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PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

------- Terminada a instalação dos Órgãos do Município, que decorreu no dia 14 de outubro do 

ano de dois mil e treze, no Teatro Municipal de Bragança, seguiu-se, de imediato, no mesmo 

local, pelas vinte e uma horas, a realização da primeira reunião de funcionamento da 

Assembleia Municipal, presidida pelo Cidadão, cabeça de lista mais votada – Luís Manuel 

Madureira Afonso – eleito pela lista do Partido Social Democrata, de 50 anos de idade, filho de 

Francisco dos Santos Afonso e de Alzira de Jesus Madureira Afonso, Médico Veterinário, 

natural da freguesia da Sé, residente em Vale de Lamas, freguesia de Baçal, ambas do 

Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 5917010, e cartão de eleitor 

número 955, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Baçal..........................................  

 

QUORUM – Verificada a existência de quórum – setenta e oito membros – deu-se início aos 

trabalhos cerca das vinte e uma horas. ............................................................................................  

 

--------- Cidadão, cabeça de lista mais votada - Srs. Deputados, vamos iniciar os trabalhos da primeira 

reunião de funcionamento desta AM, informando que, de resto, os Deputados e Presidentes de Junta 

agora empossados, que, de acordo com o Regimento da Assembleia Municipal de Bragança(2009/2013), 

no seu n.º 1 do Artigo 7º (Primeira Reunião) , que diz: “até que seja eleito o Presidente da Assembleia 

compete ao cidadão que tiver encabeçado a lista mais votada ou, na sua falta, ao cidadão 

sucessivamente melhor posicionado nessa mesma lista presidir à primeira reunião de funcionamento da 

Assembleia Municipal, que se efetua imediatamente a seguir ao ato de instalação, para efeitos de 

eleição do Presidente e Secretários da Mesa”. ..............................................................................................  

--------- Para que a Mesa possa funcionar de forma adequada, correta e legal eu gostaria de constituir 

esta Mesa Provisória, convidando dois elementos da Assembleia para me acompanharem em termos de 

secretários. .....................................................................................................................................................  

--------- Assim chamava, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Carlos Magalhães Pires, para me 

acompanhar como Primeiro Secretário, e chamava o Sr. Deputado Henrique da Costa Ferreira, do 

Movimento Sempre. .......................................................................................................................................  

--------- Agradecendo a anuência dos Srs. Deputados, está constituída uma Mesa Provisória para 

iniciarmos estes trabalhos. Estes trabalhos vão iniciar-se naturalmente com a Eleição da Mesa da 

Assembleia, como já foi dito. .........................................................................................................................  
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ORDEM DE TRABALHOS: 
 
PONTO 1 - Eleição da Mesa da Assembleia Municipal de Bragança. ........................  
 
------- Cidadão, que encabeça a lista mais votada - Passo a ler o n.º 2 do artigo 7.º do 

Regimento, que 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”................................................................................  

------- Cabe-nos, pois, necessariamente, remeter para a Assembleia essa escolha. A pergunta que nós 

fazemos é se algum Deputado, das diversas representatividades políticas na Assembleia, pretende fazer 

uma intervenção prévia nesse sentido. ..........................................................................................................  

-------  Reparo que há uma inscrição do Deputado do PSD, Rui Caseiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.  

--------- Rui Caseiro – Muito boa noite a todos, permitam-me que cumprimente o Sr. Presidente da AM 

em exercício, Srs. Secretários, e também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança, os Srs. 

Vereadores, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sras. Presidentes de Junta, Srs. Presidentes de Junta, Srs. 

Convidados, Público em Geral, Comunicação Social. .....................................................................................  

--------- Permitam-me também que, em nome do Grupo Municipal do PSD, que saúde todos os 

deputados eleitos, e faço votos para que o desempenho seja sempre na estrita defesa dos interesses do 

Concelho, e desejo que estejamos todos à altura também da vontade e dos desejos dos Brigantinos. ......  

--------- Relativamente a este ponto, ao abrigo do nº2 do art. 7.º, conforme referiu o Sr. Presidente da 

Assembleia, o Grupo Municipal do PSD propõe que a eleição para a Mesa da Assembleia se processe 

por meia de lista, é esta a nossa proposta. ..................................................................................................  

--------- Cidadão, cabeça de lista mais votada  – Eu pergunto se existe intenção de algum dos Srs. 

Deputados, naturalmente de outras forças políticas, de proceder à sua inscrição para intervir sobre este 

ponto da agenda. ...........................................................................................................................................  

--------- Não existe nenhuma intenção, de modo que vamos pôr à votação esta proposta apresentada 

pelo Sr. Deputado Rui Caseiro, do PSD. .........................................................................................................  

--------- -...........................................................................................................................................................  

--------- Cidadão, cabeça de lista mais votada - Bruno Veloso quer intervir. ...............................................  

--------- Tem a palavra Sr. Deputado Bruno Veloso. Peço desculpa aos Srs. Deputados, têm que colocar 

os braços no ar, com as luzes não se consegue verificar bem quem está a colocar o braço no ar. ..............  
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--------- Bruno Veloso – Muito boa noite a todos, Sr. Presidente cessante da AM, em primeiro lugar uma 

saudação a todos os eleitos, em particular ao Sr. Presidente da Câmara agora eleito..................................  

--------- Depois da intervenção do Dr. Rui Caseiro, e eu vinha solicitar ao PSD, de facto eu perguntei-lhe, 

no seu caminho para o seu lugar, se o PSD pretendia apresentar uma lista única e sem cedências aos 

outros partidos eleitos. Ele, de facto, disse que sim. O PSD tem uma grande maioria, mas, como nós já 

temos dito, às vezes as democracias também se podiam fazer representar num Órgão de alguma forma 

importante, na AM, e de facto não tendo o PS e as outras forças presentes nesta Assembleia o número 

de Membros suficientes para fazer face a isto, de facto era só lamentar que não haja essa abertura. .......  

--------- Cidadão, cabeça de lista mais votada - Muito obrigado, Sr. Deputado............................................  

--------- Não há, então, proposta alternativa por parte do PS, não sei se as outras forças partidárias têm a 

intenção de se inscrever para intervir sobre este assunto. ...........................................................................  

--------- Não havendo mais inscrições para intervir sobre este assunto, vamos proceder à votação sobre 

este tema, pedindo aos Srs. Deputados que profiram o vosso sentido de voto. ..........................................  

--------- Após análise e discussão da única proposta apresentada pelo PSD, de que a eleição para os 

membros da Mesa seja por meio de listas, foi a mesma submetida a votação, tendo sido aprovada, 

por maioria qualificada, com um voto contra, vinte e três abstenções e cinquenta e um votos a favor, 

estando momentaneamente setenta e cinco membros presentes. .......................................................  

 

--------- Cidadão, cabeça de lista mais votada - Bom, está feita a escolha, Srs. Deputados, vamos fazer 

então a votação por meio de listas, naturalmente pergunto aos Srs. Deputados que procedam à entrega 

de listas, naturalmente constituídas por três nomes: Presidente, Primeiro Secretário, Segundo 

Secretário. ......................................................................................................................................................  

--------- O Sr. Deputado Rui Caseiro vai apresentar uma lista. .......................................................................  

---------  Pergunto, entretanto, se há alguma outra força partidária que pretenda entregar uma lista. 

---------  Não há. ..............................................................................................................................................  

---------  A votação vai ser feita de forma secreta...........................................................................................  

--------- A lista proposta pelo Grupo Municipal do PSD, para constituição da Mesa, é: ................................  

--------- “ Presidente – Luís Manuel Madureira Afonso .............................................................................  
 
--------- 1.º Secretário – João Adriano Rodrigues ......................................................................................  
 
--------- 2.º Secretário – Susana Andrea Ferreira Taveira ” .......................................................................  
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--------- Srs. Deputados, a votação envolve pessoas, tem, naturalmente, que ser por escrutínio secreto, 

nesse sentido vou pedir aos Srs. Deputados que façam o seguinte. .............................................................  

--------- Existe apenas uma lista, nós designá-la-emos por lista A, e vou pedir aos Srs. Deputados, que, de 

forma naturalmente ordeira, e no seguimento da chamada, feita por um dos Secretários, que se 

procederá apenas à identificação do visto, para se proceder à votação. ......................................................  

--------- A votação vai ser feita nesta urna transparente que está aqui, não há necessidade de abrir a 

urna, ela está à vista de todos, está perfeitamente capaz de receber os votos, e naturalmente os Srs. 

Deputados vão responder à chamada, vão levantar os boletins, vão votar naquela mesa e depositam na 

urna, o voto dobrado. ....................................................................................................................................  

--------- Como apenas há uma lista, a que a Mesa dá a designação de “Lista A”, os Srs. Deputados que 

quiserem votar na proposta desta Mesa, apresentada pelo PSD, volto a repetir: Presidente - Luís Manuel 

Madureira Afonso; Primeiro Secretário - João Adriano Rodrigues; Segundo Secretário - Susana Andrea 

Ferreira Taveira. Os Srs. Deputado que quiserem votar nesta lista depositam no boletim a letra A, quem 

não quiser votar, pura e simplesmente fica em branco. ...............................................................................  

--------- Bom, houve aqui uma solução diferente, sim ou não, correto. Então eu repito, Srs. Deputados, 

quem quiser votar nesta proposta escreve sim, quem não concordar e quer votar contra esta lista 

escreve não e o restante é voto branco. ........................................................................................................  

--------- Henrique Ferreira – Então põe sim e quem não quiser votar simplesmente não põe nada. ...........  

--------- Cidadão, cabeça de lista mais votada – Não! Porque temos os votos brancos. ..............................  

--------- Henrique Ferreira – Não há votos contra, aqui! Não há votos contra! ............................................  

--------- Cidadão, que encabeça a lista mais votada – Pode ser esta solução? Merece o acordo? ..............  

--------- Bom, então não parece merecer o acordo, não há problema. Srs. Deputados, não vou pôr à 

consideração dos Srs. Deputados a resolução deste problema, vão votar sim, não, ou não votam. ............  

--------- Eu vou pedir ao Sr. Primeiro Secretário que me faça a chamada. .....................................................  

--------- Luís Pires – Vamos então começar. ...................................................................................................  

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

das respetivas presenças – e a votação, por escrutínio secreto. ........................................... 

 

--------- Cidadão, cabeça de lista mais votada – Muito bem, está terminada a votação, vamos proceder,  

primeiro, à conferência do número de votantes, vamos proceder à abertura da urna, conferir o número 

de votos para, de seguida, fazermos a contagem. .........................................................................................  
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--------- Terminada a votação seguiu-se a contagem dos votos entrados na urna, tendo havido, num 

universo de setenta e quatro votantes, dezassete votos em branco, três nulos, seis contra e quarenta 

e oito a favor. ......................................................................................................................................   

 

--------- Presidente da Mesa - Está eleita a Mesa, vou pois agradecer a colaboração dos Srs. deputados 

Luís Pires, e Henrique Ferreira, o qual hoje assume aqui um regresso depois de ter sido Presidente da 

AM no Mandato 1993/1997, foi uma colaboração ótima, e neste momento quero-vos agradecer e 

solicitar que regressem para junto dos outros Deputados, e pedir aos Srs. Deputados eleitos para a 

Mesa, Sr. Primeiro Secretário - João Adriano Rodrigues, que  irá sentar-se aqui à minha direita, e ao 

Segundo Secretário -  Susana Andrea Ferreira Taveira, que se sentará à minha esquerda. ........................  

--------- Está constituída a Mesa para o mandato 2013/2017. ......................................................................  

--------- Este seria o único ponto da agenda, no entanto eu vou ter que solicitar aos Srs. Deputados a 

autorização para inclusão de dois pontos na agenda. ....................................................................................  

---------  Um tem a ver com o facto de no próximo dia 23 de novembro /2013 se realizar o XXI Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sendo que para a eleição dos Órgãos da Associação 

Nacional de Municípios, e naturalmente quer seja para a Mesa do Congresso, Concelho Fiscal ou 

Concelho Diretivo, é absolutamente necessário proceder à escolha, por votação, naturalmente, do 

representante dos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia. ...........................................................................  

---------  Para quem acaba de chegar à AM, tenho que vos informar que no Congresso da Associação 

Nacional de Municípios, tem presença cada Município, assegurada pelo Presidente da Câmara 

Municipal, pelo Presidente da AM e por um representante dos Presidentes de Junta, eleito na AM. 

Como o congresso se vai realizar no dia 23 de novembro, data anterior à data da realização da próxima 

Sessão da AM, julgo eu, e fica já a informação para os Srs. Deputados, poderá vir a acontecer uma 

Assembleia Extraordinária durante o mês de novembro, mas muito provavelmente pala lá desta data, 

pelo que é absolutamente necessário procedermos, hoje, à eleição de um representante dos 

Presidentes de Junta para participar no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ...  

--------- Este é um ponto que eu queira pôr à consideração e votação dos Srs. Deputados. ........................  

--------- O segundo ponto, e vamos proceder a votações independentes, ponto que eu gostaria de ver 

incluído na agenda, prende-se com o facto, de resto, em todos os mandatos, na primeira reunião, se faz 

e se pede autorização, pôr votação, à Assembleia, tem a ver com o pedir autorização à AM para 

aprovação em minuta das deliberações das Sessões da Assembleia Municipal, portanto, neste caso, hoje 

também. E eu pedia que esse assunto fosse agendado para a situação de hoje e das seguintes, para o 
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mandato, que é aprovação em minuta das deliberações tomadas em todas as Sessões da Assembleia 

Municipal, isto é regular, porque, se não o fizermos, muitos dos documentos que vêm da Câmara 

necessitam da deliberação da AM e a verdade é que para podermos ter as certidões emitidas para a 

Câmara e outros organismos, necessitávamos naturalmente proceder primeiro à audição das sessões da 

AM, passá-las a escrito, naturalmente depois a assinatura dos Membros da Mesa, o que pode significar, 

dentro de um curto espaço de tempo, entre a realização da Sessão da AM e até à assinatura da ata, um 

período que pode mediar entre três semanas, por vezes quatro semanas quando as Assembleias se 

prolongam, muito tempo. Por isso a urgência da emissão de certidões para os diversos organismos que 

as solicitam, nomeadamente a Câmara Municipal, obriga naturalmente que seja feita a aprovação em 

minuta das deliberações tomadas nas sessões da AM. ..................................................................................  

---------  São estes dois pontos que eu vou pôr à consideração, dos Srs. Deputados, para serem incluídos 

na agenda. .......................................................................................................................................................  

--------- Quero também dizer aos Srs. Deputados e Presidentes de Junta, recém chegados, que a agenda 

das Sessões da Assembleia é conhecida previamente, e disso é dado conhecimento aos Srs. Deputados, 

por meio de convocatória, mas sempre que existem assuntos que, por qualquer razão, se queiram 

incluir na agenda, carece essa inclusão na agenda, da aprovação por maioria dos Srs. Deputados. Como 

na convocatória, para hoje, apenas constava a instalação dos Órgãos e a Primeira Reunião de 

Funcionamento para efeitos de eleição da Mesa da AM, naturalmente eu vou ter que pedir aos Srs. 

Deputados, e de forma isolada, se permitem a inclusão destes dois pontos, na agenda de hoje................  

---------  Primeiro Ponto - votação, por escrutínio secreto, do representante dos Presidentes de Junta 

de Freguesia, para participar no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ..........  

--------- Srs. Deputados, quem vota contra? ..................................................................................................  

--------- Aprovado por unanimidade. ............................................................................................................  

--------- Declarações de voto? Não há declarações de voto. ..........................................................................  

--------- Segundo ponto - Autorização para a aprovação em minuta das deliberações tomadas hoje, 

nesta primeira reunião de funcionamento, e restantes, até ao final do mandato. ....................................  

--------- Srs. Deputados, quem vota contra a inclusão deste assunto na agenda de trabalhos? ...................  

--------- Um voto contra. .................................................................................................................................  

--------- Quem se abstém? ..............................................................................................................................  

--------- Srs. Deputados, foi a proposta de agendamento aprovada com sessenta e oito votos 

favoráveis, dois votos de abstenção, e um voto contra. ..............................................................................  

--------- Declarações de voto? Não existem declarações de voto. .................................................................  
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--------- Assim sendo, com a vossa autorização, produzida agora com este sentido de voto, eu vou 

propor, então, aos Srs. Deputados, a deliberação sobre o assunto da eleição, por escrutínio secreto, do 

representante dos Presidentes de Junta de Freguesia, junto da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. ...................................................................................................................................................  

PONTO 2 – “Eleição do Representante dos Presidentes de Junta de Freguesia ( e 

seu substituto ) para participar no Congresso da ANMP ”. .......................................   

--------- Presidente da Mesa - Devem os grupos parlamentares apresentar uma lista com dois nomes, 

um Membro efetivo, e um Membro suplente. ...............................................................................................  

---------  Queiram pois, Srs. Deputados, apresentar as vossas propostas. De resto pergunto aos Srs. 

Deputados quem quer usar da palavra para intervir sobre este assunto, naturalmente, julgo eu, também 

para apresentar alguma candidatura. ............................................................................................................  

--------- Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Caseiro: .......................................................................................  

--------- Rui Caseiro – O Grupo Municipal do PSD apresenta para representante dos Presidentes de Junta 

de Freguesia do Concelho de Bragança, junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses, como 

Membro efetivo - Dinis Augusto Dias Pinela, Presidente da Junta de Freguesia de Sendas, e como 

Membro suplente -  Hélder Jorge dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia do Zoio.............................  

--------- Presidente da Mesa – Muito Obrigado, a Mesa coloca, naturalmente, a questão aos Srs. 

Deputados, no sentido de questionar se há mais alguma intenção de intervenção......................................  

---------  Tem a apalavra o Sr. Deputado Henrique Ferreira. ..........................................................................  

--------- Henrique Ferreira – Sr. Presidente da Mesa, Srs. Secretários, Sra. Secretária, Sr. Secretário, Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados, Sras. Presidentes de Junta, Srs. Presidentes de Junta, minhas Senhoras, 

meus Senhores, gostaria de saudar a Comunicação Social, mas já não está cá. ...........................................  

--------- Portanto reunimos no silêncio, sendo rápido, estranho que seja o PSD a apresentar esta 

proposta, porque os Presidentes de Junta também constituem, se não me engano, um grupo municipal, 

portanto gostaria muito mais de ver a proposta vinda dos Presidentes de Junta do que de um Grupo 

Municipal político, no entanto dando isso de barato gostava de saber, ao menos, quem são as pessoas, 

que nos dissessem alguma coisa sobre elas, para a gente poder refletir e decidir. ......................................  

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

--------- Presidente da Mesa – Mais alguma intervenção? ............................................................................  

--------- Sr. Doutor António Morais, da CDU, tem a palavra. .........................................................................  

--------- António Morais – Minhas Senhoras e meus Senhores, boa noite a todos. ......................................  
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--------- Dado o adiantar da hora, enfim, justifica esta pequena nota, de que para o bom funcionamento 

dos trabalhos, isto é uma nota que eu penso que é, já, no início, negativa, isto devia estar agendado, já 

se sabia, aliás a preparação, digamos, de todo este ponto, está expresso nas intervenções do PSD, 

portanto evitarmos este demorar de tempo, não é? E refletiamos melhor, efetivamente a questão da 

representação para o Congresso é de suma importância e portanto poderia ser maturado e poderia 

haver aqui outra hipótese, digamos, de encontrar outras soluções. ............................................................  

--------- Fica esta nota, quanto a mim, profundamente negativa. .................................................................  

--------- Presidente da Mesa – Muito obrigado, Sr. Deputado. ......................................................................  

--------- No seguimento da solicitação feita pelo Sr. Deputado do Movimento Sempre Presente -  

Henrique Ferreira, quer o Sr. Presidente de Junta de Sendas proferir a sua apresentação como elemento 

efetivo? ...........................................................................................................................................................  

--------- Tem a palavra, Sr. Presidente da Junta. ............................................................................................  

--------- Dinis Pinela – Boa noite, cumprimento a Mesa, o Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. 

Presidentes de Junta, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. .............................................................................  

--------- Eu sou Dinis Pinela, sou Presidente da Junta de Freguesia de Sendas, vou com o meu segundo 

mandato, sou assistente técnico na Escola Abade de Baçal, sou divorciado, tenho 50 anos, se quiserem 

saber mais alguma coisa! ...............................................................................................................................  

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

--------- Presidente da Mesa – Vamos proceder ao ato eleitoral, por escrutínio secreto, o procedimento 

tem que ser secreto, quando envolve pessoas é obrigatório que seja de forma secreta, vamos tentar 

acelerar um bocadinho, o procedimento será precisamente idêntico, vou pedir que os procedimentos 

que se fizeram anteriormente sejam repetidos. ............................................................................................  

--------- Naturalmente vou pedir, agora, aqui, ao Sr. Primeiro Secretário que faça a chamada e a descarga 

dos votos, podemos iniciar. ...........................................................................................................................  

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

presenças – e a votação, por escrutínio secreto. ...................................................................................  

--------- Presidente da Mesa – Vamos abrir a urna, conferir, para sermos mais céleres vou pedir que se 

faça já a abertura da urna e ao mesmo tempo vou pedir ao Sr. João que me faça a leitura do número de 

votantes, ao mesmo tempo, para podermos acelerar. ..................................................................................  

--------- Presidente da Mesa – Muito bem, Srs. Deputados, foi eleita a lista apresentada pelo PSD, 

referente ao representante dos Presidentes de Junta de Freguesia na Associação Nacional de 

Municípios, como Membro efetivo - Dinis Augusto Dias Pinela, Presidente de Junta de Freguesia de 
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Sendas, e como Membro suplemente - Hélder Jorge dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia do 

Zoio, com os seguintes resultados: ................................................................................................................  

--------- Votaram sessenta e oito Deputados, com cinquenta e dois votos - sim, três votos - não, nove 

votos em branco, e quatro votos nulos. ...............................................................................................  

--------- Está portanto designado o representante dos Presidentes de Junta de Freguesia na Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. ............................................................................................................  

--------- Terminaremos então, agora, com o último ponto da agenda, que é,  pedir autorização para 

aprovação em minuta das deliberações tomadas hoje e nas sessões seguintes da AM, durante o 

mandato 2013/2017. ......................................................................................................................................  

Ponto 3 -  Aprovação em minuta – Mandato 2013/2017 – deliberações – ( nº. 3 do 

artigo 57º. da Lei n.º 75/2013  de 12 de setembro, a qual veio revogar parte da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro....................   

--------- Presidente da Mesa - Srs. Deputados, quem vota contra? ..............................................................  

--------- Aprovado por unanimidade. ............................................................................................................  

--------- Declarações de voto? ........................................................................................................................  

--------- Não há declarações de voto. .............................................................................................................  

--------- Srs. Deputados, antes de terminarmos, e mais como indicação para os recém chegados, a AM 

inicia os seus trabalhos sempre com uma prévia assinatura por parte dos Srs. Deputados e Presidentes 

de Junta, os trabalhos finalizam, e nesse momento, os Srs. Deputados antes de saírem tem que assinar a 

folha de presenças, naturalmente para que conste, de forma adequada, a vossa presença no início e no 

final, pelo que, hoje, no início não houve assinatura porque bastou a assinatura de instalação para 

comprovar a presença de cada um de vocês. .................................................................................................  

---------  Assim, quero indicar que vamos terminar a Sessão, sendo que peço aos Srs. Deputados o favor 

de se dirigirem à Mesa de Apoio, onde existe a folha de presenças. .............................................................  

--------- Com isto damos por terminado esta primeira reunião de funcionamento da AM, que esperamos 

que seja o início de um bom trabalho, mesmo respeitando as diferenças políticas, para este mandato 

2013/2017, do resto, bom dia a todos e boa noite. .......................................................................................  

 

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

 
A – Assembleia: 

I – PRESENÇAS 
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA: 

 

1 – Mesa: 
 
Presidente – Luís Manuel Madureira Afonso 
Primeiro Secretário – João Adriano Rodrigues 
Segunda Secretária – Susana Andrea Ferreira Taveira 
 
 

2-RESTANTES MEMBROS 
 
Amândio dos Anjos Gomes 
Anabela  Pires Antunes dos Anjos 
António Eduardo Fernandes Malhão 
Filipe Osório Caldas 
Isabel Maria Lopes 
João Paulo Alves da Cruz Castanho 
José Luís Baltasar 
Júlio da Costa Carvalho 
Luís Manuel Madureira Afonso 
Maria do Amparo Mendes Alves 
Maria Cristina Ramos Raposo 
Maria Gracinda Oliveira Carvalhido Gouveia Amaro 
Maria Madalena Morais Morgado 
Martinho Eduardo do Nascimento 
Pedro Nuno Gonçalves Nogueiro 
Rui Afonso Cepeda Caseiro 
Rui Fernando Rodrigues Correia 
 
 

PARTIDO SOCIALISTA 
 
Alcídio Augusto Castanheira  
Ana Maria Ferreira Brás 
António Rodrigues Vieira 
Bruno Viriato Gonçalves Costa Veloso 
Fernando Carlos da Silva Paula 
Francisco Manuel Esteves Marcos  
Jorge Humberto Lopes Marinho Sampaio 
Jorge Manuel Nogueiro Gomes 
Luís Carlos Magalhães Pires 
Maria Celina da Silva Paula  
Maria de Fátima Renovato Veloso 
 
 

MOVIMENTO SEMPRE PRESENTE 
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Amâncio José Catarino Ferreira 
Artur Jorge Fernandes Estevinho 
Henrique da Costa Ferreira 
Jorge Manuel Xavier Laranjinha 
Luís Carlos Pires do Vale 
Maria Isabel Barreira Ribeiro 
 

COLIGAÇÃO DEMOCRATICA UNITÁRIA 

António Alberto Vaz Pereira Morais 

 

CENTRO DEMOCRATICO SOCIAL/ PARTIDO POPULAR 

Francisco Luís Pires Pinheiro 

 

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 

Alfaião António Manuel Teixeira Batista 

UF- Aveleda / Rio de Onor José Carlos Fernandes Valente 

Babe Alberto Manuel de Sousa Pais 

Baçal Luís Filipe Pires Carvalho 

Carragosa Jorge Augusto Ala 

UF – Castrelos / Carrazedo César Luís Gonçalves 

Castro Avelas José Vicente Fernandes 

Coelhoso Paulo Manuel Almeida da Veiga 

Donai Luís Aníbal Rodrigues Martins 

Espinhosela Telmo Ramiro Prada Afonso 

França Carlos Manuel Afonso da Silva 

Gimonde António Manuel Choupina Assares 

Gondesende Augusto David Afonso Pires 

Gostei Rui Manuel da Costa Gonçalves 

Grijó Parada Maria Helena Santos Branco 
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UF- Izeda/ 
Calvelhe/Pard.Nova 

Luís Filipe Pires Fernandes 

Macedo Mato Manuel Augusto Crisóstomo 

Mós Anabela Afonso Pereira Rodrigues 

Nogueira José António Prada 

Outeiro César Gustavo Garrido 

UF – Parada/Faílde António Manuel Afonso Pires 

Parâmio Nuno Miguel Martins Diz 

Pinela Alex Olivier  Alves Rodrigues 

Quintanilha José Carlos Rodrigues Fernandes 

Quintela Lampa Miguel Francisco Pinto 

Rabal Jaime Rodrigues Loureiro 

UF –Rebordainhos/ 
Pombares 

José Jorge Martins Caminha 

Rebordãos Fernando Francisco G. Rodrigues 

UF -Rio Frio/Milhão Adriano Augusto Ferreira 

Salsas Pedro Miguel Ramos Zoio 

Samil Telmo Ricardo Alves Malhão 

Santa C. Rossas Elídio Alexandre Morais 

UF- S.Julião Palácios/Deilão Altino Francisco Pereira Pires 

São Pedro Serracenos Humberto José dos Santos 

UF – Sé/Santa Maria/Meixedo José Júlio Vaz Pires 

Sendas Dinis Augusto Dias Pinela 

Serapicos Rui Fernando Pires Caetano 

Sortes António João Pires 

Zoio Helder Jorge dos Santos 
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II – FALTAS 

MOVIMENTO SEMPRE PRESENTE 

Ana Cláudia Veloso Guedes de Almeida - Justificada 

 

B - CÂMARA: 
 

Presidente -  Hernâni Dinis Venâncio Dias 
Vereadores: Vítor Prada Pereira 
                       Paulo Jorge Almendra Xavier ( Vice-Presidente) 
                       Humberto Francisco da Rocha 

                    Cristina da Conceição Ferreira Vidal Figueiredo 
                       André Filipe Morais Pinto Novo 
                       Gilberto José Araújo Batista 
 
     
 

 
 
 
 
--------- Não havendo mais assuntos a tratar a reunião terminou cerca das vinte e duas horas e 
do que nela se passou se lavrou a presente ata que, depois de achada conforme - vai ser 
presente, para discussão e votação, na  primeira  sessão  ordinária (Quadriénio 2013/2017), 
desta Assembleia Municipal, a realizar em  ___/___/2013 – vai ser assinada pelos Membros que 
constituem a Mesa. ..........................................................................................................................   
 
 
 
O Presidente (Luís Manuel Madureira Afonso) ________________________________________ 
 
O Primeiro Secretário (João Adriano Rodrigues) _______________________________________ 
 
A Segunda Secretária (Susana Andrea Ferreira Taveira)  ________________________________ 
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