Maximino do Nascimento Pires  

e de Ana Maria Brás, Agente Técnico Agrícola, natural e residente na sede da 

freguesia de Pinela, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 

10 387 266, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 7 de Junho 

de 2005, cartão de eleitor número 396, da Comissão Recenseadora da Freguesia de 

Pinela em  e cartão de contribuinte número 211 649 260 da Repartição de Finanças de 

Bragança em18 de Novembro de 2003. -------------------------------------------------------------- 

 

Pombares – AFONSO AUGUSTO PIRES DOMINGUES, eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, nascido em 14 de Abril de 1971, filho de David Augusto Domingues 

e de Águeda de Jesus Pires, Empresário, natural e residente na sede da freguesia de 

Pombares, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 9 636 

414, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 16 de Junho de 

2002, cartão de eleitor número 96, da Comissão Recenseadora da Freguesia de 

Pombares em 26 de Maio de 1989 e cartão de contribuinte número 207 984 166 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 20 de Fevereiro de 1992.--------------------------- 

 

------- Quintanilha – SÉRGIO MIGUEL BORGES ROMÃO, eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, nascido em 8 de Fevereiro de 1979, filho de Marcelino João Romão 

e de Maria José Silva Borges Romão, Agente de Mercado, natural da República 

Federal da Alemanha e residente na freguesia de Quintanilha, Município de Bragança, 

portador de: Bilhete de Identidade número 1 1537 957 , emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil de Bragança, em 2 de Novembro de 2000, cartão de eleitor número 
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                da Comissão Recenseadora da Freguesia de Quintanilha em      , e cartão 

de contribuinte número 223 046 779 da Repartição de Finanças de Bragança em 8 de 

Fevereiro de 1997------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------- Quintela de Lampaças– VICTOR MANUEL COSTA, eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, nascido em 3 de Agosto de 1972, filho de Manuel António Costa e 

de Ana do Nascimento Freixedelo, Empresário de Terraplanagens, natural e Residente 

na Freguesia de Quintela de Lampaças, ambas do Município de Bragança, portador 

de: Bilhete de Identidade número 9 939 423, emitido pelos Serviços de Identificação 

Civil de Bragança, em 29 de Janeiro de 2002, cartão de eleitor número 494, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Quintela de Lampaças  em 27 de Maio de 

1991 e cartão de contribuinte número  200 875 523 da Repartição de Finanças de 

Bragança em 27 de Maio de 1990. -------------------------------------------------------------------- 

 

------- Rabal– PAULO HERMENEGILDO DE CASTRO JOÃO, eleito pela lista do 

Partido Social Democrata, nascido em 26 de Novembro  de 1965, filho de Paulino 

Hermenegildo João e de Graziete da Restauração de Castro, Enfermeiro, natural de 

Angola e residente na freguesia de Rabal, Município de Bragança, portador de: Bilhete 

de Identidade número 8 672 358, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

Bragança, em 27 de Fevereiro de 2003, cartão de eleitor número 322, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Rabal em 6 de Janeiro de 2002 e cartão de 

contribuinte número  194 327 736 da Repartição de Finanças de Bragança em 28 de 

Junho de 1997. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rebordaínhos– ALBINO ALVES RODRIGO, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em  18 de Dezembro de 1973, filho de Eurico dos Santos Costa 

Rodrigo e de Julieta da Conceição Alves, Comerciante, natural e residente na 

freguesia de Rebordainhos, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade 

número 10 622 974, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 10 
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de Maio de 2002, cartão de eleitor número 345, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Rebordainhos em 3 de Maio de 1992 e cartão de contribuinte número 

214 717 542 da Repartição de Finanças de Bragança em 5 de Abril de 1994.------------- 

 

------- Rebordãos– ADRIANO AUGUSTO CORREIA RODRIGUES, eleito pela lista do 

Partido Social Democrata, nascido em 23 de Abril de 1956, filho de Francisco António 

Rodrigues e de Amélia Augusta Correia, Operador de Máquinas, natural da freguesia 

da Sé – Bragança e residente na freguesia de Rebordãos, Município de Bragança, 

portador de: Bilhete de Identidade número 3 784 440, emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil de Bragança, em 20 de Janeiro de 1999, cartão de eleitor número 1, 

da Comissão Recenseadora da Freguesia de Rebordãos em 10 de Dezembro de 1978 

e cartão de contribuinte número 157 484 408 da Repartição de Finanças de Bragança 

em 4 de Novembro de 1982. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Rio Frio – HUMBERTO AMÂNDIO GARCIA, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em  4 de Novembro de 1938, filho de António Joaquim Garcia e 

de Maria Antónia da Ressurreição Lopes, Recepcionista em Geral, natural e residente 

na freguesia de Rio Frio, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade 

número 829 346, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 21 de 

Setembro de 2000, cartão de eleitor número 127, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Rio Frio em 22 de Dezembro de 1978 e cartão de contribuinte número  

146 535 413 da Repartição de Finanças de Bragança em17 de Junho e 1982.------------ 

 

------- Rio de Onor– ANTÓNIO JOSÉ PRETO, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 24 de Março de 1938, filho de José António Preto e de Rosália 

Garcia, reformado, natural e residente na freguesia de Rio de Onor, Município de 

Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 3 555 526, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 6 de Abril de 2001, cartão de eleitor 

número 181, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Rio de Onor em 19 de 
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Dezembro de 1996 e cartão de contribuinte número 137 040 741 da Repartição de 

Finanças de Bragança em 22 de Abril de 1982.---------------------------------------------------- 

 

------- Salsas– FILIPE OSÓRIO CALDAS, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 6 de Junho de 1953, filho de Amândio Luís Caldas e de 

Delminda Fonseca Osório, funcionário público, natural da freguesia de Paus, Município 

de Resende e residente na sede da freguesia de Salsas, Município de Bragança, 

portador de: Bilhete de Identidade número 3 027 619, emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil de Bragança, em 12 de Janeiro de 1999, cartão de eleitor número 

546, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Salsas em  7 de Janeiro de 2002 e 

cartão de contribuinte número 158 837 304 da Repartição de Finanças de Bragança 

em 1 de Junho de 1989.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Samil – EDUARDO JOAQUIM PORTELA, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 8 de Julho de 1939, filho de António Manuel Portela e de 

Maria do Carmo Malhão, Comerciante, natural e residente na sede da freguesia de 

Samil, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 1 806 832, 

emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em 16 de Abril de 2004, cartão de 

eleitor número 104, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Samil em      e 

cartão de contribuinte número 102 606 862 da Repartição de Finanças de Bragança 

em 6 de Agosto de 1981 --------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Santa Comba de Rossas – FRANCISCO JOSÉ PIRES PAULA, eleito pela lista 

do Partido Social Democrata, nascido em 8 de Julho de 1956, filho de António Augusto 

Paula e de Cândida Augusta Pires, Técnico de Prevenção de Incêndios, natural da 

freguesia de Santa Comba de Rossas, Município de Bragança e residente na 

freguesia de Sé - Bragança,  portador de: Bilhete de Identidade número 3 952 324, 

emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 20 de Maio de 1998, 

cartão de eleitor número 328, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Santa 
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Comba de Rossas  em 8 de Outubro de 2005 e cartão de contribuinte número 182 963 

950 da Repartição de Finanças de Bragança em 25 de Janeiro de 1985.------------------- 

 

------- Santa Maria – Bragança  – JORGE MANUEL DE OLIVEIRA NOVO, eleito pela 

lista do Partido Social Democrata, nascido em 24 de Outubro de 1969, filho de Manuel 

de Oliveira Novo e de Cecília do Céu Vilela Esteves, Professor de Ensino Básico ( 2º. 

e 3º), natural de Angola, e residente na freguesia de Sé - Bragança,  portador de: 

Bilhete de Identidade número 9 765 900, emitido pelos Serviços de Identificação Civil 

de Bragança, em 23 de Janeiro de 2001, cartão de eleitor número 12 951, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé - Bragança em 31 de Maio de 1994 e 

cartão de contribuinte número 213 385 082 da Repartição de Finanças de Bragança 

em 4 de Outubro de 1996. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- São Julião de Palácios – ELIAS DOS SANTOS VARA, eleito pela lista do 

Partido Social Democrata, nascido em 9 de Junho de 1953, filho de Abílio do 

Nascimento Vara e de Purificação dos Anjos Raimundo, Aposentado, natural e 

residente da freguesia de São Julião de Palácios, Município de Bragança, portador de: 

Bilhete de Identidade número 3 883 831, emitido pelos Serviços de Identificação Civil 

de Bragança, em 14 de Fevereiro de 1997, cartão de eleitor número 398, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de São Julião de Palácios em 28 de Maio de 1985 e 

cartão de contribuinte número 140 938 877  da Repartição de Finanças de Bragança 

em 22 de Setembro de 1982. --------------------------------------------------------------------------- 

 

------- São Pedro dos Serracenos – ANTÓNIO CARLOS DE SÁ, eleito pela lista do 

Partido Social Democrata, nascido em 20 de Novembro de 1943, filho de António 

Joaquim de Sá  e de Luísa de Jesus Pires, Bancário, natural da freguesia de São 

Pedro dos Serracenos, Município de Bragança e residente na freguesia de São Pedro 

dos Serracenos - Bragança,  portador de: Bilhete de Identidade número 2 845 314, 

emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 18 de Maio de 2005, 
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cartão de eleitor número 219, da Comissão Recenseadora da Freguesia de São Pedro 

dos Serracenos em        e cartão de contribuinte número 102 606 587 da Repartição 

de Finanças de Bragança em 17 de Julho de 1992.----------------------------------------------- 

 

------- Sé - Bragança – PAULO JORGE ALMENDRA XAVIER, eleito pela lista do 

Partido Social Democrata, nascido em 14 de Janeiro de 1959, filho de António Álvaro 

Xavier e de Zélia Maria de Jesus Almendra, Funcionário Público, natural da freguesia 

de Santa Maria e residente na freguesia de Sé ambas do Município de Bragança,  

portador de: Bilhete de Identidade número 3 716 662, emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil de Bragança, em 3 de Abril de 2003, cartão de eleitor número 2 685, 

da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé - Bragança em     e cartão de 

contribuinte número 179 961 730 da Repartição de Finanças de Bragança em 4 de 

Outubro de 1996.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Sendas– HERNÃNI DINIS VENÂNCIOO DIAS, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 29 de Agosto de 1967, filho de Dinis do Nascimento Dias e de 

Ana Maria Venâncio, Professor do Ensino Básico ( 2º. e 3º.) , natural da freguesia de 

França, Município de Bragança e residente na freguesia de Sendas - Bragança,  

portador de: Bilhete de Identidade número 7 807 004, emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil de Bragança, em 12 de Julho de 2005, cartão de eleitor número 308, 

da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sendas em 4 de Março de 2001 e cartão 

de contribuinte número 184 506 190 da Repartição de Finanças de Bragança em 17 

de Março de 2001. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Serapicos – ARMANDO AUGUSTO VENÂNCIO MIRANDA, eleito pela lista do 

Partido Social Democrata, nascido em 28 de Setembro de 1965, filho de Rufino dos 

Santos Miranda e de Adília Isabel Venâncio, Empresário de Construção Civil , natural 

e residente na freguesia de Serapicos,  Município de Bragança e portador de: Bilhete 

de Identidade número 10 168 972, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 



19 

Bragança, em 22 de Fevereiro de 2001, cartão de eleitor número 374, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Serapicos em 27 de Maio de 1984 e cartão de 

contribuinte número 190 301 465 da Repartição de Finanças de Bragança em 3 de 

Fevereiro de 1981------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------- Sortes – JUVÊNCIO ALVES DE CARVALHO, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 7 de Janeiro de 1929, filho de Henriques Alves de Carvalho e 

de Maria da Costa, Aposentado, natural da Freguesia do Louredo – Município de 

Santa Maria da Feira, e residente na freguesia de Sortes,  Município de Bragança,  

portador de: Bilhete de Identidade número 2 950 483, emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil de Bragança, em 16 de Outubro de 1996, cartão de eleitor número 

524, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sortes  em 7 de Outubro de 2000 e 

cartão de contribuinte número 200 468 138  da Repartição de Finanças de Bragança 

em 30 de Março de 1990. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Zoio  – MANUEL DIOGO AFONSO, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 26 de Julho de 1944, filho de Maximino de Jesus Afonso e de 

Maria Antónia Nunes, Agricultor, natural e residente  da freguesia de Zoio, Município 

de Bragança e portador de: Bilhete de Identidade número 2958446, emitido pelo 

Arquivo de Identificação de Bragança, em 20 de Novembro de 1996, cartão de eleitor 

número           , da Comissão Recenseadora da Freguesia de Zoio em       e cartão de 

contribuinte número 175 069 743  da Repartição de Finanças de Bragança em 20 de 

Junho de 1983. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

II - MEMBROS ELEITOS PELO COLÉGIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO 

 

------- LUÍS MANUEL MACHADO RODRIGUES, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 4 de Setembro de 1939, filho de Luís António Rodrigues e de 
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Margarida Aurora Machado Rodrigues, Consultor e Administrador de Empresas, 

natural da freguesia da Sé – Bragança e residente na freguesia do Lumiar – Município 

de Lisboa, portador de: Bilhete de Identidade número 1 653 041, emitido pelo Arquivo 

de Identificação de Lisboa, em 20  de Julho de 1995, cartão de eleitor número 4 824 , 

da Comissão Recenseadora da Freguesia de Santa Maria – Bragança em 29 de Maio 

de 1996 e cartão de contribuinte número 152 803 564 da  Repartição de Finanças de 

Bragança em 7 de Agosto de 2000.-------------------------------------------------------------------- 

 

------- LUÍS MANUEL MADUREIRA AFONSO, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 12 de Maio de 1963, filho de Francisco dos Santos Afonso e 

de Alzira de Jesus Madureira, médico veterinário, natural da freguesia da Sé – 

Bragança e residente no lugar de Vale de Lamas, freguesia de Baçal do Município de 

Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 5 917 010, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 16 de Fevereiro de 2000, cartão de 

eleitor número 8 252, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em      

e cartão de contribuinte número 181 204 649 da Repartição de Finanças de Bragança 

em 29 de Junho de 1984.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- LUÍS FILIPE PIRES FERNANDES, eleito pela lista do Partido Socialista, nascido 

em 10 de Outubro  de 1963, filho de Abreu Augusto Fernandes e de Elvira Augusta 

Pires Fernandes, Professor, natural e residente na freguesia da Sé Município de 

Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 5934112, emitido pelo Arquivo 

de Identificação de Bragança, em 10 de Abril de 2002, cartão de eleitor número 227, 

da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em 26 de Novembro de 

1988 e cartão de contribuinte número  181 247 607 da Repartição de Finanças de 

Bragança em 21 de Outubro de 1990. ---------------------------------------------------------------- 

 

------- JÚLIO DA COSTA CARVALHO, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

nascido em 20 de Janeiro de 1941, filho de Manuel de Carvalho e de Maria da Costa, 
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Advogado, natural da freguesia de Castelo de Penalva, Município de Penalva do 

Castelo e residente na freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança, portador 

de: Bilhete de Identidade número 5 180 048, emitido pelos Serviços de Identificação 

Civil de Bragança, em 11 de Novembro de 1996, cartão de eleitor número 9 124, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em 18 de Maio de 1990 e 

cartão de contribuinte número 162 019 793 da Repartição de Finanças de Bragança 

em                 . ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------- ANTÓNIO GUEDES DE ALMEIDA, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

nascido em  5 de Fevereiro de 1947, filho de Joaquim Júlio de Almeida e de Laurinda 

da Conceição Guedes, Advogado, natural da freguesia e Município de Vila Pouca de 

Aguiar e residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança, portador 

de: Bilhete de Identidade número 844 202, emitido pelos Serviços de Identificação Civil 

de Bragança em 19 de Março de 2001, cartão de eleitor número 56, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança e cartão de contribuinte número  

 da Repartição de Finanças de Bragança em               . ------------------------------------------ 

 

------- LÍDIA GOMES VALINHO, eleita pela lista do Partido Socialista, nascida em  10 

de Outubro de 1951, filha de Manuel dos Santos Valinho e de Maria do Nascimento 

Gomes, Enfermeira, natural da freguesia de S. Mamede, Município da Batalha e 

residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança portador de: Bilhete 

de Identidade número 2 588 453 , emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

Bragança  em 26 de Fevereiro de 2002, cartão de eleitor número 4 028, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em  e cartão de contribuinte número  

122 475 992 da Repartição de Finanças de Bragança em 17 de Janeiro de 1984 -------- 

 

------- JOSÉ ALBERTO  MOUTINHO MORENO eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em           , filho de Mário Augusto Moreno e de Maria Isabel 

Moutinho, Médico, natural da freguesia de Frechas – Município de Mirandela e 
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residente da freguesia de Santa Maria - Bragança, Município de Bragança portador de: 

Bilhete de Identidade número 2720057, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

Bragança  em 18 de Outubro de 2004, cartão de eleitor número 4570 , da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Santa Maria – Bragança em               e cartão de 

contribuinte número            da Repartição de Finanças de Bragança em           . --------- 

 

------- AMÂNDIO DOS ANJOS GOMES, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

nascido em 19 de Dezembro de 1935, filho de Adelino da Glória Gomes e de Emília 

Augusta Pereira, Funcionário Público, natural da freguesia de Vilar de Ossos, 

Município de Vinhais e residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de 

Bragança portador de: Bilhete de Identidade número 769 975, emitido pelos Serviços 

de Identificação Civil de Bragança em 1 de Outubro de 1998, cartão de eleitor número 

9 245, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em 28 de Maio de 

1990 e cartão de contribuinte número 103 679 871 da Repartição de Finanças de 

Bragança em 2 de Novembro de 1981.--------------------------------------------------------------- 

 

------- VITOR PRADA PEREIRA , eleito pela lista do Partido Socialista, nascido em 18 

de Agosto de 1960, filho de José dos Santos Pereira e de Maria Assunção Prada, 

Professor do Ensino Secundário, natural e residente na freguesia da Sé – Bragança,  

ambas   do   Município   de   Bragança   portador   de:   Bilhete   de  Identidade número   

3 977  860, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em                 , 

cartão de eleitor número 572, da Comissão Recenseadora da Freguesia de França em  

10 de Outubro de 1997 e cartão de contribuinte número 185 360 572 da Repartição de 

Finanças de Bragança em 10 de Setembro de 1985.---------------------------------------------- 

 

------- MARIA GONÇALVES CORREIA SAMPAIO DA VEIGA – Não instalada. 

 

------- DOMINGOS MOURA DOS SANTOS, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em  16 de Agosto de 1940, filho de Alfredo dos Santos e de 
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Albertina de Moura, Engenheiro Técnico Civil, natural da freguesia de Tourém, 

Município de Montalegre e residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de 

Bragança portador de: Bilhete de Identidade número 1 662 752, emitido pelos Serviços 

de Identificação Civil de Bragança  em 25 de Fevereiro de 2005, cartão de eleitor 

número 3 578, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em 

…./1997 e cartão de contribuinte número 100 257 330  da Repartição de Finanças de 

Bragança em 2 de Novembro de 1981 --------------------------------------------------------------- 

 

------- JOÃO BAPTISTA ORTEGA, eleito pela lista do Partido Socialista, nascido em  4 

de Setembro de 1963, filho de José Maria Ortega e de Maria Alice Lopes, Arquitecto, 

natural do Brasil e residente da freguesia de Santa Maria - Bragança, Município de 

Bragança portador de: Bilhete de Identidade número 18 004 554, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 22 de Março de 2002, cartão de eleitor 

número 5 743, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Santa Maria – Bragança 

em 15 de Março de 2005 e cartão de contribuinte número 179 042 122 da Repartição 

de Finanças de Bragança em 30 de Janeiro de 2004--------------------------------------------- 

 

------- ANTÓNIO FERNANDO DA CRUZ OLIVEIRA, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 17 de Julho de 1955, filho de Ricardo Cardoso de Oliveira e 

de Maria de Lurdes Martins da Cruz, Funcionário Público, natural e residente na  

freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança portador de: Bilhete de Identidade 

número 3 148 735, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 1 de 

Agosto de 2000, cartão de eleitor número 690, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Samil – Bragança em                 e cartão de contribuinte número 149 716 

842 da Repartição de Finanças de Bragança em 21 de Março de 1989. -------------------- 

 

------- MARIA ELISA MONTEIRO PIRES VILELA, eleita pela lista do Partido Social 

Democrata, nascida em  15 de Julho de 1952, filha de Manuel António Pires e de 

Aurora da Conceição Monteiro, Professora, natural da freguesia de Matela, Município 
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de Vimioso e residente da freguesia de Santa Maria - Bragança, Município de 

Bragança, portadora de: Bilhete de Identidade número 2 861 365, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 19 de Maio de 2005, cartão de eleitor 

número 4 418, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Santa Maria – Bragança 

em 18 de Maio de 2005 e cartão de contribuinte número 102 606 390 da Repartição de 

Finanças de Bragança em 23 de Maio de 2005.---------------------------------------------------- 

 

------- BRUNO VIRIATO GONÇALVES COSTA VELOSO, eleito pela lista do Partido 

Socialista, nascido em  30 de Janeiro de 1978, filho de José António Costa Veloso e 

de Maria Imelga Gonçalves Costa Veloso, Estudante, natural e residente da freguesia 

da Sé - Bragança, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 

11 274 752, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 14 de 

Março de 2005, cartão de eleitor número 14 214, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Sé – Bragança  e cartão de contribuinte número           , da Repartição de 

Finanças de Bragança em                 . ----------------------------------------------------------------- 

 

------- RUI FERNANDO RODRIGUES CORREIA, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em  5 de Março de 1966, filho de Fernando Valdemar Correia e 

de Delmina Claro Rodrigues Correia, Professor, natural da freguesia de Santa Justa, 

Município de Lisboa e residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de 

Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 7 372 993, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 8 de Setembro de 2003, cartão de 

eleitor número 11 199, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança 

em1 de Outubro de 1995  e cartão de contribuinte número 181 783 312 da Repartição 

de Finanças de Bragança em 25 de Maio de 1999. ----------------------------------------------- 

 

------- ANTÓNIO ALMEIDA DIONÍSIO, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

nascido em 4 de Outubro de 1963, filho de Jorge do Espírito Santo Dionísio e de 

Alexandrina Rosa de Almeida, Chefe de Departamento da EDP, natural e residente na 
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freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança portador de: Bilhete de Identidade 

número 6 586 771, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 7 de 

Junho de 2000, cartão de eleitor número 10 882, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Sé – Bragança em 14 de Janeiro de 1996 e cartão de contribuinte 

número 179 464 809 da Repartição de Finanças de Bragança em 2 de Agosto de 

2001.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------- LUÍS MANUEL SILVESTRE, eleito pela lista do Partido Socialista, nascido em 8 

de Abril de 1973, filho de Fausto dos Santos Silvestre e de Teresa de Jesus 

Rodrigues, Técnico Superior, natural de São Paulo - Brasil e residente da freguesia da 

Sé - Bragança, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 13 

268 687, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança em 15 de Fevereiro 

de 2001, cartão de eleitor número 14202, da Comissão Recenseadora da Freguesia 

de Sé – Bragança em 27 de Maio de 1996 e cartão de contribuinte número 203 374 

193 da Repartição de Finanças de Bragança em 20 de Fevereiro de 1991. ---------------- 

 

------- ACÚRCIO ÁLVARO PEREIRA, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

nascido em 25 de Dezembro de 1940, filho de Acúrcio Guerra Pereira e de Cândida 

Adelina Salgado, Professor do Ensino Básico (2º. e 3º) aposentado, natural da 

freguesia de Meirinhos, Município de Mogadouro e residente da freguesia de Santa 

Maria - Bragança, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 2 

740 650 ,emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa  em 22 de Janeiro de 1993, 

cartão de eleitor número 887, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – 

Bragança em  e cartão de contribuinte número 103 694 021 da Repartição de 

Finanças de Bragança em 18 de Abril de 2001.---------------------------------------------------- 

 

------- LÍDIO ALBERTO CORREIA, eleito pela lista da Coligação Democrática Unitária, 

nascido em  30 de Abril de 1946, filho de Lídio de Jesus Correia e de Alice do Céu 

Pires, Aposentado, natural e residente na freguesia de Gondesende - Bragança, 
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Município de Bragança portador de: Bilhete de Identidade número 1 957 602, emitido 

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança em 18 de Abril de 2002, cartão de 

eleitor número      , da Comissão Recenseadora da Freguesia de  Gondesende  – 

Bragança em    e cartão de contribuinte número  157 242 749 da Repartição de 

Finanças de Bragança em 13 de Setembro de 1982. --------------------------------------------- 

 

------- MARIA MADALENA MORAIS MORGADO, eleita pela lista do Partido Social 

Democrata, nascida em 29 de Abril de 1963, filha de João baptista Morgado e de 

Maria de Lurdes Morais, Professora, natural da freguesia de Vilas Boas, Município de 

Vila Flor e residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança portador 

de: Bilhete de Identidade número 6 444 976, emitido pelos Serviços de Identificação 

Civil de Bragança  em 2 de Outubro de 2001, cartão de eleitor número 15 997, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em 4 de Agosto de 1999 e 

cartão de contribuinte número 191 843 962 da Repartição de Finanças de Bragança 

em 19 de Setembro de 1987. --------------------------------------------------------------------------- 

 

------- ARMANDO PINTO BENTO, eleito pela lista do Partido Socialista, nascido em           

 05/01/1958 , filho de António Gabriel Bento  e de Lucília Aida Almeida Pinto                            

Empresário, natural da freguesia de Faílde, Município de Bragança e residente na 

freguesia da Sé - Bragança,  Município  de Bragança  portador  de: Bilhete  de  

Identidade  número 3733378, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

Bragança  em 13 de Outubro de 1998, cartão de eleitor número 715, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Samil – Bragança, e cartão de contribuinte número                   

188520708 da Repartição de Finanças de Bragança .-------------------------------------------- 

 

------- NUNO ÁLVARES PEREIRA, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

nascido em  24 de Março de 1957, filho de António Manuel Pereira e de Filomena de 

Jesus Basílio, Arquitecto, natural da freguesia de Curopos, Município de Vinhais e 

residente da freguesia de Gostei - Bragança, Município de Bragança, portador de: 
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Bilhete de Identidade número 3 720 364, emitido pelos Serviços de Identificação Civil 

de Bragança  em 21 de Novembro de 2001, cartão de eleitor número 649, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Gostei – Bragança em 20 de Setembro de 

2001 e cartão de contribuinte número  111 159 792 da Repartição de Finanças de 

Bragança em 12 de Outubro de 1981. ---------------------------------------------------------------- 

 

------- ANTÓNIO EDUARDO FERNANDES MALHÃO, eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, nascido em  14 de Agosto de 1963, filho de João António Malhão e 

de Antónia de Lurdes Fernandes, Empresário, natural da freguesia de S. Pedro de 

Serracenos, Município de Bragança e residente da freguesia da Sé - Bragança, 

Município de Bragança portador de: Bilhete de Identidade número 6 646 407, emitido 

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 9 de Novembro de 2004, cartão 

de eleitor número 251, da Comissão Recenseadora da Freguesia de S. Pedro de 

Serracenos – Bragança em 30 de Maio de 1983 e cartão de contribuinte número 175 

235 244 da Repartição de Finanças de Bragança em 13 de Janeiro de 1984 -------------- 

 

------- HENRIQUE DA COSTA FERREIRA, eleito pela lista do Partido Socialista, 

nascido em 14 de Agosto de 1952, filho de António Ferreira e de Jacinta da Costa, 

Professor do Ensino Superior, natural da freguesia de Bustelo, Município de Chaves e 

residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança portador de: Bilhete 

de Identidade número 3 638 037, emitido pelo Arquivo de Identificação de            ,em  

                     cartão de eleitor número 3 880, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Sé – Bragança e cartão de contribuinte número 102 489 424  da 

Repartição de Finanças de Bragança em            .-------------------------------------------------- 

 

------- CARLOS JOSÈ CADAVEZ, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

nascido em 8 de Janeiro de 1953, filho de José Benedito Cadavez e de Maria Raquel 

Meireles, Director Administrativo, natural da freguesia de Cabanelas, Município de 

Mirandela e residente na freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança portador 
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de: Bilhete de Identidade número 2 855 002, emitido pelos Serviços de Identificação 

Civil de Bragança  em 18 de Março de 1998, cartão de eleitor número 11 306, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em e cartão de contribuinte 

número 144 223 724 da Repartição de Finanças de Bragança em 21 de Junho de 

1982. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- ANA MARIA AFONSO, eleita pela lista do Partido Social Democrata, nascida 

em  27 de Novembro de 1960, filha de João António Afonso e de Maria de Lurdes 

Aragão, Técnica Superior, natural da freguesia de Castro Vicente, Município de 

Mogadouro e residente da freguesia de Santa Maria - Bragança, Município de 

Bragança, portadora de: Bilhete de Identidade número 3 976 317, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança em 12 de Dezembro de 2001, cartão de 

eleitor número 329, da Comissão Recenseadora de Castro Vicente – Mogadouro em 

29 de Dezembro de 1978 e cartão de contribuinte número 107 181 991 da Repartição 

de Finanças de             em 13 de Março de 2000. ------------------------------------------------- 

 

------- MARTINHO EDUARDO DO NASCIMENTO, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido 11 de Junho de 1961, filho de Eugénio Augusto do Nascimento e 

de Maria Luísa Pereira, Especialista de Informática, natural da freguesia de 

Gondesende, Município de Bragança e residente da freguesia da Sé - Bragança, 

Município de Bragança portador de: Bilhete de Identidade número 7 043 019, emitido 

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 10 de Janeiro de 2003, cartão 

de eleitor número 7 091, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança 

em 29 de Setembro de 1995 e cartão de contribuinte número 100 141 196 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 26 de Outubro de 1994.---------------------------- 

 

------- AMÍLCAR DOS ANJOS PIRES, eleito pela lista do Partido Socialista, nascido 

em 17 de Dezembro de 1951, filho de Manuel António Vicente e de Irene da 

Conceição Pires, Aposentado, natural da freguesia de Rebordaínhos, e residente da 
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freguesia da Sé – ambas do Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade 

número 2 723 404, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 9 de 

Março de 2005, cartão de eleitor número 19 040, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Sé – Bragança e cartão de contribuinte número 177 278 552 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 30 de Maio de 2000. -------------------------------- 

 

------- ADÉRITO DE JESUS FALCÃO LHANO, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 18 de Janeiro de 1943, filho de Félix Augusto Martins Lhano e 

de Isabel Falcão, Consultor, natural da freguesia de Caçarelhos, Município de Vimioso 

e residente da freguesia de Santa Maria - Bragança, Município de Bragança portador 

de: Bilhete de Identidade número 2 711 958, emitido pelos Serviços de Identificação 

Civil de Bragança em 21 de Dezembro de 1995, cartão de eleitor número 2 187, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Santa Maria – Bragança em 3 de Janeiro de 

1979 e cartão de contribuinte número 109 731 786 da Repartição de Finanças de 

Bragança em 17 de Novembro de 1981. ------------------------------------------------------------- 

 

------- CÃNDIDO VAZ ALVES, eleito pela lista do Partido Social Democrata, nascido 

em  29 de Outubro de 1952, filho de José Joaquim Pimparel Alves e de Laurinda do 

nascimento Rodrigues Vaz, Professor, natural da freguesia de Alpiarça, Município de 

Santarém e residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança, portador 

de: Bilhete de Identidade número 2 203 630, emitido pelos Serviços de Identificação 

Civil de Bragança  em 19 de Janeiro de 2005, cartão de eleitor número 19 092, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em  21 de Abril de 2005 e 

cartão de contribuinte número 117 503 215 da Repartição de Finanças de Bragança 

em 16 de Fevereiro de 1990.---------------------------------------------------------------------------- 

 

------- VÍTOR FERNANDO DA SILVA SIMÕES ALVES, eleito pela lista do Partido 

Socialista, nascido em  17 de Abril de 1956, filho de Avelino Simões Alves e de Maria 

Idalina Silva, Professor, natural da freguesia de Sazes do Lorvão, Município de 
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Penacova e residente na freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança,  

portador de: Bilhete de Identidade número 4 129 775, emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil de Bragança em 10 de Novembro de 1999, cartão de eleitor número              

                , da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em  e cartão 

de contribuinte número  152112138  da Repartição de Finanças de Bragança em       .- 

 

------- JOSÉ ANTÓNIO LOURENÇO RODRIGUES, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 26 de Junho de 1961, filho de João Baptista Rodrigues e de 

Teresa de Jesus Lourenço Rodrigues, Advogado, natural da freguesia de Alcântara, 

Município de Lisboa e residente da freguesia de Santa Maria - Bragança, Município de 

Bragança portador de: Bilhete de Identidade número 5 550 218, emitido pelos Serviços 

de Identificação Civil de Bragança  em 22 de Outubro de 2001, cartão de eleitor 

número 3 714, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Santa Maria – Bragança 

em  28 de Novembro de 1991 e cartão de contribuinte número 130 729 430 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 1 de Março de 1982--------------------------------- 

 

------- NUNO FILIPE MACHADO REIS, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

nascido em  2 de Dezembro de  1979, filho de Fernando Augusto Reis e de Maria da 

Conceição Machado Reis, Advogado-Estagiário, natural da freguesia da Sé, Município 

de Bragança e residente da freguesia de Meixedo - Bragança, Município de Bragança, 

portador de: Bilhete de Identidade número 11449053, emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil de Bragança  em 16 de Outubro de 2001, cartão de eleitor número 

357     , da Comissão Recenseadora da Freguesia de   Meixedo   em  16 de Outubro 

de 2001   e cartão de contribuinte número       da Repartição de Finanças de Bragança 

em            . ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- ANTÓNIO RODRIGUES VIEIRA, eleito pela lista do Partido Socialista, nascido 

em 31 de Maio de 1957, filho de Alfredo Vieira e de Ilídia Rodrigues, Funcionário 

Público, natural da freguesia de Rossas -  Município de Vieira do Minho e residente na 
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freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade 

número 5 945 410, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 28 

de Fevereiro de 2000, cartão de eleitor número 10 725, da Comissão Recenseadora 

da Freguesia de Sé – Bragança em 12 de Dezembro de 1993 e cartão de contribuinte 

número 135 825 288 da Repartição de Finanças de Bragança em 3 de Novembro de 

1982. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- VASCO JOSÉ GONÇALVES VAZ, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

nascido em 10 de Fevereiro de 1969, filho de Leonel dos Anjos Vaz e de Luísa 

Augusta Gonçalves, Empresário, natural e residente na freguesia da Sé - Bragança, 

Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 8 596 071, emitido 

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 24 de Março de 2000, cartão de 

eleitor número 16 181, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança 

em 3 de Dezembro de 1999 e cartão de contribuinte número 194 533 018 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 23 de Fevereiro de 1990. -------------------------- 

 

------- PEDRO NUNO GONÇALVES NOGUEIRO, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 3 de Outubro de 1971, filho de Abel Luís Nogueiro e de Maria 

da Ascensão Gonçalves, Engenheiro Civil, natural da freguesia de Rabal, Município de 

Bragança e residente na freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança,  

portador de: Bilhete de Identidade número 9 396 305, emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil de Bragança  em 18 de Novembro de 2002, cartão de eleitor número 

300, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Rabal – Bragança em 2 de Maio de 

1990 e cartão de contribuinte número 205 105 106 da Repartição de Finanças de 

Bragança em          . --------------------------------------------------------------------------------------  

 

------- ORLANDO AUGUSTO MATOS PONTES, eleito pela lista do Partido Socialista, 

nascido em 12 de Novembro de 1957, filho de António José Pontes e de Izolina do 

Nascimento Matos, Funcionário Público, natural da freguesia de Talhas, Município de 
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Macedo de Cavaleiros e residente da freguesia de Izeda, Município de Bragança 

,portador de: Bilhete de Identidade número 3 589 408, emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil de Bragança em 13 de Novembro de 1998, cartão de eleitor número 

823, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Izeda em 25 de Maio de 1982 e 

cartão de contribuinte número 154830569 da Repartição de Finanças de Bragança em 

23 de Fevereiro de 1990.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- JOSÉ LUÍS BALTAZAR, eleito pela lista do Partido Social Democrata, nascido 

em 20 de Agosto de 1952, filho de António dos Santos Baltasar e de Otília Céu 

Rodrigues, Engenheiro Agrónomo, natural da freguesia de Macedo do Mato, Município 

de Bragança e residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança 

,portador de: Bilhete de Identidade número 2 848 702, emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil de Bragança em 19 de Março de 2004, cartão de eleitor número 

233, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em          e cartão 

de contribuinte número 130 083 470 da Repartição de Finanças de Bragança em 13 

de Janeiro de 1984.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- LUÍS MIGUEL VALE FERNANDES DO VALE, eleito pela lista do Bloco de 

Esquerda, nascido em  26 de Maio de 1973, filho de António de Jesus Fernandes do 

Vale e de Maria de Nazaré do Vale, Professor, natural da freguesia de Massarelos, 

Município do Porto e residente da freguesia de Guilpilhares, Município de Vila Nova de 

Gaia portador de: Bilhete de Identidade número 10 133 538, emitido pelos Serviços de 

Identificação Civil de Lisboa em 27 de Outubro de 2004, cartão de eleitor número 354, 

da Comissão Recenseadora da Freguesia de Vila Boa de Ousilhão – Bragança em    

                   e cartão de contribuinte número 209 559 926 da Repartição de Finanças 

de Vila Nova de Gaia em 31 de Agosto de 1998. -------------------------------------------------- 

 

------- AUGUSTO ACÁCIO DE MORAIS, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

nascido em  27 de Abril de 1949, filho de Augusto dos Santos Morais e de Maria Rosa 
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Morais, Professor, natural e residente na freguesia de Santa Maria - Bragança, 

Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 1 770 907, emitido 

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 1 de Julho de 2004, cartão de 

eleitor número   , da Comissão Recenseadora da Freguesia de Santa Maria – 

Bragança em      e cartão de contribuinte número 159 627 184 da Repartição de 

Finanças de Bragança em 13 de Dezembro de 1982. -------------------------------------------- 

 

------- LUÍS CARLOS MAGALHÃES PIRES, eleito pela lista do Partido Socialista, 

nascido em 7 de Fevereiro de 1970, filho de Jorge dos Santos Pires e de Angélica do 

Nascimento de Sousa Magalhães, Professor, natural e residente na freguesia da Sé - 

Bragança,   Município  de   Bragança,  portador   de:   Bilhete  de  Identidade    número   

9 079 279, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança em 12 de 

Dezembro de 2000, cartão de eleitor número 3 337, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia    de   Sé  –  Bragança  em …./1988  e  cartão   de   contribuinte     número  

203 373 553 da Repartição de Finanças de Bragança em 20 de Fevereiro de 1991 ----- 

 

------- LUÍS DE SOUSA COSTA, eleito pela lista da Coligação Democrática Unitária, 

nascido em 4 de Março de 1958, filho de Amândio Machado da Costa e de Maria 

Eduarda Silva de Sousa Costa, Engenheiro Agrónomo, natural da Freguesia de 

Conceição -  Angola, e residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de 

Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 5 028 783, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança em 11 de Agosto de 1998, cartão de 

eleitor número 455, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Gimonde – 

Bragança em 19 de Julho de 2000 e cartão de contribuinte número 189 816 473 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 17 de Novembro de 2003. ------------------------- 

 

------- JOAQUIM DO NASCIMENTO PEREIRA, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 4 de Dezembro de 1943, filho de Amador dos Santos Pereira 

e de Lurdes da Conceição Pereira, Aposentado da Polícia de Segurança Pública, 
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natural da freguesia de Serapicos, Município de Bragança e residente na freguesia da 

Sé - Bragança, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 119 

694, emitido pelos Serviços de Identificação da Polícia de Segurança Pública  em 24 

de Março de 1995, cartão de eleitor número 14 766, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Sé – Bragança em 19 de Maio de 1997 e cartão de contribuinte número 

108 517 730  da Repartição de Finanças de Bragança em 17 de Fevereiro de 1983.---- 

 

------- ANTÓNIO MANUEL AFONSO, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

nascido em 15  de Abril de 1945, filho de Maurício Orlindo Afonso e de Maria Rosa 

Edra, Aposentado, natural da freguesia de Santa Maria, Município de Bragança e 

residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança, portador de: Bilhete 

de Identidade número 1816150, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

Bragança  em 13 de Janeiro de 2003, cartão de eleitor número 6 358, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em  5 de Março de 1991 e cartão de 

contribuinte número 109 731 344 da Repartição de Finanças de Bragança em 17 de 

Novembro de 1981.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- ALZIRA DA CONCEIÇÃO BENTO GOMES, eleito pela lista do Partido 

Socialista, nascida em 14 de Abril de 1952, filha de António dos Santos Bento e de 

Maria Augusta da Silva, Enfermeira, natural da freguesia de Quintela de Lampaças, 

Município de Bragança e residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de 

Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 2 981 623, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 19 de Julho de 1995, cartão de eleitor 

número 6 313, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em 13 de 

Junho de 1999 e cartão de contribuinte número 102 832 420 da Repartição de 

Finanças de Bragança em 28 de Setembro de 1982. --------------------------------------------- 

 

------- JOSÉ MIGUEL GONÇALVES MIRANDA, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 23 de Outubro de 1972, filho de Domingos António Pires 
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Miranda e de Maria Virgínia Gonçalves Miranda, Consultor, natural e residente na 

freguesia da Sé – Bragança, ambas do Município de Bragança, portador de: Bilhete de 

Identidade número 9 826 191, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

Bragança  em 15 de Outubro de 2004, cartão de eleitor número 3 622, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em 10 de Maio de 1991 e cartão de 

contribuinte número 200 698 800 da Repartição de Finanças de Bragança em 4 de 

Abril de 1990.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- MARTINA ISABEL VEIGA DIAS, eleita pela lista do Partido Social Democrata, 

nascida em  2 de Junho de 1979, filha de José Emílio Dias e de Alzira dos Anjos 

Veiga, Psicóloga, natural da freguesia de França, Município de Bragança e residente 

na freguesia de Izeda, Município de Bragança, portadora de: Bilhete de Identidade 

número 11 561 683, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 28 

de Julho de 2005, cartão de eleitor número    , da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de     , em         e cartão de contribuinte número 225 381 460 da Repartição 

de Finanças de Bragança em 9 de Janeiro de 1998. ---------------------------------------------- 

 

------- MANUEL ANTÓNIO PIRES, eleito pela lista do Partido Socialista, nascido em 22   

de  Dezembro de 1952, filho de Fidelis dos Santos Pires e de Anaiza Rodrigues, 

Professor do Ensino Secundário, natural da freguesia de Pinela e residente da 

freguesia da Sé - Bragança, ambas do Município de Bragança, portador de: Bilhete de 

Identidade número 2 992 803, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

Bragança  em 17 de Julho de 1995, cartão de eleitor número 8 807, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em          e cartão de contribuinte 

número 142 556 696 da Repartição de Finanças de Bragança em 15 de Novembro de 

1983. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- FRANCISCO ANTÓNIO ALVES, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

nascido em 7 de Outubro de 1939, filho de Amadeu de Jesus Alves e de Ana dos 
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Prazeres Diogo, Aposentado, natural da freguesia de Campanha – Município do Porto 

e residente da freguesia da Sé - Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 

7 86 260, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança  em 12 de Abril de 

2005, cartão de eleitor número 577, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – 

Bragança em 9 de Dezembro de 1978 e cartão de contribuinte número 107 866 331 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 26 de Agosto de 1981. ----------------------------- 
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III – ÓRGÃO EXECUTIVO COLEGIAL DO MUNICÍPIO:  

 

 

------ Compareceram os cidadãos a seguir identificados e a seguir assinados, que 

foram eleitos e identificados como tal, para Presidente e Vereadores da Câmara 

Municipal - nos termos do número dois do artigo 60º. da já citada Lei número 169/99 – 

no acto eleitoral que teve lugar no passado dia 09 de Outubro do ano de dois mil e 

cinco: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- 1 – Presidente - ANTÓNIO JORGE NUNES, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 24 de Julho de 1953, filho de José Inácio Nunes e de Olímpia 

Batilde Gomes , Engenheiro Civil, natural do lugar de Refóios, freguesia do Zoio e 

residente na freguesia de Samil, ambas do Município de Bragança, portador de: 

Bilhete de Identidade número 3 016 845, emitido pelos Serviços de Identificação Civil 

de Bragança, em 17 de Junho de 2004, cartão de eleitor número  602 da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Samil em 25 de Maio de 1996 e cartão de contribuinte 

número 100 509 517 da Repartição de Finanças de Bragança em 14 de Março de 

1997. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- 2 – Vereadores : RUI AFONSO CEPEDA CASEIRO, eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, nascido em 25 de Agosto de 1962, filho de José Luís Caseiro e de 

Rosalina Adelaide Cepeda, Engenheiro Zootécnico, natural da freguesia de Ventozelo, 

Município de Mogadouro e residente na freguesia da Sé- Bragança, Município de 

Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 5 812 269, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 3 de Janeiro de 2002, cartão de eleitor 

número 13 922 da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé – Bragança em 2 de 

Maio de 1996 e cartão de contribuinte número 170 560 902 da Repartição de Finanças 

de Bragança em 6 de Setembro de 1988. ------------------------------------------------------------ 
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ANTÓNIO JOSÉ CEPEDA, eleito pela lista do Partido Socialista, nascido em 8 de 

Agosto de 1946, filho de José Rufino Cepeda e de Emília Raquel Teixeira, Professor, 

natural da Freguesia de Gebelim – Alfândega da Fé  e residente na freguesia da Sé – 

Bragança, portador do Bilhete de Identidade número 724 190, emitido pelos Serviços 

de Identificação Civil de Bragança, em 24  de Março de 2000, cartão de eleitor número 

5 641, da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé – Bragança, em 1979 e cartão 

de contribuinte número 122 475 747 da Repartição de Finanças de Bragança em 6 de 

Janeiro de 1982.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 MARIA DE FÁTIMA GOMES FERNANDES, eleita pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 29 de Maio de 1962, filha de Jorge Fernandes e de Maria 

Odete Gomes, Professora, natural de Veiga de Lila, Município de Valpaços,  residente 

na freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança, portador de: Bilhete de 

Identidade número 5828804, emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança em 30 

de Abril de 2001, cartão de eleitor número 10 224 da Comissão Recenseadora da 

Freguesia da Sé – Bragança em  31 de Maio de 1980 e cartão de contribuinte número 

144 380 455  da Repartição de Finanças de Bragança em 28 de Junho de 1994.--------- 

 

ARMANDO NUNO GOMES CRISTÓVÃO, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 16 de Abril de 1957, filho de Armando Cristóvão e de Maria da 

Glória Gomes, Arquitecto, natural e residente na freguesia da Sé - Bragança, 

Município de Bragança , portador de: Bilhete de Identidade número 3 454 869, emitido 

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 17 de Dezembro de 1998, 

cartão de eleitor número 9 242 da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé- 

Bragança em 28 de Maio de 1990 e cartão de contribuinte número  149 662 505 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 5 de Julho de 1982. --------------------------------- 

 

MARIA IDALINA ALVES DE BRITO, eleito pela lista do Partido Socialista, nascida 



44 

em 2 de Dezembro de 1954, filha de Ernesto José Alves e de Balbina de Jesus 

Martins, Técnica de Serviço Social , natural  da freguesia de Felgueiras – Município de 

Torre de Moncorvo e residente na  freguesia da Sé - Município de Bragança, portadora 

de: Bilhete de Identidade número 3 159 385 , emitido pelos Serviços de Identificação 

Civil de Bragança, em 12 de Julho de 2005, cartão de eleitor número 10 889, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé em 18 de Maio de 1983 e cartão de 

contribuinte número 111 045 657 da Repartição de Finanças de Bragança em 25 de  

Setembro de 1990. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ISABEL MARIA LOPES, eleita pela lista do Partido Social Democrata, nascida em 15 

de Abril de 1970, filha de Raúl José Lopes e de Beatriz Lucília Lopes, Professora do 

Ensino Superior, natural da Freguesia da Sé- Bragança e residente na freguesia de 

Rio Frio, ambas do Município de Bragança, portadora de: Bilhete de Identidade 

número 8 734 519, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 26 

de Fevereiro  de 2003, cartão de eleitora número 467 da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Rio Frio, em 21 de Maio de 1988  e cartão de contribuinte número 202 

991 326 da Repartição de Finanças de Bragança, em 19 de Dezembro de 1990. -------- 

 

------- Verificadas a identidade e legitimidade dos membros presentes antes indicados, 

o Presidente da Mesa da Assembleia Cessante, atrás mencionado, declarou-os 

investidos nas suas funções, declarando instalada a Câmara Municipal  podendo 

consequentemente entrar em actividade. ------------------------------------------------------------ 
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------- Neste momento usou da palavra o Presidente da Mesa da Assembleia   

Cessante que proferiu o seguinte discurso: --------------------------------------------------------- 

 

Presidente da Mesa da Assembleia  Cessante – Proferiu o seguinte discurso: -------- 

 

“Senhor Bispo de Bragança e Miranda,  Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Bragança, Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Senhoras 

Autoridades Civis, Militares e Religiosas, Senhores Vereadores entretanto eleitos, 

Senhores eleitos, meus Senhores e minhas Senhoras. ------------------------------------------ 

 

------- Não sendo devido nem sequer adequado, não há hoje aqui, lugar nem tempo 

para análises e  interpretações dos resultados das eleições autárquicas em Bragança. 

Mas a mensagem clara, inteligente e objectiva que o eleitorado da cidade e do 

concelho enviou aos partidos políticos e listas de independentes exige a todos uma 

rápida e profunda reflexão de modo a que muito para lá dos programas e projectos 

apresentados, seja apontado um rumo e percorrido um caminho cuja acção seja 

inequivocamente ao serviço dos munícipes, garantindo a operacionalidade e a eficácia 

dos órgãos que constituem o diagrama autárquico. ---------------------------------------------- 

------- Porque se há características reconhecidamente nas Gentes da Região 

Transmontana a que nos orgulhamos de pertencer, elas são certamente a lealdade, a 

dedicação e sobretudo a vontade férrea de levar a bom termo os compromissos 

aceites e os projectos em que os eleitores confiaram. ------------------------------------------- 

------- Estamos a participar num acto genuinamente política e se a política e como nos 

ensinaram, a arte do possível, do encontro, do diálogo e do respeito, então esta 

cerimónia não pode ser despida da memória dos Homens e do afecto que a mesma 

transporta através do tempo.---------------------------------------------------------------------------- 

------- Ora, o que hoje e aqui celebramos é a convicção das comunidades locais na 

construção do seu futuro colectivo que durante os 30 anos de democracia e de poder 

local todos soubemos construir, encerrando-se um ciclo dominado pelo lançamento e 

concretização de obras fundamentais, não só à afirmação da cidadania de cada um de 

nós como também à subsistência das populações com um mínimo de qualidade e 

dignidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Estamos pois confrontados com o encerrar de um ciclo de investimentos que 

consistiu sobretudo em equipamentos e infra-estruturas básicas à subsistência dos 

munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Afirma-se hoje de forma clara e inequívoca a necessidade de conduzir o poder 

local a novos patamares de qualidade, exigência e modernidade. ---------------------------- 

------- Bem sabemos ser os responsáveis pela melhor parte do investimento público 

feito em Portugal, porém os Portugueses exigem novas formas de pensar e planear o 

País e os Municípios.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A malha autárquica deve pois, afirmar-se de forma continua e coerente como 

referencial de coordenação, planeamento e eficácia na gestão dos recursos públicos. 

------- Impõe-se para tanto novas formas de pensar as autarquias locais, não só no 

domínio de uma distribuição séria, equitativa e de competências, como ainda novas 

formas de articulação entre os vários patamares de intervenção autárquica e 

administração central, sendo certo que tal articulação só será verdadeiramente eficaz 

e eficiente com o advento que a meu ver se torna cada vez mais necessário, a 

instituição das regiões administrativas, entendendo-se estas como núcleos 

verdadeiros de polarização e articulação dos recursos públicos, e não num mero 

retalho público “a pedido” de egos locais.------------------------------------------------------------ 

------- Hoje o poder Municipal afirma-se de forma séria e madura tendo alcançado a 

compreensão e concretização que a dinâmica democrática local impõe, uma 

capacidade de regeneração não só de políticas como de actores, no reconhecimento 

da limitação dos mandatos autárquicos princípio entretanto já vertido no ordenamento 

jurídico português. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Mas os desafios que se colocam impõem maior exigência e arrojo, passando 

nomeadamente pela afirmação cada vez mais vincada do papel das freguesias na 

dialéctica do desenvolvimento local através do aprofundamento da sua autonomia 

administrativa e financeira face ao município, condições fundamentais à valorização e 

dignificação do Poder Local que mais próximo e nuclear  se encontra dos cidadãos. ---- 

------- Mas a dignificação e valorização do Poder Local passa também pela valorização 

dos níveis de intervenção das Assembleias Municipais e Assembleia de Freguesia, 

retirando-as da penumbra e do cinzentismo em que têm vivido face ao braço executivo 

municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------  A afirmação recíproca de respeito e dignidade humana, administrativa, funcional 

e financeira entre os diversos órgãos autárquicos são a condição única e absoluta 

para a condição única e absoluta para a construção de um novo ciclo para o Poder 

Local e para a cidadania.--------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ao longo dos trinta anos de Poder Local em que tive o gosto e a oportunidade de 

servir o município de Bragança quer em órgãos executivos quer em órgãos 

deliberativos compreendi com a ajuda de todos e sem excepção, o singular desafio 

que ora expus e que traça de forma clara o trajecto doravante a percorrer pelas 

autarquias num novo ciclo que o presente faz adivinhar para Portugal e para os 

Portugueses no contexto Europeu. -------------------------------------------------------------------- 

------- Concluo com uma palavra de reconhecimento e apreço por todos aqueles que 

têm estado envolvidos nesta tarefa, sendo certo que os entorses e desvios à vivência 

democrática redundarão sempre num fracasso histórico que a vivência colectiva 

saberá reconhecer e excepcionar. ---------------------------------------------------------------------  

------- Muito obrigado”.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------ Então chamava agora o membro da lista mais votada para a Assembleia Municipal 

que é o Engenheiro Machado Rodrigues.---------------------------------------------------------  

------ Eu quero vivamente e de uma forma muito genuína e muito séria, cumprimentar o 

Engenheiro Machado Rodrigues, homem de grandes e profundas convicções 

democráticas, um homem que gosta da sua terra, que vai servir bem a sua terra e 

portanto merece o apreço e o carinho de todos nós. --------------------------------------------  

------ Muito obrigado pela sua presença e seu empenho. --------------------------------------  

 

 

Cidadão, cabeça de lista mais votada -  Senhor Bispo, Senhor Presidente da Câmara, 

demais autoridades, meus caros Presidentes das Juntas de Freguesia, meus caros colegas 

membros da Assembleia  Municipal, Senhores Convidados.----------------------------------  

------ Compete-me, como pessoa com o primeiro nome da lista do PSD que ganhou as 

eleições para a Assembleia Municipal, conduzir os trabalhos  até à eleição da Mesa da 
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Assembleia  Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

------ Convido para me acompanharem na Mesa, nesta fase, o Senhor Deputado Luís 

Filipe Pires Fernandes, eleito pela lista do PS e o Senhor Deputado Acúrcio Álvaro 

Pereira  que acaba de estar aqui na Mesa. --------------------------------------------------------  

------ E ao fazê-lo quero saudar os Grupos Parlamentares representados na Assembleia , 

incluindo os que não ficam, neste momento, representados na Mesa,  a CDU e o Bloco 

de Esquerda. ------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Minhas senhoras e meus senhores, neste momento, e como acto importante desta 

fase destes trabalhos é para mim  uma honra convidar a usar da palavra o   Presidente da 

Câmara Municipal de Bragança, Engenheiro Jorge Nunes.------------------------------------  

 

 
------ Presidente da Câmara – Proferiu o seguinte discurso: -------------------------  

 

“Senhoras e Senhores Deputados Municipais ---------------------------------------------   

Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia  -------------------------- 

Excelência Reverendíssima, Bispo da Diocese de Bragança Miranda ------------- 

Distintas autoridades Civis, Militares e Religiosas --------------------------------------- 

Convidados, representantes da Comunicação Social ----------------------------------- 

 

É com um sentimento de grande respeito que me dirijo a V. Ex.as, ciente das 

responsabilidades assumidas perante os nossos concidadãos, que de forma 

expressiva quiseram exercer o seu direito e dever de cidadania, participando 

na escolha do governo municipal para os próximos quatro anos. --------------------  

 

 Em democracia, sistema de organização social e política, a soberania pertence 

ao povo, assenta na liberdade para os cidadãos se associarem, divergirem, 

colocarem em comum o que os une, e cuja eficácia de acção, os cidadãos têm 

o direito natural de julgar de forma efectiva através das eleições. ------------------- 
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Em Bragança, o povo decidiu democraticamente pela continuidade, delegando-

nos o poder por mais quatro anos, premiando o trabalho realizado e as 

propostas apresentadas pela candidatura do Partido Social Democrata. Foram 

muitos os cidadãos que com ânimo, esperança e alegria, se empenharam 

nesta candidatura, garantindo um resultado histórico, alcançando 63,85% da 

votação, ficando a eleição do sexto vereador a escassos 136 votos. --------------- 

 

Saúdo todos os eleitos agora empossados, salientando, tal como o fiz na 

tomada de posse no 1.º e 2.º mandatos, que quem é eleito se obriga a 

governar tendo presente o interesse público, dignificando a instituição que 

representa, garantindo boa governabilidade e integridade, fazendo cada dia 

melhor e tendo presente que a vontade de fazer, não dispensa ninguém de 

fazer bem, nem de evitar o desperdício de recursos que resultam do esforço de 

todos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Àqueles que terminaram funções e cumpriram, na condição de mulheres e 

homens livres, um dever cívico para com a comunidade Bragançana, membros 

das Juntas de Freguesia, Assembleias de Freguesia, Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal, a todos, o reconhecimento pela vossa dedicação à 

causa pública e pelo contributo ao desenvolvimento concelhio.----------------------- 

 

Agradeço de forma reconhecida, quantos comigo trabalharam, na Câmara 

Municipal e no Gabinete de Apoio e que, por razões de índole institucional ou 

pessoal, incluindo a impossibilidade de prolongarem o seu sacrifício pessoal 

aos imperativos deste esgotante serviço cívico, deixam de compartilhar a 

jornada que continua. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Uma saudação especial às senhoras e senhores vereadores, que comigo 

assumem as responsabilidades de gestão da Câmara Municipal para, num 
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trabalho de equipa assumirmos importantes desafios, uns de forma mais 

directa, outros no âmbito de uma oposição democrática e responsável, tendo 

presente que a responsabilidade politica tem um rosto.--------------------------------- 

 

A 14 de Dezembro do ano de 1997, os cidadãos de Bragança, entregaram-nos 

o governo da Câmara Municipal, reconfirmando-nos a sua confiança a 16 de 

Dezembro de 2001, tendo como grandes desígnios de gestão: a atractividade, 

a modernidade, e o emprego, e como principais vectores de acção: melhoria da 

governabilidade da Câmara Municipal; maior dignidade do poder local; combate 

ao desperdício; redução da despesa corrente; diminuição do endividamento; 

aumento do património e aumento do investimento municipal. ----------------------- 

 

Conseguimos resultados assinaláveis, fruto das políticas desenhadas e 

concretizadas com dedicação e exigência, apoiadas no maior conhecimento 

técnico no âmbito da concepção, na afectação de recursos mais qualificados à 

execução e controlo, políticas apoiadas pela generalidade dos cidadãos, 

empresas e instituições. ------------------------------------------------------------------------- 

 

A relação de confiança mútua estabelecida com os trabalhadores da Câmara 

Municipal, a melhoria das condições de trabalho, a evolução das qualificações, 

a grande dedicação e serviço de missão que envolve quase todos, permite-me 

afirmar que eles estão intimamente ligados a este grande ciclo que deixa boas 

referências para a história de Bragança e por isso devem sentir satisfação e 

vontade de fazer mais e melhor. Da minha parte aqui lhes deixo o merecido 

reconhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em dois mandatos, mudámos muito a imagem do concelho, para melhor, ao 

nível social, económico, da qualidade do espaço urbano, do ambiente, das 

acessibilidades, e dos equipamentos. Bragança escreveu em oito anos de 

intensa actividade autárquica, novos e felizes capítulos da sua história, fê-lo 
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com sentido estratégico, confiança, rigor e transparência, conciliando maior 

dignidade e qualidade de trabalho com combate ao desperdício. -------------------- 

 

Bragança cresceu muito e melhor, passou a ser referenciada mais pela 

positiva, quer pelos titulares dos órgãos de soberania, quer pelos cidadãos em 

geral, passando a surgir como um bom exemplo a nível nacional em 

determinadas áreas, quando comparada com outras cidades, fosse no trânsito 

e mobilidade, no ambiente, na preservação do património e na qualidade de 

vida, tendo surgido mais do que uma vez no restrito grupo de cidades do país 

com mais qualidade para viver, o que muito orgulha todos os Bragançanos. ----- 

 

Também na economia o concelho de Bragança evoluiu, em oportunidade e em 

poder de compra. No ano de 1995, conforme dados do INE, Bragança 

apresentava um índice de poder de compra per capita de 80,37 % da média do 

país e de entre as capitais de distrito ocupava a 17.ª posição, enquanto que no 

ano de 2002, com 97,86%, ocupava a 11.ª posição, à frente de Viana do 

Castelo; Vila Real; Leiria; Viseu; Guarda; Santarém e Portalegre, resultado da 

actividade municipal, das instituições, empresas e cidadãos, o que permitiu 

gerar mais riqueza e criar muitos postos de trabalho públicos e 

fundamentalmente privados, dos quais beneficiam os mais jovens. ----------------- 

 

Os Bragançanos premiaram quatro anos de governação autárquica durante os 

quais demos provas de absoluta dedicação e bom trabalho reconhecidos 

dentro e fora do concelho, para orgulho de todos os Bragançanos. Voltaram a 

confiar de modo ainda mais expressivo nas melhores propostas para os 

próximos quatro anos, no seu sentido mais positivo e realista, que vão ao 

encontro das suas aspirações mais imediatas e também futuras, estas 

construtoras de novas referências para as gerações vindouras. --------------------- 
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O nosso programa de acção, conforme foi apresentado aos cidadãos, assenta 

em três ideias chave: o empreendedorismo, a inovação e a cidadania, e tudo 

faremos para o concretizar, sabendo tratar-se de um compromisso e também 

de uma previsão de trabalho e método de acção.  

 

Com a autorização, apoio da Assembleia Municipal e colaboração das Juntas 

de Freguesia, tentaremos garantir o nosso melhor, privilegiando as áreas da 

economia, do desporto, do lazer e da cidadania, reforçando as relações 

institucionais na cooperação interna e externa. ------------------------------------------- 

Adoptaremos uma postura exigente e responsável, privilegiando o diálogo na 

procura de parcerias, reivindicando junto da Administração Central, sem 

enveredar pela lógica do contra poder, motivando os cidadãos para acções de 

defesa dos seus legítimos interesses, para a concretização dos muitos 

compromissos políticos assumidos e não concretizados, e outros que 

interessem ao futuro de Bragança.    -------------------------------------------------------- 

 

Os Bragançanos estão cansados dos muitos compromissos que lhes têm sido 

feitos em tempo de campanha para as eleições legislativas, e não cumpridos. 

Há mais de uma década que o investimento público efectivo no distrito é 

baixíssimo, hoje praticamente reduzido a nada. Abordarei três exemplos de um 

vasto conjunto de âmbito distrital, para justificar a afirmação. ------------------------ 

 

Começámos em 2003 e 2004 a ter alguns sinais positivos, relativos às 

acessibilidades com a evolução dos estudos do IP2; do IC5 e o compromisso 

de avançar com os concursos de construção, bem como a decisão de 

construção da Auto-estrada Transmontana A4, troço entre Amarante e Vila 

Real a 13 de Dezembro de 2002 e o troço Vila Real Bragança, a 30 de 

Setembro de 2004, com concurso para os estudos prévios lançado em 

Novembro de 2004, para garantir o início de obras em 2007 e conclusão até 

2009, os dois troços a serem construídos numa só concessão. ---------------------- 
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Com a mudança de Governo quase tudo parece voltar à estaca zero, 

lembrando que actualmente se circula em todos os distritos do país por auto-

estrada, excepto no de Bragança, que está votado ao esquecimento. ------------- 

 

Na área da saúde, uma das fundamentais em termos da qualidade de vida e 

por isso, de fixação das pessoas e por arrastamento das actividades 

económicas, verificaram-se algumas evoluções positivas, em especial a 

abertura em Julho de 2004 do concurso público de execução das obras de 

ampliação do Hospital, estando o processo de adjudicação parado desde Abril 

de 2005, enquanto para outros hospitais não falta verba. Também a construção 

do Centro de Saúde II e Laboratório Distrital está sem verbas em PIDAC. 

Entretanto surge a ameaça cega de extinção de maternidades no interior, 

baseada em critérios técnicos, sem que na decisão outros factores sejam 

ponderados. Encerrar maternidades em capitais de distrito que são as cidades 

âncora do desenvolvimento regional, seria uma atitude criminosa, pois 

acentuaria as assimetrias sociais e económicas. O que de facto Bragança 

precisa é de melhores instalações e equipamentos e de mais valências 

médicas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uma vida saudável é uma garantia e uma ambição presente e futura de uma 

comunidade, sendo por isso à volta das situações atrás enunciadas, que os 

Bragançanos poderão ter que assumir atitudes muito duras, situação para as 

quais todos temos que estar disponíveis.  -------------------------------------------------- 

 

Lembro que o Instituto Politécnico tem tido os seus projectos de construção de 

instalações em Bragança e Mirandela, cancelados há mais de seis anos por os 

vários Governos praticamente nada terem ligado a esta Instituição, enquanto a 

UTAD, e outros Institutos Politécnicos, todos os anos têm tido verbas 

significativas em PIDAC. Trata-se de mais um sinal de claro abandono do 

distrito de Bragança, porque dinheiro para investimento no país sempre vai 
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havendo, para as grandes e pequenas infra estruturas nas Áreas 

Metropolitanas e até para construir estádios em excesso. ----------------------------- 

 

Com políticas destas voltamos a andar para trás, a manter as políticas de 

abandono que têm empurrado o Nordeste para uma situação insustentável, 

que dificulta a inversão do processo de declínio demográfico e impede o 

desencravamento da actividade económica. O orçamento de Estado para 2006 

é mais uma machadada na correcção de assimetrias, com o regresso em força 

do centralismo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Não podemos permanecer como que anestesiados, o povo Bragançano deu ao 

actual Governo um voto de confiança, esperançado numa mais rápida evolução 

na resolução das suas carências, por isso e por tudo o que os Bragançanos 

têm sofrido, é tempo de o povo Nordestino, pacato e humilde, se erguer, unido 

com as suas instituições e representantes políticos, movimentando energias 

capazes de fazer compreender ao país e além fronteiras a sua recusa de 

aceitação do estatuto de periferia da periferia. Bem pelo contrário, lutamos pela 

condição de nova centralidade, espaço de oportunidade e de futuro. -------------- 

 

Por isso não basta compreender, é preciso agir, colocando o interesse dos 

cidadãos do Nordeste acima dos pequenos interesses pessoais. Os cidadãos 

nomeados para cargos políticos e os eleitos não podem na sua acção deixar de 

colocar em primeiro lugar o interesse dos nossos concidadãos, ainda que 

conciliados com o interesse do país, nota especialmente aplicável aos 

senhores deputados eleitos pelo distrito, porque, quando eleitos, ganhando a 

 sua condição de deputados nacionais não perdem a condição de 

representantes daqueles que os elegeram, visto com estes terem assumido 

compromissos e recebido o respectivo voto que lhes conferiu a condição de 

deputados.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Os Bragançanos deram ao longo da história provas de grande determinação e 

valentia e por isso, obrigamo-nos a encarar o futuro sem nos resignarmos, 

encarando a realidade com coragem, fazendo multiplicar a nossa energia, sem 

perder de vista o conhecimento da evolução da população e da economia no 

distrito, comparativamente à média do país. ----------------------------------------------- 

 

De forma consciente e qualificada devemos exigir maior vontade política do 

Governo, à volta de um modelo de desenvolvimento centrado na qualificação 

dos cidadãos, na criação de riqueza e de oportunidade económica para os 

mais jovens. Não aceitamos que a atitude de exigência venha a ser 

considerada como atitude de lamúria, porque essa sempre tende a ser a 

interpretação dos que têm voltado costas ao Nordeste Transmontano. ------------ 

 

Não é o facto de os três concelhos do distrito de Bragança, no eixo do IP4 

representarem mais de 50% da população residente e quase 70% do emprego 

por conta de outrem, que deve levar os outros concelhos do distrito, a pensar 

que aqueles lhes retiram a oportunidade. Na verdade todos temos estado a 

perder, e por isso devemos estar mais unidos, senão vejamos: ao nível da 

população, há cerca de século e meio, o distrito representava 6% da população 

do país, contra os actuais 1,4%; na última década acentuou-se o declínio 

demográfico, tendo perdido mais 20% da população. Bragança é o distrito mais 

envelhecido do país e com a média mais baixa de jovens. ---------------------------- 

 

Na economia o PIB per capita é inferior à média nacional e da Região Norte; 

42% da população integra a classe de menores rendimentos, enquanto a 

média no país é de 27%. Se comparamos o poder de compra per capita 

concelhio, vamos encontrar situações verdadeiramente chocantes. Dos 308 

municípios, só 28 ultrapassam a média do país. A relação entre Lisboa e 

Vinhais é de 6 para 1 e com Bragança é de 3 para 1, apesar de Bragança se 

integrar no grupo dos 14% dos concelhos do país com melhor índice, ou até 
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verificar que 40 % dos concelhos com rendimento médio inferior a 50 % da 

média do país, se localizam em Trás-os-Montes e Alto Douro.   --------------------- 

 

O país tem perdido coesão, apesar dos I, II e III Quadro Comunitário de Apoio, 

com forte agravamento das assimetrias regionais, resultado de ciclos de curta 

governação que têm empurrado os Governos para muitas decisões de curto 

prazo, levando-os a investir prioritariamente, nas áreas metropolitanas, onde 

politicamente o investimento é mais facilmente rentabilizado. Esperávamos sim, 

que num quadro de planeamento de âmbito nacional, para cada região fosse 

encontrada vocação específica de desenvolvimento, e o conjunto equilibrado 

dessas vocações permitisse a economia progredir e o país ganhar mais coesão 

social, económica e territorial. ----------------------------------------------------------------- 

 

Os principais titulares dos vários órgãos de soberania têm vindo a reconhecer o 

esquecimento a que o distrito tem sido votado e que, existe de facto uma dívida 

histórica do país para com este e ainda não saldada. Tem sido também 

reconhecido, que o Nordeste Transmontano precisa ganhar voz, o que não tem 

sido fácil, por alguns dos que na região mais responsabilidades têm tido em 

termos partidários, facilmente se acomodarem aos interesses ditados pelas 

estruturas partidárias e do Governo Central, em detrimento dos interesses 

locais e regionais, que têm de ser defendidos de forma mais enérgica. ------------ 

 

A diminuição nominal e real dos fundos municipais para 2006, resultado do 

maior ataque da última década à autonomia administrativa e financeira dos 

municípios, obriga-nos a governar em contexto de maior dificuldade, acrescida 

dos desafios de reestruturação da Administração e de redução da despesa 

pública, e por estarmos em período de transição do actual para o próximo 

Quadro Comunitário de Apoio. -----------------------------------------------------------------  
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Os transmontanos sabem também por experiência própria, que em tempo de 

crise, esta os atinge de forma mais dura, com tendência para o reforço do 

centralismo e consequente agravamento das assimetrias entre regiões. ---------- 

 

Sabemos estar perante novos desafios, e que as cidades do séc. XXI, qualquer 

que seja a sua dimensão, necessitam cada vez mais de inovação e criatividade 

para desenhar o seu futuro, obrigando-se a encontrar complementaridades em 

redes de cidades, definir um projecto de cidade, encontrar um equilíbrio 

inteligente entre a sua estratégia económica, a coesão social e o 

desenvolvimento sustentável. A nossa cidade precisa também de reforçar a 

vertente politica supra municipal e de âmbito regional, áreas em que os 

Governos, nos últimos anos nos fizeram perder muito tempo e oportunidades, 

devido a políticas contraditórias. -------------------------------------------------------------- 

 

Somos realistas, entendemos que muito depende de nós, e também que o 

Governo tem a palavra mais importante no desenho das políticas regionais e 

de cooperação fronteiriça. O desenvolvimento do território de fronteira tem que 

ser equacionado numa relação estratégica de cooperação institucional muito 

forte, com um envolvimento intenso da Administração Central e Regional dos 

dois países. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A fronteira política é hoje mais ténue, a económica praticamente não existe, 

sendo necessário compreender como quer o país e como queremos nós que 

Bragança se posicione no sistema urbano regional e fronteiriço, no âmbito de 

uma nova centralidade. Pensamos que Bragança deve continuar trabalhar o 

cenário de cidade intermédia, assegurando uma função motora no espaço 

regional. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nesta matéria, a vontade política dos Governos para com o Nordeste 

Transmontano tem sido pouca, especialmente em matéria de cooperação 
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fronteiriça que tem de ser entendida como uma oportunidade, e esta região 

fronteiriça como espaço de inter-face nas políticas de cooperação e 

desenvolvimento entre Estados, também de reserva e defesa da identidade do 

povo português. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

As políticas de cooperação transfronteiriças desenvolvidas no âmbito do 

INTERREG têm sido demasiado limitadas no seu âmbito de aplicação e nos 

recursos financeiros e só podem ser entendidas como complemento de 

políticas de âmbito nacional, que não têm sido concretizadas por claro 

abandono do poder central que tem entregue a região um pouco a si própria.  

Entendemos pois, como necessário um Plano Estratégico de Cooperação 

Fronteiriça entre o Norte de Portugal e Castela e Léon com acções concretas, 

dotado de recursos financeiros específicos de complemento a outros 

programas nacionais de investimento. ------------------------------------------------------ 

É necessário nesse âmbito, estimular uma importante componente de inovação 

e de desenvolvimento, em especial nas pequenas empresas de serviços e da 

indústria.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

A criação de uma Agência de Inovação Regional no âmbito do referido plano, 

parece-nos essencial, servindo como inter-face entre o sistema de ensino 

superior e a actividade económica, no sentido de estimular uma atitude mais 

empreendedora, garantir aumento da competitividade e sustentabilidade nas 

políticas regionais de desenvolvimento, base de trabalho para uma parceria 

público privada capaz de garantir o lançamento de um parque tecnológico, 

entendido como plataforma de desenvolvimento cientifico, técnico e económico. 

O empreendedorismo e a inovação, devem ser factores de qualificação da 

actividade económica, processo em que a iniciativa das empresas é essencial, 

bem como a disponibilidade do IPB (que continuamos a desejar e a lutar para 

que venha a assegurar a base de criação da Universidade de Bragança), 
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Instituição que tem neste campo um dos seus principais desafios, o de colocar 

parte do seu potencial científico ao lado da actividade económica. ----------------- 

 

Sendo a cidade e concelho de Bragança muito atractivos, temos de apostar em 

politicas que dêem oportunidade ao investimento, à criação de riqueza, 

apostando numa vocação regional centrada em áreas ligadas aos sectores 

tradicionais, à floresta, ao turismo ao sector de inovação. A nossa economia 

tem na administração pública, no comércio e na construção civil componentes 

com elevado peso, sendo necessário modernizar, fortalecer outras 

componentes, incluir novas competências, diversificar a actividade, conquistar 

novos mercados, reorientar recursos. ------------------------------------------------------- 

 

Compete-nos manter uma atitude optimista, criar um ambiente de confiança, 

sem estar sempre a exigir dos outros, questionando-nos sobre o que cada um 

de nós pode dar de melhor pela sua terra, seja na exigência consigo próprio, na 

sua empresa ou instituição, como temos feito nos últimos anos, garantindo 

importantes transformações nas instituições e na economia, mas também exigir 

de forma mais enérgica do Governo vontade e políticas efectivas de eliminação 

das barreiras físicas; politicas de incentivos fiscais e económicos, capazes de 

ajudar a estimular a actividade económica. ------------------------------------------------ 

 

Compete-nos ainda obter uma maior compreensão e clarificação da estratégia 

de desenvolvimento concelhio e regional, perceber que a união gera força, 

confiança e credibilidade, na concretização e na capacidade de reivindicação à 

volta de interesses fundamentais da nossa terra, colocando-os acima de 

interesses pessoais ou partidários, matérias em que temos de facto de ser 

menos resignados, mais unidos, firmes e frontais, numa luta que não é contra 

ninguém, mas a favor de todos os Nordestinos. ------------------------------------------ 

 



61 

No mandato que agora inicia, propomo-nos tal como nos anteriores, gerir a 

Câmara Municipal com rigor e transparência, garantindo a igualdade de direitos 

e de oportunidades, a solidariedade, a tolerância. Realizarei o meu último 

mandato à frente da Câmara Municipal, ciente como sempre, de que governar 

é decidir, o que por vezes acarreta escolhas difíceis, que nem sempre 

satisfazem a todos, sendo que o resultado desejável é o de obter um maior 

beneficio para os cidadãos em geral, num exercício em que a política deve ser 

entendida como a arte de bem servir os cidadãos. -------------------------------------- 

 

Confio no presente e no futuro de Bragança, nos princípios que valorizam o 

trabalho e a vida dos cidadãos, confio nas pessoas e em especial na juventude, 

na sua iniciativa e generosidade. O povo escolheu em liberdade, reforçou a 

nossa legitimidade e por isso a nossa responsabilidade aumentou e a partir 

deste momento, os desafios da nossa terra, serão o motivo do nosso esforço, à 

volta do ideal de construção de um concelho com uma economia sustentada e 

sustentável, assente no empreendedorismo, na inovação e na cidadania.  ------- 

 

Viva Bragança, -------------------------------------------------------------------------------------  

Viva Portugal, -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Município de Bragança 26 de Outubro de 2005. ----------------------------------------- 

 

António Jorge Nunes” ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 Cidadão, Cabeça de lista mais votada – Senhores membros da Assembleia  

Municipal, vão ainda hoje eleger a Mesa que dirigirá durante este mandato  os trabalhos  

da Assembleia  Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

------ É este o momento para fazer um agradecimento a todos os membros da 

Assembleia Municipal que estiveram em funções nos últimos quatro anos, para fazer 
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um agradecimento aos membros da Mesa que dirigiu os trabalhos da Assembleia  

Municipal, e naturalmente com uma palavra muito especial e uma ênfase de 

agradecimento e admiração ao   Dr. Telmo Moreno que foi o Presidente da Assembleia  

Municipal neste mandato. E faço esta menção com muito empenho e muita sinceridade, 

porque para além da amizade de longos anos, que tem sido para mim um privilégio, 

tivemos várias lutas que travámos juntos e não é qualquer  pequena diferença que possa 

haver  num dado momento, quando as pessoas se respeitam e quando as pessoas se 

admiram que terá a mínima influência no que será  o interesse e o empenho comum no 

futuro da nossa terra. --------------------------------------------------------------------------------  

------ Vamos, daqui a pouco, suspender os trabalhos a fim de que se possa preparara a 

reunião que como disse, irá eleger a Mesa da Assembleia  Municipal. ----------------------  

------ Para informação e utilização dos interessados eu queria dizer que os eleitos nas 

listas do PSD terão à sua disposição, para reunirem, a sala de ensaios que é neste piso; 

os Senhores eleitos nas listas do PS terão à sua disposição a sala de reuniões do piso 

seis; os Senhores eleitos nas listas da CDU terão à sua disposição uma sala ao lado do 

Foiet   no piso cinco; o Bloco de  Esquerda, como é só um elemento eu julgo que tem 

esta sala  à sua  disposição, durante este intervalo para poder estar. -------------------------  

------ Julgo também que estamos todos convidados para um “porto” que será servido no 

Foiet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Vamos fazer um intervalo de vinte minutos. ---------------------------------------------    
 

-------E nada mais tendo acontecido, foi encerrada a sessão cerca das dezanove 

horas, da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente da Mesa 

da Assembleia  Municipal Cessante e pelos Secretários. ---------------------------------------- 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia  Cessante, _____________________________ 

O Secretário,__________________________________________________________: 

A Secretária,___________________________________________________________ 

 

 


