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PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Terminada a instalação dos Órgãos do Município, que decorreu no dia 8 de 

outubro do ano de dois mil e vinte e um, no Teatro Municipal de Bragança, 

seguiu-se, na Sala de Atos do Teatro Municipal, pelas vinte horas e trinta minutos, a 

realização da primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal, 

presidida pela Cidadã, cabeça da lista mais votada, Cristina Fernandes Ribeiro, 

eleita pela lista do Partido Social Democrata, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
Ponto 1 - Eleição do Presidente e Secretários da Mesa; 

Ponto 2 - Aprovação das atas em minuta – Mandato 2021/2025: Discussão 

e deliberação da proposta. 

 

QUORUM – Verificada a existência de quórum – setenta e cinco membros 

– deu-se início aos trabalhos.  
 

Cidadã, cabeça da lista mais votada - Convidou, para se constituir uma 

 Mesa provisória, os seguintes membros da Assembleia: Luís Carlos Magalhães 

Pires (PS), na qualidade de 1.º Secretário, e António Cândido Anes (CHEGA), na 

qualidade de Segundo Secretário. 

Agradeceu a anuência dos srs. deputados, e, estando constituída a Mesa 

Provisória, deu início aos trabalhos. 

 

Ponto 1 - Eleição do Presidente e Secretários da Mesa. 

 

Referiu que, de acordo com o Regimento, havia duas formas de se 

proceder à referida eleição, uninominal ou por meio de lista, e propôs que se 

deliberasse sobre a possibilidade da eleição ser feita por meio de lista. 

Perguntou se algum Deputado, das diversas representatividades 

políticas na Assembleia, pretendia fazer uma intervenção prévia naquele 

sentido. 
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O membro António Malhão (PSD) propôs que a eleição fosse por 

meio de listas, e apresentou a seguinte lista, proposta pelo Grupo 

Municipal do PSD, para constituição da Mesa: 

Presidente – Cristina Fernandes Ribeiro 

1.º Secretário – João Adriano Rodrigues 

2.ª Secretária – Maria Gracinda Oliveira Carvalhido Gouveia Amaro 

 

Após análise e discussão da única proposta apresentada, de que a 

eleição para os membros da Mesa fosse por meio de listas, foi a mesma 

submetida a votação, tendo sido aprovada, por maioria qualificada, com 

zero votos contra, uma abstenção e setenta e quatro votos a favor. 

Não houve declarações de voto.  

De seguida passou-se à votação, de forma secreta, da única lista, 

apresentada pelo Grupo Municipal do PSD. 

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

de constarem das respetivas presenças – e a votação, por escrutínio 

secreto. 

 

Terminada a votação por escrutínio secreto, seguiu-se a contagem 

dos votos entrados na urna, tendo havido, num universo de setenta e 

cinco votantes, dois votos nulos, treze brancos, três contra e cinquenta e 

sete a favor. 

 

Presidente da Mesa – Depois da Mesa eleita, agradeceu a colaboração 

dos srs. membros Luís Carlos Magalhães Pires e António Cândido Anes e 

pediu-lhes que regressassem aos seus lugares. 

De seguida, pediu aos deputados eleitos para a Mesa, Primeiro 

Secretário, João Adriano Rodrigues, e Segunda Secretária, Maria 

Gracinda Oliveira Carvalhido Gouveia Amaro, que se dirigissem à Mesa, e 

que se sentasse, à sua direita, o 1.º Secretário, e, à sua esquerda, a 2.ª 

Secretária. 
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 -------- Imediatamente a seguir, fez a seguinte intervenção, suportada no 

documento escrito que, a seguir, se transcreve. 

 

“Nesta qualidade, reitero os cumprimentos anteriormente dirigidos 

 
Neste momento particular em que assumo a Presidência da Assembleia 

Municipal de Bragança, situação algo inédita no contexto da minha vida profissional 

e pessoal, não posso deixar de fazer algumas referências. 

A primeira ao reeleito Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Dr. 

Hernâni Dias, pelo seu desempenho político enquanto gestor e líder autárquico, nas 

boas práticas de gestão autárquica por si exercidas e indicadores de desempenho 

de excelência amplamente reconhecidos e comprovados. Cabe-me aqui uma 

palavra de parabéns pela sua vitória clara e expressiva, bem como pelo rigor que 

teve e vai continuar a ter no exercício da gestão autárquica. 

A segunda vai para o meu antecessor, Dr. Luís Afonso, pelo importante e 

excelente trabalho desenvolvido nesta Assembleia Municipal em favor de Bragança 

e do seu povo. O meu reconhecimento e agradecimento pelo importante trabalho 

que desenvolveu e pela importância do mesmo. 

A terceira e última vai para os Brigantinos que participaram no ato eleitoral do 

passado dia 26 de setembro. A todos dirijo o meu agradecimento. Aos que votaram 

em mim, agradeço o voto de confiança que depositaram em mim e tornaram 

possível esta eleição e aos que de forma livre tomaram outra opção de voto 

manifesto o meu total respeito pela sua opção. Serei a presidente da mesa da 

Assembleia Municipal de todos. 

Saúdo e felicito as Sras. e Srs. Presidentes de Junta e Uniões de Freguesia 

eleitos, por tudo o que fizeram para que este momento fosse possível, desejando a 

todas e a todos votos sinceros de um excelente trabalho. 

Saúdo e felicito as Sras. e os Srs. Vereadores, desejando a todas e a todos 

votos sinceros de um excelente trabalho. 

Saúdo e felicito as Sras. e os Srs. Deputados da Assembleia Municipal, 

desejando a todas e a todos votos sinceros de um excelente trabalho. 

É com humildade, sentido de responsabilidade e de honra que assumo este 

cargo. Podem contar comigo e com o meu total empenho no desempenho das 

funções que me estão confiadas, no escrupuloso cumprimento da Lei e do 
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Regimento desta Assembleia Municipal. O meu foco – disse-o durante a campanha 

eleitoral e reitero-o agora – estará sempre voltado para os Brigantinos: para as suas 

legítimas aspirações e para o progresso a que têm direito.  

Sendo a Assembleia Municipal o órgão deliberativo do município, a quem 

compete a fiscalização do governo autárquico, podem contar com um exercício 

sempre livre e isento, com respeito pelos valores da democracia e da liberdade de 

opiniões, no sentido do enriquecimento do debate político, da defesa dos valores 

democráticos, bem como de convergência de esforços e de trabalho tendo em vista 

a defesa dos interesses do Concelho e da sua população. 

Vivemos tempos novos, exigentes e desafios imprevisíveis, sendo o coletivo 

aquilo que nos move. Desta forma, seremos todos convocados à assunção da nossa 

responsabilidade e sentido de missão. Com isenção, imparcialidade e sentido de 

justiça na defesa dos interesses do Concelho e do bem-estar da sua população.  

Enquanto agentes da Causa Pública, em ação num território designado de 

baixa densidade, sabemos bem das dificuldades e exigência que aí encontramos, 

mas a alta densidade humana que caracteriza as suas gentes, na sua força, trabalho 

e resiliência, conduz-nos, sempre, a uma mensagem de Esperança – num futuro 

melhor, de Força – do querer e do trabalho, e de Acreditar – que é possível. Que 

este futuro melhor e de progresso está ao nosso alcance. Está nas nossas mãos 

trabalharmos nesse sentido! 

Por fim, uma nota muito pessoal: dedico esta vitória ao meu filho, na sua 

memória, e aos meus pais, pelo amor que sempre me ensinaram a ter por esta terra. 

Muito obrigada!” 

 

De seguida, a Sr.ª Presidente da AM passou ao último ponto da ordem de 

trabalhos, Ponto 2 - Aprovação das atas em minuta – Mandato 2021/2025: 

Discussão e deliberação da proposta. 

 

Não tendo havido discussão, foi a mesma proposta submetida a 

votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, estando, 

momentaneamente, setenta e cinco membros presentes. 

Não houve declarações de voto. 
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PRESENÇAS: Seguem-se as presenças e faltas dos membros que 

constituem a 

 
A – Assembleia: 

I – PRESENÇAS 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA: 

 
    MESA 

Presidente – Cristina Fernandes Ribeiro 

1.º Secretário – João Adriano Rodrigues 

2.ª Secretária – Maria Gracinda Oliveira Carvalhido Gouveia Amaro 

 

DEPUTADOS 

 
Júlio da Costa Carvalho 
António Eduardo Fernandes Malhão 
Isabel Maria Lopes 
Maria do Amparo Mendes Alves 
Manuel Norberto Trindade 
Maria Isabel Barreiro Ribeiro 
Filipe Osório Caldas 
Lino André Meireles Olmo 
Natividade de Lurdes Gonçalves 
Luís Aníbal Rodrigues Martins 
António Henrique Venâncio Dias 
Maria João Gonçalves Rodrigues 
Paulo Rafael Nogueiro Preto 
Paulo Manuel Almeida da Veiga 
Maria Eugénia C. Barreira Afonso 
Fernando José Barreira Gomes 
Gonçalo Miguel Rodrigues Afonso 
Susana Maria de Pinho Costa 
Joaquim Manuel Cameirão Veiga 
Manuel dos Santos V. Machado 
Josefina Fátima P. Correia Carneiro 
 

 

PARTIDO SOCIALISTA 

Luís Carlos Magalhães Pires 
Cláudia Beatriz Morais Afonso 
José Augusto Cidré Moreno 
João Batista Ortega 
Cláudia Luísa Baptista F. G. da Costa 
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Inês Sofia Afonso Pires 
António Rodrigues Vieira 
Paulo Daniel Oliveira Lopes 
Luís Filipe Pires Fernandes 

CHEGA 

 
António Cândido Anes 
José Júlio Vaz Pires 
Sara de Jesus Pinto Monteiro 

 

 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA 

José Manuel Correia Santos Ferreira de Castro 

 

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA / UNIÕES DAS FREGUESIAS 

Alfaião - Luís Venâncio Pereira Carvalho 
UF-Aveleda e Rio de Onor - Mário Francisco Gomes 
Babe - Bruno Manuel Rodrigues veiga 
Baçal - Luís Filipe Pires de Carvalho 
Carragosa - Élio Manuel Moreira Garcia Vaz 
UF-Castrelos e Carrazedo - César Luís Gonçalves 
Castro de Avelãs - José Vicente Fernandes 
Coelhoso - João Paulo da Veiga Matos 
Donai - Manuel José Mesquita Rodrigues 
Espinhosela - Octávio Manuel Alves Reis 
França - Pedro Miguel Afonso 
Gimonde - António Manuel Choupina Assares 
Gondesende - Ludgero Filipe Martins Afonso 
Gostei - Rui Manuel da Costa Gonçalves 
UF-Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova - Rui António Neves Simão 
Macedo do Mato - Ramiro Manuel Arrátel 
Mós - Anabela Afonso Pereira Rodrigues 
Nogueira - António Augusto de Vila Araújo 
Outeiro - César Gustavo Garrido 
UF-Parada e Faílde - Hervê Pires Gonçalo 
Parâmio - Carlos Joaquim Pires Fernandes 
Pinela - Alex Olivier Alves Rodrigues 
Quintanilha - Bruna Esteves Miranda 
Quintela de Lampaças - Maria Fernanda Sobral Castanheira 
Rabal - Jaime Rodrigues Loureiro 
UF de Rebordainhos e Pombares - Albino Alves Rodrigo 
Rebordãos - Adriano Augusto C. Rodrigues  
UF de Rio Frio e Milhão - Adriano Augusto Ferreira 
Salas - Pedro Miguel Ramos Zoio 
Samil - Telmo Ricardo Alves Malhão 
Santa Comba de Rossas - Luís Filipe Verdelho Paula 
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UF de São Julião de Palácios e Deilão - Altino Francisco Pereira Pires 
São Pedro dos Sarracenos - Humberto José dos Santos 
UF de Sé, Santa Maria e Meixedo - Telmo Ramiro Prada Afonso 
Sendas - Maria Antónia Pires 
Serapicos - Rui Fernando Pires Caetano 
 Sortes - José Bernardo Martins Rodrigues 
 Zoio - Bruno Roberto Fernandes da Silva 
 

 

FALTAS 

 

PARTIDO SOCIALISTA 

 
Carlos Alberto Martins Alves  

Maria Idalina Alves de Brito 

João Ricardo Miranda da Cruz (Não instalado) 

 
 

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 
 

Grijó de Parada – Elisabete de Jesus Rodrigues Geraldes dos Santos (PSD) 

 

 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou às vinte e uma 

horas e quinze minutos, e, do que nela se passou, foi lavrada a presente ata 

que, depois de achada conforme, vai ser presente, para discussão e votação, 

na primeira sessão ordinária (Mandato 2021/2025) desta Assembleia Municipal, 

a realizar em 2021/12/20, e ser assinada pelos Membros que constituem a 

Mesa.  

 

 
A Presidente (Cristina Fernandes Ribeiro), __________________________ 
 
O Primeiro Secretário (João Adriano Rodrigues), ________________________ 
 
A Segunda Secretária (Maria Gracinda Oliveira Carvalhido Gouveia Amaro), __ 
 
________________________________________________________ 


