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PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

------- Terminada a instalação dos Órgãos do Município, que decorreu no dia 9 de 

Novembro do ano de dois mil e nove, no Teatro Municipal de Bragança, seguiu-se 

de imediato, no mesmo local, pelas vinte horas, a realização da primeira reunião de 

funcionamento da Assembleia Municipal, presidida pelo cidadão cabeça de lista 

mais votada – Dr. 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.---------------------------------------------------------------------------------- 

  

QUORUM – Verificada a existência de quórum – noventa e cinco membros – deu-se 

início aos trabalhos cerca das vinte horas. ---------------------------------------------------------- 
 
 
Cidadão que encabeça a lista mais votada -  Senhores deputados, senhores 

Presidentes de Junta, peço a vossa atenção, vamos dar início aos trabalhos da 

primeira sessão. Como sabem e antes de mais, como dizia há pouco, esta primeira 

sessão tem um objecto único de eleição dos membros da Mesa. Queria lembrar aos 

senhores deputados e também aos senhores Presidentes de Junta, porque há caras 

novas, que alguns não estão ainda habituados às práticas na Assembleia e convém 

esclarecer a estes novos elementos da Assembleia Municipal, do seguinte: --------------- 

------- Antes dos trabalhos se iniciarem deve ser feita a assinatura de presença, esse 

acto acontece à chegada à Assembleia Municipal antes dos trabalhos terem início. No 

final dos trabalhos da Assembleia Municipal têm que, os senhores deputados e 
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senhores Presidentes de Junta voltar a assinar as folhas de presença, que é o fim da 

sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------  Vamos proceder à eleição dos elementos da Mesa.-------------------------------------- 

------- De acordo com o ponto dois do artigo 7.º do regimento diz o seguinte: “ Na 

ausência de disposição regimental compete à assembleia deliberar se a eleição a que 

se refere o número anterior – eleição do presidente e secretários da mesa -  é 

uninominal ou por meio de listas”. --------------------------------------------------------------------- 

------- Compete então à Assembleia decidir sobre essa matéria. Nesse sentido eu ia 

perguntar às forças partidárias qual é a vossa proposta para que se proceda à votação 

de forma uninominal ou pela forma de lista. -------------------------------------------------------- 

------- Registo a inscrição do Partido Social Democrata – Rui Correia. Não registo mais 

nenhuma inscrição. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Faz favor senhor deputado. ---------------------------------------------------------------------- 

 

------- Rui Correia -  Muito obrigado, Senhor Presidente. --------------------------------------- 

------- Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal em exercício e 

respectivos Secretários; Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara; Senhores 

Vereadores; Senhoras e Senhores Deputados Municipais; Presidentes de Junta de 

Freguesia; convidados: entidades civis, militares e religiosas; ao Coral Brigantino, não 

sei se ainda está aí mas que também está de parabéns pelo espectáculo; Público em 

geral e Comunicação Social. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- Em meu nome e em nome do grupo Municipal do PSD dou as boas vindas aos 

novos elementos desta Assembleia. Faço votos para que os nossos trabalhos sejam 

frutíferos, sempre em favor das populações do nosso Concelho.------------------------------ 

------- Aproveito, ainda, para prestar uma homenagem ao Presidente da Assembleia 

cessante – Engenheiro Machado Rodrigues - pela forma digna, honesta e imparcial, 

como durante quatro anos dirigiu os trabalhos desta Assembleia.----------------------------- 

------- Também uma palavra de agradecimento a todos os deputados e a todos os 

Presidentes de Junta que trabalharam connosco no mandato anterior e que por um 

motivo ou por outro não vão estar connosco nos próximos quatro anos. -------------------- 

------- Assim, o Grupo Parlamentar do PPD/PSD, tendo em conta o ponto dois do 

artigo sétimo, que referiu o Senhor Presidente, do Regimento desta Assembleia 
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Municipal, propõe que a eleição para a Mesa da Assembleia se processe por 

meios de lista.  (ANEXO I) ----------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votada – Muito obrigado Senhor 

Deputado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Esta é a única proposta e vamos passar a votá-la, de imediato. ----------------------- 

 

-… … … ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votada – Senhor deputado tem a palavra. - 

 

------- Bruno Veloso -  Muito boa tarde. Fazer uma primeira palavra aos membros 

eleitos desta Assembleia, à Mesa em funções. A propósito da proposta que é aqui 

avançada pelo Grupo Municipal do Partido Social Democrata, eu gostaria só de obter 

um esclarecimento. Quando se fala em lista, Senhor Presidente, fala-se em lista 

fechada,  ou então será uma lista, se houver listas alternativas aplicar-se-á o método 

de hont, portanto é uma lista fechada. É essa a minha dúvida em relação à proposta. 

Muito obrigado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votada – A questão é: uninominal seria a 

votação específica por voto secreto para o Presidente, votação seguida, por voto 

secreto, para o Primeiro secretário e votação seguida, por voto secreto, para o 

Segundo Secretário. Neste caso, a votação por lista, as listas advêm das propostas, 

que é a questão que eu vou formular de seguida, das propostas que surgirão dos 

diversos Grupos da assembleia Municipal. Neste momento vamos passar à votação 

que determinará a decisão da Assembleia Municipal que é a votação por lista. ----------- 

------- De seguida passaremos ao ponto da constituição das listas e cada Grupo 

Municipal terá a liberdade de fazer a sua proposta, que serão votadas depois  por voto 

secreto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A primeira votação não é necessário fazer por voto secreto, de forma normal, 

para os deputados eleitos, no fundo vamos pedir que a votação se faça por filas. -------- 

------- Então eu passo a ler:  
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“ Assembleia Municipal de Bragança – Grupo Parlamentar do PPD/PSD 

Tendo em conta o Ponto 2 do Artigo 7.º do regimento da Assembleia Municipal de 

Bragança, o grupo Parlamentar do PPD/PSD propõe que a eleição para os elementos 

da Mesa da Assembleia se processe por meio de lista”. ----------------------------------------- 

------- A proposta foi aprovada, por maioria qualificada, com zero votos contra, 

seis abstenções e oitenta e cinco votos a favor, estando, momentaneamente, 

noventa e um membros presentes.----------------------------------------------------------------- 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votada – De seguida vamos pedir aos 

Grupos Parlamentares que apresentem as suas listas para serem sujeitas a votação 

por escrutínio secreto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------- Rui Correia – “O Grupo Municipal do Partido Social Democrata propõe a lista 

abaixo indicada para a Mesa da Assembleia Municipal: ----------------------------------------- 

------- Presidente – Luís Manuel Madureira Afonso--------------------------------------------- 

------- 1.º Secretário -  Acúrcio Álvaro Pereira---------------------------------------------------- 

------- 2.º Secretário – Maria Madalena Morais Morgado”------------------------------------- 

------- (ANEXO II) ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votada – Obrigado Senhor Deputado. ------ 

------- Faz favor Senhor Deputado. --------------------------------------------------------------------  

 

------- Bruno Veloso – Fazemos então uma proposta: ------------------------------------------- 

------- “Presidente – Marisa Rodrigues Alexandre (PS) ---------------------------------------- 

------- 1.º Secretário .- José Brinquete (CDU) ---------------------------------------------------- 

------- 2.º Secretário – Alzira Conceição Bento Gomes(PS)  ” ------------------------------- 

------- (ANEXO III) ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votada – Obrigado Senhor Deputado.------- 

------- Há mais propostas? ------------------------------------------------------------------------------- 

------- Não havendo mais propostas, de acordo com a entrada das propostas, na Mesa, 

iríamos designar a proposta do Grupo Municipal do Partido Social Democrata como 
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LISTA A. A proposta efectuada pelo Grupo do Partido Socialista, pelo Deputado 

Bruno Veloso, será designada por LISTA B.-------------------------------------------------------- 

 

-------  Lista A – Presidente – Luís Manuel Madureira Afonso 

                          1.º Secretário – Acúrcio Álvaro Pereira 

                           2.º Secretário – Maria madalena Morais Morgado 

------- Lista B – Presidente – Marisa Rodrigues Alexandre (PS) 

                          1.º Secretário – José Brinquete (CDU) 

                           2.º Secretário – Alzira Conceição Bento (PS) 

 

------- Portanto temos duas propostas na Mesa, Lista A, apresentada pelo Partido 

Social Democrata e Lista B que resulta da proposta do Grupo Municipal do Partido 

Socialista em conjunto com a CDU. ------------------------------------------------------------------- 

------- A votação será feita por escrutínio secreto, só terão que votar, nos papéis que 

estão disponíveis, A ou B. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

-… … … ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votada – Não há, não está prevista, de 

facto, essa situação. Podemos propor à assembleia que se manifeste e manifeste a 

sua vontade sobre essa matéria. Não está previsto, regimentalmente, um período para 

discussão. De qualquer forma eu devolveria à Assembleia essa decisão, se me 

permite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Mas quer fazer essa alocução aqui ao microfone, se faz favor?------------------------ 

 

-… … … ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votada –  Eu devolvo, mais uma vez, essa 

escolha e essa decisão à Assembleia. Por no regimento tal matéria está omissa, eu 

devolvo em liberdade para que a Assembleia se pronuncie. Nesse sentido e segundo 

a proposta do Senhor José Brinquete, eu devolvo à Assembleia que se exprima, se 
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pretende que haja alguma discussão sobre as listas ou passemos de imediato ao acto 

eleitoral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Quem vota contra a decisão de haver discussão das listas antes de passarmos 

ao acto eleitoral? ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A proposta foi rejeitada, com cinquenta e seis votos contra, sete 

abstenções e vinte e dois votos a favor, estando momentaneamente oitenta e 

cinco membros presentes. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- Para declaração de voto, senhor José Brinquete. ------------------------------------- 

 

------- José Brinquete -  Boa noite a todos. Eu só me desloquei aqui porque não sei se 

está a ser gravado, como também é de a-praxe, para fazer as actas e para depois 

poder ficar em registo e ficar fidedigno e para dizer que penso que se cometeu aqui 

uma ilegalidade, e para começar não é nada bom, embora se possa ainda dar algum 

benefício porque estamos a dar os primeiros passos neste mandato. Mas parece-me 

do mais elementar que mesmo os próprios defensores de cada uma das listas deviam 

dizer mais alguma coisa. E depois, todos nós, devíamos também ter a possibilidade, 

porque isto é um ponto concreto da Ordem de Trabalhos. Portanto fica registado o 

meu protesto por se ter cometido essa ilegalidade. ----------------------------------------------- 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votada -  Registamos a sua intervenção. 

Quero reforçar, no entanto, que foi devolvida, pela Mesa agora a presidir aos 

trabalhos, foi devolvida em democracia e liberdade aos deputados para se 

pronunciarem. Nessa matéria a decisão foi tomada, foi em liberdade e sob inteira 

escolha dos deputados. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Seguiu-se a chamada – não se transcrevendo os nomes em virtude de 

constarem das respectivas presenças – e a votação, por escrutínio secreto, 

depois de verificada e ser mostrada a urna vazia. -------------------------------------------- 

 

------- Terminada a votação seguiu-se a contagem dos votos entrados na urna 

tendo havido sessenta votos para a LISTA A, vinte e cinco para a LISTA B, seis 

votos brancos e um nulo.------------------------------------------------------------------------------ 
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------- Cidadão que encabeça a lista mais votada – Portanto a LISTA A é 

ganhadora, passa a ter a constituição: ----------------------------------------------------------- 

------- Presidente – Luís Manuel Madureira Afonso -------------------------------------------- 

------- 1.ª Secretário – Acúrcio Álvaro Pereira --------------------------------------------------- 

------- 2.º Secretário – Maria Madalena Morais Morgado ------------------------------------- 

 

-… ,… … ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votado – Registo inscrições, para que 

efeito Senhor Deputado? Resultados! Faz favor. -------------------------------------------------- 

 

------- Bruno Veloso – Senhor Presidente, declarados os resultados com os quais 

obviamente concordamos, agora a composição da Mesa merece-nos alguma 

referência. Porque se a opção desta Assembleia não foi a escolha uninominal  dos 

membros da Mesa, obviamente que numa eleição onde há duas listas se aplica o 

método de hont, é demais elementar, Senhor Presidente.--------------------------------------- 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votado – Está enganado Senhor 

deputado. Obrigado pelo seu contributo. ------------------------------------------------------------- 

------- Dr. Amândio faz favor.----------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Amândio Gomes – Senhor Presidente eu penso que esta interpretação não 

colhe e não colhe porque a proposta feita pelo Senhor Presidente da Mesa à 

Assembleia foi bem clara. É por lista, não é uninominalmente que foram eleitas as 

pessoas. De maneira que se ganhou a Lista A é a Lista A que tem que ser 

empossada.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votado – Exactamente.  ------------------------ 

------- Bom, são estes os membros da Mesa, eu peço então que tomem lugar os 

membros definitivos da Mesa. Agradeço a presença aqui do Victor Prada Pereira. ------ 

------- Está então constituída a Lista definitiva para o mandato 2009/2013.------------------ 
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------- Damos por terminada esta Assembleia, este era o objectivo, hoje, e único, 

proceder  à instalação e à eleição dos membros da Mesa, esse facto está terminado, 

está consumado, resta-nos agradecer a vossa presença, e relembrar especialmente 

aos Deputados e Presidentes de Junta,  novos, que não se podem ausentar sem 

proceder à assinatura da presença, agora, de encerramento. ---------------------------------- 

------- Muito obrigado a todos e quero manifestar em nome dos restantes elementos da 

Mesa que cumpramos todos com um mandato à altura da exigência do 

desenvolvimento do nosso Concelho de Bragança. Estou seguro e certo que todos 

irão contribuir de forma democrática para isso. ---------------------------------------------------- 

 

PRESENÇAS: Seguem-se as presenças e faltas dos membros que constituem a-------- 

 

A .- Assembleia: 

I - PRESENÇAS 

 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

 
Luís Manuel Madureira Afonso 
Amândio dos Anjos Gomes 
Isabel Maria Lopes 
José Alberto Moutinho Moreno 
Carlos José Cadavez 
Élia Fátima Moreira Ferreira Cordeiro 
António Eduardo Fernandes Malhão 
Maria Teresa 
Rui Fernando Rodrigues Correia 
José Luís Baltazar 
Maria Madalena Morais Morgado 
Acúrcio Álvaro Pereira 
Domingos Moura dos Santos 
Adriana da Conceição Vilares Angélico 
Nuno Filipe Machado Reis 
Cândido Vaz Alves 
Ana Cristina de Carvalho Alves Botelho 
Carlos Abílio Moreno 
António de Almeida Dionísio 
António Manuel Teixeira Baptista 
Pedro Luís Esteves Fernandes 
Joaquim Eduardo Rodrigues Queirós 
João Paulo da Veiga Matos 
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Vânia Alexandra da Silva Rodrigues 
Anibal de Jesus Raimundo Morais 
 

 

PARTIDO SOCIALISTA 

Vítor Prada Pereira 
Maria de Fátima Renovato Veloso 
Luís Carlos Magalhães Pires 
Alcidio Augusto Castanheira 
Sandra Marisa Rodrigues Valdemar 
Luís Filipe Pires Fernandes 
João Batista Ortega 
Alzira da Conceição Bento Gomes 
Bruno Viriato Gonçalves Costa Veloso 
Manuel António Pires 
Marisa Rodrigues Gomes Alexandre 
Dinis Manuel Prata Costa 
Fernando Jorge Loução Lima 
 

MOVIMENTO SEMPRE PRESENTE 

 

José João Martins Lourenço 
Agostinho Gonçalves Esteves 
Armando José Morais 
Manuel Agostinho Pires Diz 
Cristina Maria Rodrigues Afonso 
José Fernando Cameirão 
 

COLIGAÇÃO DEMOCRATICA UNITÁRIA 

José António Saraiva Brinquete 
 

PARTIDO POPULAR 

Ana Cláudia Veloso Guedes de Almeida 
 

BLOCO DE ESQUERDA 

Luís Miguel Vale Fernandes Vale 
 
 

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 
 

 
Alfaião João Adriano Rodrigues 
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Aveleda José Carlos Fernando Valente 
Babe Alberto Manuel de Sousa Pais 
Baçal João Francisco Alves 
Calvelhe Ernesto Augusto Morgado Gomes 
Carragosa Jorge Augusto Ala 
Carrazedo César Luís Gonçalves 
Castrelos Amilcar Pereira Ventura 
Castro Avelas José Vicente Fernandes 
Deilão Manuel Benites Inácio 
Donai Luís Anibal Rodrigues Martins 
Espinhosela Telmo Ramiro Prada Afonso 
Faílde Gualter Dinis Gonçalves Garcia 
França Amândio dos Santos Costa 
Gimonde João Vitor Alves 
Gondesende Anibal Gilberto Rodrigues Afonso 
Gostei Carolina de Jesus Fernandes 
Grijó Parada Maria Helena Santos Branco 
Izeda Maria Rosa Galhardo Pinto Pires 
Macedo Mato João Nascimento Fernandes 
Meixedo Luís Urbano Gonçalves 
Milhão Raquel Grande Tomé 
Mós Anselmo Anibal Martins 
Nogueira José António Prada 
Outeiro João Manuel Dias Sardinha 
Parada Norberto dos Santos Costa 
Paradinha 
Nova 

Domingos António Seca 

Parâmio José Augusto Afonso 
Pinela António Jorge Brás Pires 
Pombares Afonso Augusto Pires Domingues 
Quintanilha José Carlos Rodrigues Fernandes 
Quintela 
Lampa 

Vitor Manuel Costa 

Rabal Paulo Hermenegildo de Castro João 
Rebordainhos Albino Alves Rodrigues 
Rebordãos Adriano Augusto Correia Rodrigues 
Rio de Onor António José Preto 
Rio Frio Humberto Amândio Garcia 
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S. Pedro António Carlos Sá 
Salsas Filipe Osório Caldas 
Samil Eduardo Joaquim Portela 
Santa C. 
Rossas 

Elídio Alexandre Morais 

Santa Maria Jorge Manuel Esteves Oliveira Novo 
São Julião 
Palácios 

Elias dos Santos Vara 

Sé Paulo Jorge Almendra Xavier 
Sendas Dinis Augusto Dias Pinela 
Serapicos Armando Augusto Venâncio Miranda 
Sortes Juvêncio Alves de Carvalho 
Zoio Helder Jorge dos Santos  
 
 

II - FALTAS 

 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

Martinho Eduardo do Nascimento 
 

PARTIDO SOCIALISTA 

José Carlos Correia Mota Andrade 

 

MOVIMENTO SEMPRE PRESENTE 

Normando dos Santos Lima ( Não foi convocado atempadamente ) 

 

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 

Coelhoso - Paulo Manuel Almeida da Veiga 

 
 

B- CÂMARA 
 

PRESENÇAS: 
 
Presidente -  António Jorge Nunes 
Vereadores:   
                    Jorge Manuel Nogueiro Gomes                       
                     Rui Afonso Cepeda Caseiro 
                     Humberto Francisco da Rocha 
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                    Maria de Fátima Gomes Fernandes 
                    José Leonel Branco Afonso 
                     Hernâni Dinis Venâncio Dias 
                       
 
                       
 
 Não havendo mais assuntos a tratar a sessão terminou cerca das vinte e uma 

horas e do que nela se passou se lavrou a presente acta que, depois de achada 

conforme vai ser aprovada na primeira sessão ordinária desta Assembleia Municipal, 

realizada em  18/12/2009 e que vai assinada pelos Membros que constituem a Mesa.  

 
O Presidente,_________________________________________________________ 
 
O Primeiro Secretário___________________________________________________ 
 
A Segunda Secretária ___________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


