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ATA DE INSTALAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO 

 

------- Aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, pelas dezoito horas, realizou-se 

no Teatro Municipal de Bragança, perante o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal cessante, Dr. 

Luís Manuel Madureira Afonso, a instalação dos Órgãos Executivo e Deliberativo - Câmara e 

Assembleia – do Município de Bragança, eleitos para o quadriénio outubro/2013-outubro/2017, 

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

respectivamente, da Lei número 169/99, de 18 de setembro, com a redacção introduzida pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro. ................................................................................................................................  

 

--------- Miguel José Abrunhosa Martins (Chefe de Gabinete) – Boa tarde. Em nome do Exmo. Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal de Bragança cessante, Dr. Luís Afonso, e dos eleitos, agradeço a 

presença de todos os convidados. ..................................................................................................................  

--------- Vai ter início a cerimónia de instalação, dos Órgãos Autárquicos do Município de Bragança, 

presidida pelo Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante, Dr. Luís Manuel Madureira 

Afonso, que, de seguida, dará início aos trabalhos. .......................................................................................  

--------- Presidente da Assembleia Municipal cessante – Sr. Presidente da Câmara Municipal - Dr. 

Hernâni Dias, Srs. Vereadores, recentemente eleitos e que hoje vão ser empossados, Sr. Eng.º Jorge 

Nunes - Presidente da Câmara cessante, e Vereadores que terminaram agora o mandato, Srs. 

Secretários da Mesa da Assembleia Municipal, cessantes, Srs. Membros eleitos hoje, empossados para 

a Assembleia Municipal de Bragança, Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, Autoridades Civis, 

Militares, Religiosas, Srs. Convidados, Comunicação Social. .........................................................................  

--------- Quero cumprimenta-los a todos, hoje, aqui, nesta Sessão Solene de Instalação dos Órgãos  

Autárquicos, eleitos para o mandato 2013/2017, agradecendo, naturalmente, a vossa disponibilidade, 

por estarem, hoje, aqui, presentes, presenciando este momento muito importante, que se traduz, hoje, 

na investidura destes órgãos, destes Membros recentemente eleitos, e que vão, naturalmente, 

desenvolver a sua atividade política /autárquica durante os próximos quatro anos. ...................................  

--------- Eu quero comunicar-vos a ordem de trabalhos, informando-vos da metodologia, hoje esta 

sessão vai ter dois momentos. Um primeiro momento, em que se fará, naturalmente, a tomada de 

posse dos elementos, na seguinte ordem. Primeiro os elementos eleitos para a Câmara Municipal, 

depois os Membros eleitos para a Assembleia Municipal, e, por fim, os Presidentes das Juntas de 

Freguesia. ........................................................................................................................................................  
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---------  Depois desse momento de empossamento destes eleitos, irá, naturalmente, proceder ao uso 

da palavra, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Hernâni dias, naturalmente eu também proferirei, 

no final, uma intervenção prévia, sendo que nesse momento terminará esta sessão solene. .....................  

--------- Depois, naturalmente, iremos proceder a um intervalo de dez minutos, para que os convidados, 

se assim o entenderem, se possam ausentar, porque, de seguida, proceder-se-á à primeira Reunião de 

Funcionamento da Assembleia Municipal de Bragança, com os órgãos já investidos, para proceder ao 

ponto que é fundamental, que é a votação da eleição da Mesa da AM. .......................................................  

---------  No entanto, quero dizer que as Assembleias Municipais são livres para a assistência do público, 

e se os Srs. Convidados, ou alguns dos Srs. Convidados, quiserem permanecer na sala, é naturalmente 

com todo o gosto que verificamos essa vossa vontade. ................................................................................  

--------- Quero também indicar aos elementos que vão ser empossados, que vamos proceder à chamada 

por ordem de mandatos, vou pedir que façam o favor de subir ao palco para fazerem a vossa assinatura 

na ficha, peço que o façam pelo vosso lado esquerdo do palco, virão naturalmente fazer aqui a 

assinatura e depois deverão dirigir-se à Mesa de Apoio para necessariamente procederem à vossa 

identificação e legitimidade para este Ato. ....................................................................................................  

--------- Portanto, vamos proceder à chamada para se fazer a investidura dos órgãos. ................................  

--------- Como eu dizia, vamos fazê-lo, primeiro pelos Membros da Câmara Municipal, o Dr. Miguel vai 

proceder à chamada, eu naturalmente colocar-me-ei do lado esquerdo da Mesa onde se procederá à 

assinatura por parte cada um dos eleitos. .....................................................................................................  

 

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

identificados como tal, para Presidente e Vereadores da Câmara Municipal - nos termos do número 

dois do artigo 60.º da Lei número 169/99, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, – no acto eleitoral que teve lugar no dia 29 de setembro do ano de dois mil e treze: .................  

 

--------- I – ÓRGÃO EXECUTIVO COLEGIAL DO MUNICÍPIO: ...................................................  

--------- 1 – Presidente - HERNANI DINIS VENANCIO DIAS, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

de 46 anos de idade, filho de Dinis do Nascimento Dias e de Ana Maria Venâncio, Professor, natural de 

França/França, residente na freguesia da Sé, Município de Bragança, portador de Cartão de Cidadão 

número 7807004, e Eleitor número 24127 da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé.........................  

--------- 2 – Vereadores : ............................................................................................................................. … 

VITOR PRADA PEREIRA, eleito pela lista do Partido Socialista, com 52 anos de idade, filho de José dos 
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Santos Pereira e de Maria da Assunção Prada, Professor, natural da freguesia da Sé, residente na 

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

3977860, válido até 17/01/2015, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança; Cartão de 

Eleitor número 572, da Comissão Recenseadora da Freguesia de França e Cartão de Contribuinte 

número 185 360 572. ......................................................................................................................  

PAULO JORGE ALMENDRA XAVIER, eleito pela lista do Partido Social Democrata, de 54 anos de idade, 

filho de António Álvaro Xavier e de Zélia Maria de Jesus Almendra, Funcionário Público, natural e 

residente na freguesia de Santa Maria, Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 

03716662, e Eleitor número A-2685 da Comissão Recenseadora da Sé ........................................................   

HUMBERTO FRANCISCO DA ROCHA, eleito pela lista do Movimento Sempre Presente, de 57 anos de 

idade, filho de Ana Maria da Rocha, Inspetor de Jogos, natural da freguesia da Sé, e residente em 

Paradinha Velha, freguesia de Paradinha Nova, ambas do Município de Bragança, portador do Cartão de 

Cidadão número 3162566. .............................................................................................................................  

CRISTINA DA CONCEIÇÃO FERREIRA VIDAL FIGUEIREDO, eleita pela lista do Partido Social Democrata, 

de 39 anos de idade, filha de Horácio Francisco Vidal e Miquelina de Jesus Ferreira, Educadora de 

Infância, natural da freguesia de Baçal e residente na freguesia da Sé, ambas do Município de Bragança, 

portadora do Cartão de Cidadão número 10573539, e Eleitor número A-26526 da Comissão 

Recenseadora da Freguesia da Sé...................................................................................................................  

ANDRÉ FILIPE MORAIS PINTO NOVO, eleito pela lista do Partido Socialista, de 30 anos de idade, filho de 

Júlio Alberto Pinto Novo e de Otília Raquel Morais Pinto Novo, Professor, natural e residente na 

freguesia da Sé, do Município de Bragança, portador de Cartão de Cidadão número 12310698, e Eleitor 

número A-17053 da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé. ................................................................  

GILBERTO JOSÉ ARAÚJO BAPTISTA, eleito pela lista do Partido Social Democrata, de 48 anos de idade, 

filho de José Maria Batista e de Maria Adelina Araújo, Gestor, natural da freguesia de Nogueira e 

residente na freguesia da Sé, ambas do Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 

6986276, e Eleitor número 26069 da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé. .....................................  
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II - Compareceram os cidadãos a seguir identificados e abaixo assinados, que foram 

eleitos e identificados como tal, para Membros da Assembleia Municipal – nos termos do  

número um do artigo 42º. do  citado diploma – no acto eleitoral que teve lugar no passado 

dia vinte e nove de setembro de dois mil e treze:---------------------------------------------------------  

 

2 - DEPUTADOS MUNICIPAIS 

  

MEMBROS ELEITOS PELO COLÉGIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO 

 

------- 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. 

------- JORGE MANUEL NOGUEIRO GOMES - eleito pela lista do Partido Socialista, de 61 

anos de idade, filho de Virgílio dos Santos Gomes e de Maria da Conceição Nogueiro Gomes, 

Empresário, natural e residente na freguesia da Sé, Município de Bragança, portador do 

Cartão de Cidadão número 27342379 e eleitor número 1051, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia da Samil, Município de Bragança................................................................................. 

------- RUI AFONSO CEPEDA CASEIRO- eleito pela lista do Partido Social Democrata, de 51 

anos de idade, filho de José Luís Caseiro e de Rosalina Adelaide Cepeda, Eng.º Zootécnico, 

natural da Freguesia de Ventozelo, Município de Mogadouro, e residente na freguesia da Sé, 

Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 5812269 e eleitor número 

13922, da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé, Município de Bragança. ..................... 

------- HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - eleito pela lista do Movimento Sempre Presente, 

de 60 anos de idade, filho de António Ferreira e de Jacinta da Costa, Professor, natural da 

Freguesia de Bustelo, Município de Chaves, residente na freguesia da Sé, Município de 

Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 3638037 e eleitor número A-3880, da 

Comissão Recenseadora da União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, Município de 

Bragança. ..................................................................................................................................... 
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------- SUSANA ANDREA FERREIRA TAVEIRA – eleita pela lista do Partido Social 

Democrata, de 39 anos de idade, filha de Dirceu Armindo Vieira Taveira e de Fernanda 

Saudade Lopes Ferreira Taveira, Funcionária Pública, natural de São Mamede de Ribatua, 

Município de Alijó, residente na freguesia da Sé, Município de Bragança, portadora do Cartão 

de Cidadão número 10133314 e eleitor número 19228, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia da Sé, Município de Bragança. ................................................................................... 

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

Jorge dos Santos Pires e de Angélica do Nascimento de Sousa Magalhães, Professor, natural 

e residente na freguesia da Sé, Município de Bragança,  portador de Cartão de Cidadão n.º 

9079279 e eleitor número A-24284, da Comissão Recenseadora da  União de Freguesias de 

Sé, Santa Maria e Meixedo, Município de Bragança..................................................................... 

------- JÚLIO DA COSTA CARVALHO - eleito pela lista do Partido Social Democrata, de 72 

anos de idade, filho de Manuel de Carvalho e de Maria da Costa, Advogado, natural de 

Castelo de Penalva, Município de Penalva do Castelo, e residente na freguesia da Sé, 

Município de Bragança,  portador de Cartão de Cidadão n.º 518048 e eleitor número 9124, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé, Município de Bragança. ...................................... 

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

Democrata, de 50 anos de idade, filho de João António Malhão e de Antónia de Lurdes 

Fernandes, Empresário, natural da Freguesia de São Pedro de Serracenos,  residente na 

freguesia da Sé, ambas do Município de Bragança, portador do Bilhete de Identidade número 

6646407, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança em 9 de novembro de 

2004, contribuinte número 175 235 244, eleitor número 251, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de São Pedro de Serracenos, Município de Bragança. ................................................ 

------- MARIA DE FATIMA RENOVATO VELOSO, eleita pela lista do Partido Socialista, de 63 

anos de idade, filha de Manuel Renovato e de Maria do Céu Morais, Professora, natural da 

freguesia de Salsas, residente na freguesia de Santa Maria, ambas do Município de Bragança, 

portadora de: Bilhete de Identidade número 1931232, emitido pelo Arquivo de Identificação de 

Bragança, em 16 de Dezembro de 2004, contribuinte número 103700471, e eleitor número B-

5394, da Comissão Recenseadora da União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, 

Município de Bragança. ................................................................................................................ 

------- JORGE MANUEL XAVIER LARANJINHA - eleito pela lista do Movimento Sempre 
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Presente, de 42 anos de idade, filho de Paulo do Nascimento Laranjinha e de Eulália da 

Conceição Xavier, Engenheiro do Ambiente, natural da Freguesia de Serapicos, residente na 

freguesia da Sé, ambas do Município de Bragança,  portador de Cartão de Cidadão 

n.º10129537, e eleitor número A – 22768, da Comissão Recenseadora da União de 

Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, Município de Bragança. ........................................... 

------- ISABEL MARIA LOPES - eleita pela lista do Partido Social Democrata, de 43 anos de 

idade, Professora do Ensino Superior, filha de Raul José Lopes e de Beatriz Lucília Lopes, 

natural e residente na freguesia da Sé, Município de Bragança, portadora do Cartão de 

Cidadão número 8734519, e eleitor número 23048, da Comissão Recenseadora da Freguesia 

da Sé, Município de Bragança. .................................................................................................... 

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

Socialista, de 35 anos de idade, filho de José António Costa Veloso e de Maria Imelda 

Gonçalves Costa Veloso, T. S. de Telecomunicações, natural e residente na freguesia da Sé, 

Município de Bragança, portador de Cartão de Cidadão número 11274752, e eleitor número A-

14214, da Comissão Recenseadora da União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, 

Município de Bragança. ................................................................................................................     

------- AMÂNDIO DOS ANJOS GOMES - eleito pela lista do Partido Social Democrata, de 77 

anos de idade, filho de Adelino da Glória Gomes e de Emília Augusta Pereira, Aposentado, 

natural da freguesia de Vilar de Ossos, Município de Vinhais,  residente na freguesia da Sé, 

Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 769975, emitido pelos 

Serviços de Identificação Civil de Bragança em 26/10/2006, contribuinte número 103679871, e 

eleitor número 9245, da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé, Município de Bragança.. 

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

Democrata, de 50 anos de idade, filho de Fernando Valdemar Correia e de Maria  Delmina 

Claro Rodrigues Correia, Professor, natural da freguesia de Santa Justa, Município de Lisboa, 

residente da freguesia da Sé, Município de Bragança, portador do Bilhete de Identidade 

número 7372993, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança em 08/09/2003, 

contribuinte número 181783312, e eleitor número 11199, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia da Sé, Município de Bragança. ................................................................................... 

------- ALCÍDIO AUGUSTO CASTANHEIRA - eleito pela lista do Partido Socialista, de 55 anos 

de idade, Professor, filho de José Maria e de Cristina da Purificação Pires, natural e residente 
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na freguesia da Sé, Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 

029928435 e eleitor número A-7535 da Comissão Recenseadora da União de Freguesias de 

Sé, Santa Maria e Meixedo, Município de Bragança..................................................................... 

------- MARIA ISABEL BARREIRO RIBEIRO – eleita pela lista do Movimento Sempre 

Presente, de 45 anos de idade, Professora, filha de António Serafim Ribeiro e de Lurdes da 

Conceição Barreiro Fraga, natural da freguesia de Mateus, Município de Vila Real, residente 

na Freguesia da Sé, Município de Bragança, portadora do Cartão de Cidadão número 

8151076, e eleitor número A-15510 da Comissão Recenseadora da União de Freguesias de 

Sé, Santa Maria e Meixedo, Município de Bragança..................................................................... 

------- MARIA GRACINDA OLIVEIRA CARVALHIDO GOUVEIA AMARO – eleita pela lista do 

Partido Social Democrata, de 51 anos de idade, Professora, filha de Edmundo da Fonte 

Carvalhido e de Maria de Fátima Oliveira, natural da freguesia de Santa Maria, residente na 

Freguesia da Sé, ambas do Município de Bragança, portadora do Cartão de Cidadão número 

5823107, e eleitor número 10201 da Comissão Recenseadora da Freguesias da Sé, Município 

de Bragança. ................................................................................................................................ 

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

Democrata, de 52 anos de idade, Economista, filho de Eugénio Augusto Nascimento e de 

Maria Luísa Pereira, natural da freguesia de Gondesende, residente na Freguesia da Sé, 

ambas do Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 7043019, e eleitor 

número 7091 da Comissão Recenseadora da Freguesias da Sé, Município de Bragança. ..........  

------- ANA MARIA FERREIRA BRÁS - eleita pela lista do Partido Socialista, de 34 anos de 

idade, Ed. Social, filha de Augusto Cepeda Brás e de Maria Idalina Oliveira Ferreira, natural e 

residente na freguesia da Sé, Município de Bragança, portadora do cartão de cidadão número 

11397920, e eleitor número A-16444 da Comissão Recenseadora da União de Freguesias de 

Sé, Santa Maria e Meixedo, Município de Bragança..................................................................... 

------- JOÃO PAULO ALVES DA CRUZ CASTANHO – eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, de 41 anos de idade, Técnico Superior de Relações Públicas, filho de João Batista 

da Cruz Castanho e de Helena de Jesus Alves Castanho, natural da freguesia de Mirandela, 

Município de Mirandela, residente na Freguesia da Sé, Município de Bragança, portador do 

Cartão de Cidadão número 9806346, número de contribuinte 217214819, e eleitor número 

28073 da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé, Município de Bragança. ....................... 
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-------  ARTUR JORGE FERNANDES ESTEVINHO – eleito pela lista do Movimento Sempre 

Presente, de 38 anos de idade, Professor, filho de Lourenço Augusto Estevinho e de Maria 

Augusta Fernandes Estevinho, natural da freguesia da Sé, residente na Freguesia de Santa 

Maria, ambas do Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 11031575, e 

eleitor número 376 da Comissão Recenseadora da Freguesia de Faílde, Município de 

Bragança. ..................................................................................................................................... 

------- ANTÓNIO RODRIGUES VIEIRA – eleito pela lista do Partido Socialista, de 56 anos de 

idade, Técnico de Informática, filho de Alfredo Vieira e Ilídia Rodrigues, natural da freguesia de 

Rossas, Município de Vieira do Minho, residente na Freguesia da Sé, Município de Bragança, 

portador do Cartão de Cidadão número 5945410, e eleitor número A-10725  da Comissão 

Recenseadora da União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, Município de 

Bragança. ..................................................................................................................................... 

------- ANABELA PIRES ANTUNES DOS ANJOS – eleita pela lista do Partido Social 

Democrata, de 42 anos de idade, Técnica Superior de Contabilidade, filha de António Antunes 

dos Anjos e de Maria dos Anjos Pires Antunes, natural de Angola/Angola, residente na 

Freguesia da Sé, Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 9792781, e 

eleitor número A-18944 da Comissão Recenseadora da União de Freguesias de Sé, Santa 

Maria e Meixedo, Município de Bragança.. ................................................................................... 

-------  VASCO AUGUSTO PILÃO CADAVEZ – eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

de 44 anos de idade, professor, filho de Ramiro Augusto Cadavez e de Maria Luísa Pilão, 

natural da freguesia de Vale de Salgueiro, Município de Mirandela, residente na Freguesia da 

Sé, Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 8442653, e eleitor número 

16711  da Comissão Recenseadora da União de Freguesias da Sé, Município de Bragança. ..... 

-------  FRANCISCO MANUEL ESTEVES MARCOS – eleito pela lista do Partido Socialista, de 

44 anos de idade, Téc. Superior, filho de Amador Marcos Jorge Marcos e de Fábia Maria 

Falcão Esteves, natural da freguesia da Sé, Município de Bragança, residente na Freguesia da 

Miranda do Douro, Município de Miranda do Douro, portador do Cartão de Cidadão número 

8562324, e eleitor número 2048  da Comissão Recenseadora da Freguesia de Miranda do 

Douro............................................................................................................................................ 

------- JOSÉ LUÍS BALTASAR - eleito pela lista do Partido Social Democrata, de 56 anos de 

idade, filho de António dos Santos Baltasar e de Otília Céu Rodrigues, Engenheiro Agrónomo, 
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natural da freguesia de Macedo do Mato, residente na freguesia da Sé, ambas do Município 

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

Identificação Civil de Bragança em 26 de Junho de 2007, contribuinte número 130 083 470, e 

cartão de eleitor número 233, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé, Município de 

Bragança. ..................................................................................................................................... 

-------  ANTÓNIO ALBERTO VAZ PEREIRA MORAIS – eleito pela lista da Coligação 

Democrática Unitária, de 64 anos de idade, Sociólogo, filho de Manuel de Jesus Morais e de 

Antónia das Neves Vaz Pereira, natural da freguesia de Parada, residente na Freguesia da Sé, 

ambas do Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 995251, e eleitor 

número A-12233 da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé, Santa Maria e Meixedo, 

Município de Bragança. ................................................................................................................ 

-------  LUIS CARLOS PIRES DO VALE – eleito pela lista do Movimento Sempre Presente, de 

41 anos de idade, Agricultor/Formador, filho de Mário Luís do vale e de Maria Madalena Pires, 

natural da Freguesia de Nunes, Município de Vinhais, residente na Freguesia da Sé, Município 

de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número  9856349. ................................................. 

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

Democrata, de 50 anos de idade, Professora, filha de João Batista Morgado e de Maria de 

Lurdes Morais, natural da freguesia de Vilas Boas, Município de Vila Flor e residente da 

freguesia da Sé, Município de Bragança, portadora do Cartão de Cidadão número 6444976, e 

eleitor número 15997, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé, Município de 

Bragança. ..................................................................................................................................... 

------- MARIA CELINA DA SILVA PAULA – eleita pela lista do Partido Socialista, de 59 anos 

de idade, T.Esp-CTT, filha de Manuel Fernandes gama Paula e de Lucília Alice Silva, natural 

da freguesia da Santa Maria, residente na Freguesia da Sé-Bragança, ambas do Município de 

Bragança, portadora do Cartão de Cidadão número 3163857, e eleitor número A-17427  da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé, santa Maria e Meixedo, Município de Bragança. . 

------- FILIPE OSÓRIO CALDAS – eleito pela lista do Partido Social Democrata de 60 anos de 

idade, Funcionário Publico, filho de Amândio Luís Caldas e de Delmina Fonseca Osório, 

natural da freguesia de Paus, Município de Resende, residente na Freguesia de Salsas, 

Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 3027619, e eleitor número 546 

da Comissão Recenseadora da Freguesia de Salsas, Município de Bragança............................. 
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-------  FRANCISCO LUIS PIRES PINHEIRO – eleito pela lista do Centro Democrático 

Social/Partido Popular, de 41 anos de idade, Eng. Técnico Mecânico, filho de José Luís 

Gomes Pinheiro e de Maria Helena Pires Gomes Pinheiro, natural de Moçambique, residente 

em Rio Maior, Município de Rio Maior, portador do Cartão de Cidadão número 9774639. ........... 

-------  JORGE HUMBERTO LOPES MARINHO SAMPAIO – eleito pela lista do Partido 

Socialista, de 38 anos de idade, Economista, filho de António Marinho Sampaio e de Maria 

Rosa Lopes Teixeira, natural da freguesia de Fafe, Município de Fafe, residente na Freguesia 

da Santa Maria, Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 10595748, e 

eleitor número B-6723  da Comissão Recenseadora da União de Freguesias de Sé, Santa 

Maria e Meixedo, Município de Bragança. ................................................................................... 

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

Democrata, de 41 anos de idade, Eng.º Civil, filho de Abel Luís Nogueiro e de  Maria da 

Ascensão Gonçalves, natural da freguesia de Rabal, residente na Freguesia da Sé, ambas do 

Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 9396305, e eleitor número A-

27960  da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé, Santa Maria e Meixedo, Município de 

Bragança. ..................................................................................................................................... 

------- ANA CLÁUDIA VELOSO GUEDES DE ALMEIDA – Não foi instalada (falta Justificada). .. 

------- MARIA CRISTINA RAMOS RAPOSO PRETO – eleita pela lista do Partido Social 

Democrata, de 55 anos de idade, Médica, filha de Luís António Raposo e de Maria Rosa 

Lopes Ramos, natural da freguesia de Caçarelhos, Município de Vimioso, residente na 

Freguesia da Sé, Município de Bragança, portadora do Cartão de Cidadão número 3587520, e 

eleitor número A-6965 da Comissão Recenseadora da União de Freguesias de Sé, Santa 

Maria e Meixedo, Município de Bragança. .................................................................................... 

-------  FERNANDO CARLOS DA SILVA PAULA – eleito pela lista do Partido Socialista, de 55 

anos de idade, Emp. Escritório, filho de Manuel Fernandes Gama Paula e de Lucília Alice 

Silva, natural da freguesia de Santa Maria, residente na Freguesia da Sé, ambas do Município 

de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 3863362, e eleitor número A-18316  da 

Comissão Recenseadora da União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, Município de 

Bragança. ..................................................................................................................................... 

------- JOÃO ADRIANO RODRIGUES – eleito pela lista do Partido Social Democrata, de 70 

anos de idade, Aposentado, filho de Eduardo Santos Rodrigues e de Maria Amélia Fernandes, 
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natural e residente na freguesia de Alfaião, Município de Bragança, portador do Cartão de 

Cidadão número 2755609, e eleitor número 363 da Comissão Recenseadora de Alfaião, 

Município de Bragança. ................................................................................................................ 

------- MARIA DO AMPARO MENDES ALVES – eleita pela lista do Partido Social Democrata, 

de 60 anos de idade, Aposentada, filha de Américo Augusto Mendes e de Carmen dos Santos 

Costa, natural da Freguesia de Rebordelo, Município de Vinhais, residente na freguesia da Sé, 

Município de Bragança, portadora do Cartão de Cidadão número 3580328, e eleitor número 

14611 da Comissão Recenseadora da Sé, Município de Bragança.............................................. 

------- AMÂNCIO JOSÉ CATARINO FERREIRA - eleito pela lista do Movimento Sempre 

Presente, de 36 anos de idade, Professor, filho de Cândido José Alves Ferreira e de Maria de 

Lurdes Catarino Ferreira natural de Hamm/Alemanha, residente na freguesia de Paredes, 

Município de Bragança, portadora do Cartão de Cidadão número 11019563, e eleitor número 

A-1033 da Comissão Recenseadora da União de Freguesias de Parada e Faílde, Município de 

Bragança. ..................................................................................................................................... 
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  PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 
 

------ Alfaião – ANTÓNIO MANUEL TEIXEIRA BAPTISTA, eleito pela lista do Partido  

Social Democrata, de 40 anos de idade, Professor, filho de João Augusto Batista e de Maria 

de Lurdes Teixeira, natural e residente na freguesia de Alfaião, Município de Bragança, 

portador do Cartão de Cidadão número 10066146, e eleitor número 319, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Alfaião. ....................................................................................... 

------- UF Aveleda e Rio de Onor – JOSÉ CARLOS FERNANDES VALENTE -  eleito pela 

lista do Partido Socialista, de 34 anos de idade, Professor/Formador, filho de José António 

Valente e de Ana Maria Prieto Fernandez, natural e residente na freguesia de Aveleda, 

Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 11310451, e eleitor número A-

778, da Comissão Recenseadora da União de Freguesias de Aveleda e Rio de Onor. .............  

------- Babe – ALBERTO MANUEL DE SOUSA PAIS - eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, de 31 anos de idade, Professor, filho de Armando Augusto Pais e de Maria da 

Conceição veiga de Sousa Pais, natural da freguesia da Sé, residente na Freguesia de babe, 

ambas do Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 11870747, e eleitor 

número 545, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Babe. ............................................  

------ Baçal – LUÍS FILIPE PIRES CARVALHO - eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, de 35 anos de idade, Engenheiro, filho de João Baptista Cavaleiro Carvalho e de 

Maria Catarina Pires Carvalho, natural e residente na Freguesia de Baçal, Município de 

Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 11271831, e eleitor número 716, da 

Comissão Recenseadora de Baçal. ...........................................................................................  

------- Carragosa – JORGE AUGUSTO ALA - eleito pela lista do Partido Socialista, de 54 anos 

de idade, Construtor, filho de José António Ala e de Adozinda dos Anjos Fernandes, natural  e 

residente na Freguesia de Carragosa, Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão 

número 7245317, e eleitor número 19, da Comissão Recenseadora da Freguesia de 

Carragosa. . ...............................................................................................................................  

------- UF Castrelos e Carrazedo – CÉSAR LUÍS GONÇALVES - eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, de 48 anos de idade, Vendedor Ambulante, filho de Eduardo Matias 

Fernandes e de Maria das Mercês Gonçalves, natural da freguesia de Carrazedo, residente no 

lugar de Alimonde, Freguesia de Carrazedo, ambas do Município de Bragança, portador do 
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Bilhete de Identidade número 8435846, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

Bragança, em 15/02/2007,e eleitor número 277, da Comissão Recenseadora da União de 

Freguesias de Castrelos e Carrazedo. ......................................................................................  

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

Democrata, de 53 anos de idade, Encarregado de Armazém, filho de Zeferino dos santos 

Fernandes e de Piedade da Conceição Fernandes, natural da freguesia de Castro de Avelãs e 

residente em Grandais, Freguesia de Castro de Avelãs, ambas do Município de Bragança, 

portador do Cartão de Cidadão número 8313182, e eleitor número 106, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Castro de Avelãs. ....................................................................  

------- Coelhoso – PAULO MANUEL ALMEIDA VEIGA - eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, de 42 anos de idade, Agente de Obra, filho de João dos santos veiga e de Ana da 

Conceição Almeida, natural e residente na Freguesia de Coelhoso, Município de Bragança, 

portador do Cartão de Cidadão número 9859872, e eleitor número 590, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Castro de Coelhoso.................................................................  

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

Democrata, de 38 anos de idade, Chefe de Repartição CTT, filho de João Humberto Martins e 

de Maria Olinda Rodrigues, natural e residente na Freguesia de Donai, Município de 

Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 10370413 e eleitor número 700, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Donai. .....................................................................  

------- Espinhosela – TELMO RAMIRO PRADA AFONSO - eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, de 48 anos de idade, Enfermeiro, filho de Manuel dos santos Afonso e de Ana de 

Jesus Prada, natural e residente na Freguesia de Espinhosela, Município de Bragança, 

portador do Bilhete de Identidade número 6997082, emitido pelos Serviços de Identificação 

Civil de Bragança  em 23/09/2003, e eleitor número 445, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Espinhosela..........................................................................................................  

------- França – CARLOS MANUEL AFONSO DA SILVA - eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, de 40 anos de idade, Gerente Clínico, filho de Manuel António da Silva e de Maria 

de Lurdes Afonso, natural e residente na Freguesia de França, Município de Bragança, 

portador do Cartão de Cidadão número 10268742, e eleitor número 882, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de França. ....................................................................................  

------- Gimonde – ANTÓNIO MANUEL CHOUPINA ASSARES - eleito pela lista do Partido 
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Social Democrata, de 38 anos de idade, Técnico Superior de Informática, filho de António Lino 

Assares e de Bernardete da Conceição Choupina, natural e residente na Freguesia da Sé e  

Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 10329757, e eleitor número 

709, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Gimonde. ...................................................  

------- Gondesende – AUGUSTO DAVID AFONSO PIRES - eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, de 48 anos de idade, Agricultor, filho de Benjamim Augusto Pires e de Santana 

Assunção Afonso, natural e residente na Freguesia de Gondesende, Município de Bragança, 

portador do Cartão de Cidadão número 7024194 e eleitor número 214, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Gondesende............................................................................  

------- Gostei – RUI MANUEL DA COSTA GONÇALVES - eleito pela lista do Movimento de 

Cidadãos Independentes, de 44 anos de idade, Professor, filho de Abílio dos Santos 

Gonçalves e de Armandina da Conceição Costa, natural da Freguesia de Gostei e residente 

em Formil, Freguesia de Gostei, Município de Bragança, portador do Bilhete de Identidade 

número 8417581, emitido em 29/07/2005, pelos serviços de Identificação Civil de Bragança, e 

eleitor número 440, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Gostei.................................  

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

Social Democrata, de 42 anos de idade, Doméstica, filha de Hermínio dos santos Branco e de 

Maria Alice Gonçalves, natural da Freguesia de Pinela, residente na Freguesia de Grijó de 

Parada, ambas do  Município de Bragança, portadora do Cartão de Cidadão número 9649639, 

e eleitor número 506, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Grijó de Parada. ..............  

------- UF Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova – LUÍS FILIPE PIRES FERNANDES - eleito pela 

lista do Partido Socialista, de 49 anos de idade, Professor, filho de Abreu Augusto Fernandes 

e de Elvira Augusta Pires Fernandes, natural e residente na Freguesia da Sé, Município de 

Bragança, portadora do Cartão de Cidadão número 5934112, e eleitor número C-433, da 

Comissão Recenseadora da União de Freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova.........  

------- Macedo do Mato – MANUEL AUGUSTO CRISÓSTOMO - eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, de 58 anos de idade, Técnico de Britagem, filho de Delfim Henrique 

Crisóstomo e de Marinha da Conceição Calvelhe, natural da Freguesia de Ervedosa, 

Município de Vinhais, residente na Freguesia da Sé, Município de Bragança, portador do 

Cartão de Cidadão número 3959399, e eleitor número 24118, da Comissão Recenseadora da  

Freguesia da Sé. .......................................................................................................................  
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------- Mós – ANABELA AFONSO PEREIRA RODRIGUES - eleita pela lista do Partido Social 

Democrata, de 41 anos de idade, Empregada Fabril, filha de António Manuel Pereira e de 

Neves da Graça Afonso, natural da Freguesia de Mós, Município de Bragança, e residente em 

Paço de Mós, Freguesia de Mós, Município de Bragança, portadora do Cartão de Cidadão 

número 10117435, e eleitor número 325, da Comissão Recenseadora da  Freguesia de Mós.....  

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

41 anos de idade, Agricultor, filho de Fernando Augusto Prada e de Alice da Penha Galelo, 

natural e residente na Freguesia de Nogueira, Município de Bragança, portador do Cartão de 

Cidadão número 10052466 , e eleitor número 438, da Comissão Recenseadora da  Freguesia 

de Nogueira ..................................................................................................................................  

------- Outeiro – CÉSAR GUSTAVO GARRIDO - eleito pela lista do Partido Socialista, de 53 

anos de idade, Professor, filho de Francisco António Garrido e de Laura Beatriz, natural e 

residente na Freguesia de Outeiro, portador do Cartão de Cidadão número 7988590, e eleitor 

número 814, da Comissão Recenseadora da  Freguesia de Outeiro. ...........................................  

 ------ UF Parada e Faílde – ANTÓNIO MANUEL AFONSO PIRES - eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, de 44 anos de idade, Agricultor, filho de  Manuel Inácio Pires e de Dulcina 

dos Anjos Rodrigues, natural e residente na Freguesia de Nogueira, Município de Bragança, 

portador do Cartão de Cidadão número 10052466 , e eleitor número 438, da Comissão 

Recenseadora da  Freguesia de Nogueira.................................................................................... 

------- Parâmio – NUNO MIGUEL MARTINS DIZ - eleito pela lista do Partido Socialista, de 32 

anos de idade, Técnico Superior de  Saúde Ambiental, filho de Domingos  António Gomes Diz 

e de Maria Ermelinda Dinis Martins, natural da Freguesia da Sé,  residente em Maças, 

Freguesia de Parâmio, ambas do Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão 

número 11886773, e eleitor número 720, da Comissão Recenseadora da  Freguesia de 

Parâmio. ....................................................................................................................................  

------- Pinela – ALEX OLIVIER ALVES RODRIGUES - eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, de 35 anos de idade, Gerente de Loja,  filho de  Manuel Alves Rodrigues e de 

Julieta dos Anjos Alves, natural e residente na Freguesia de Pinela, Município de Bragança, 

portador do Cartão de Cidadão número 12251993 , e eleitor número 710, da Comissão 

Recenseadora da  Freguesia de Pinela. ....................................................................................... 

------- Quintanilha – JOSÉ CARLOS RODRIGUES FERNANDES - eleito pela lista do Partido 
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Socialista, de 56 anos de idade, Funcionário Público,  filho de João dos Anjos Pires Fernandes 

e de Catarina de Jesus Rodrigues, natural e residente na Freguesia de Quintanilha, Município 

de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 3446755 , e eleitor número 772, da 

Comissão Recenseadora da  Freguesia de Quintanilha ............................................................... 

------- Quintela de Lampaças – MIGUEL FRANCISCO PINTO - eleito pela lista do Partido 

Socialista, de 49 anos de idade, Empresário,  filho de Olímpio dos Anjos Pinto e de Eugénia 

Corina Henriques, natural e residente na Freguesia de Quintela de Lampaças, Município de 

Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 6591866, e eleitor número 752, da 

Comissão Recenseadora da  Freguesia de Quintela de Lampaças.............................................. 

 ------ Rabal – JAIME RODRIGUES LOUREIRO - eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

de 44 anos de idade, Assistente Operacional,  filho de Sebastião José Loureiro e de Batilde do 

Céu Rodrigues, natural da Freguesia da Sé, residente na Freguesia de Rabal, ambas do 

Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 8616554 , e eleitor número 

395, da Comissão Recenseadora da  Freguesia de Rabal ........................................................... 

------- UF Rebordaínhos  e Pombares – JOSÉ JORGE MARTINS CAMINHA - eleito pela lista 

do Partido Social Democrata, de 41 anos de idade, Agricultor,  filho de Albino dos santos 

caminha e de  Maria Lúcia Martins, natural e residente na Freguesia de Rebordaínhos,  

Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 9854136, e eleitor número 

338, da Comissão Recenseadora da União de Freguesias de Rebordaínhos e Pombares........  

------- Rebordãos –  FERNANDO FRANCISCO GOMES RODRIGUES - eleito pela lista do 

Partido Social Democrata, de 52 anos de idade, Professor,  filho de Fernando César 

Rodrigues e de Zélia Aurora Gomes, natural de Angola/Angola, residente na Freguesia de 

Rebordãos, Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 7091736 , e 

eleitor número 13711 da Comissão Recenseadora da  Freguesia de Aradas, Município de 

Aveiro. .......................................................................................................................................  

------- UF Rio Frio e Milhão – ADRIANO AUGUSTO FERREIRA - eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, de 72 anos de idade, Aposentado,  filho de António João ferreira e de Ilda 

de Lourdes Augusto, natural e residente na Freguesia de Rio Frio, Município de Bragança, 

portador do Cartão de Cidadão número 761050, e eleitor número A-617 da Comissão 

Recenseadora da União de Freguesias de Rio Frio e Milhão. ...................................................  

------- Salsas – PEDRO MIGUEL RAMOS  ZOIO - eleito pela lista do Partido Social 
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Democrata, de 28 anos de idade, Educador Social,  filho de José dos Santos Zoio e de Maria 

Laura Ramos, natural e residente na Freguesia de Salsas, Município de Bragança, portador do 

Cartão de Cidadão número 12842319, e eleitor número 937, da Comissão Recenseadora da  

Freguesia de Salsas. .................................................................................................................  

------- Samil – TELMO RICARDO ALVES MALHÃO - eleito pela lista do Partido Socialista, de 

27 anos de idade, Enfermeiro,  filho de Eduardo Abílio  Malhão e de Adelina das Graças 

Fernandes Alves Malhão, natural e residente na Freguesia de  Samil, Município de Bragança, 

portador do Cartão de Cidadão número 12840434, e eleitor número 859, da Comissão 

Recenseadora da  Freguesia de Samil. ........................................................................................ 

------- Santa Comba de Rossas – ELÍDIO ALEXANDRE MORAIS - eleito pela lista do Partido 

Socialista, de 54 anos de idade, Funcionário Público, filho de Álvaro dos Anjos Morais e de 

Maria Laura Cabeça, natural da Freguesia de Parada, residente na Freguesia de Santa 

Comba de Rossas, ambas do Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 

5819802, e eleitor número 135, da Comissão Recenseadora da  Freguesia de Santa Comba 

de Rossas..................................................................................................................................... 

------- UF São Julião de Palácios e Deilão – ALTINO FRANCISCO PEREIRA PIRES  - eleito 

pela lista do Partido Social Democrata, de 38 anos de idade, Engenheiro Agrícola,  filho de 

Adriano José Pires e de Odete de Jesus Pereira, natural da Freguesia da Sé, residente na 

Freguesia de São Julião de Palácios, ambas do Município de Bragança, portador do Cartão de 

Cidadão número 10518200, e eleitor número 484, da Comissão Recenseadora da  Freguesia 

de São Julião de Palácios..........................................................................................................  

------- São Pedro dos Serracenos – HUMBERTO JOSÉ DOS SANTOS - eleito pela lista do 

Partido Social Democrata, de 50 anos de idade, Contabilista, filho de Delfim dos santos e de 

Isabel Vaz Fernandes, natural e residente na Freguesia de São Pedro dos Serracenos, 

Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 5934102, e eleitor número 

242, da Comissão Recenseadora da  Freguesia de São Pedro dos Serracenos. ......................  

------- UF Sé, Santa Maria e Meixedo -  JOSÉ JÚLIO VAZ PIRES - eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, de 43 anos de idade, Professor,  filho de Júlio Augusto Pires e de Maria da 

Conceição Vaz, natural e residente na Freguesia de Santa Maria, Município de Bragança, 

portador do Cartão de Cidadão número 8990309, e eleitor número B-3339, da Comissão 

Recenseadora da União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo.....................................  
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------- Sendas – DINIS AUGUSTO DIAS PINELA - eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, de 50 anos de idade, Funcionário Público,  filho de Sílvio dos Santos Pinela e de 

Lurdes da Conceição Dias, natural da Freguesia de Sendas, residente em Fermentãos, 

Freguesia de Sendas, Município de Bragança, portador do Bilhete de Identidade n.º 6497983, 

emitido pelos serviços de Identificação Civil de Bragança, em  número , e eleitor número 937, 

da Comissão Recenseadora da  Freguesia de Salsas...............................................................  

------- Serapicos – RUI FERNANDO PIRES CAETANO - eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, de 49 anos de idade, Instrutor de Condução Automóvel,  filho de Manuel Duarte 

Caetano e de Olímpia Augusta Pires , natural da Freguesia da Sé, residente na Freguesia de 

Serapicos, ambas do Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 

6972422, e eleitor número 752, da Comissão Recenseadora da  Freguesia de Serapicos........  

------- Sortes – ANTÓNIO JOÃO PIRES - eleito pela lista do Partido Socialista, de 58 anos de 

idade, Aposentado,  filho de Sebastião António Pires e de Especiosa Maria Fernandes, natural 

da Freguesia de Nogueira, residente na Freguesia de Sortes, ambas do Município de 

Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 5873748, e eleitor número 304, da 

Comissão Recenseadora da  Freguesia de Sortes. ...................................................................  

------- Zoio  – HÉLDER JORGE DOS SANTOS - eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

de 32 anos de idade, Chefe de Equipa,  filho de Manuel António dos santos e de Maria Isabel 

dos Santos , natural da Freguesia da Sé, residente na Freguesia de Zoio, ambas do Município 

de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 12110680, e eleitor número 427, da 

Comissão Recenseadora da  Freguesia de Zoio. ......................................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
Ata da Sessão de Instalação dos Órgãos do Município – Câmara Municipal e Assembleia Municipal – 14/10/2013 

 

 

 

 

 

 

 



23 
Ata da Sessão de Instalação dos Órgãos do Município – Câmara Municipal e Assembleia Municipal – 14/10/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
Ata da Sessão de Instalação dos Órgãos do Município – Câmara Municipal e Assembleia Municipal – 14/10/2013 

 

------ Neste momento usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

que proferiu o seguinte discurso: ..............................................................................  

“Exmo. Senhor Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia Municipal cessante.  

Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia ............................................................  

Senhores membros eleitos da Assembleia Municipal ....................................................  

Autoridades civis, militares, académicas e religiosas.....................................................  

Convidados, ..................................................................................................................  

Amigas, amigos,.............................................................................................................  

Comunicação Social.......................................................................................................  

--------Os Brigantinos quiseram e decidiram que assumisse este público compromisso, 

que faço com muita honra. Por isso, quero dirigir-me, em primeiro lugar, a todos os 

Brigantinos que de forma civilizada, séria e transparente participaram no ato eleitoral 

do passado dia 29 de setembro. Nesta saudação incluo, de igual forma, os que 

votaram e os que não votaram em nós. ........................................................................  

--------Aos primeiros, devo agradecer a confiança e a esperança que em nós 

depositaram e que tentaremos não defraudar................................................................

--------Aos segundos, expresso o meu respeito pela opção que livre e, com certeza, 

refletidamente tomaram e digo-vos que, a partir deste momento, serei o Presidente de 

Câmara de todos os Brigantinos, pelo que todos terão tratamento igual, aliás como 

não poderia deixar de ser numa sociedade de valores democráticos devidamente 

consolidados. .................................................................................................................

--------Saúdo todos os eleitos que agora assumem funções, resultado da vontade das 

populações que representam, manifestada de forma expressa no dia 29 de setembro e 

convido todos a assumirem, na sua plenitude, o mandato que lhes foi conferido por 

vontade popular..............................................................................................................

--------Saúdo as autoridades civis, militares, académicas e religiosas que nos dão a 

honra da sua presença e deixem-me dizer-vos que a vossa participação neste ato 

solene significa mais do que a simples presença física, evidencia uma demonstração 

de apoio e, sobretudo, a garantia de um trabalho conjunto a favor das populações que 

representamos. ..............................................................................................................
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--------Saúdo todos os convidados que connosco quiseram partilhar este momento 

simbólico de compromisso de todos os eleitos para os próximos 4 anos, período para 

o qual foram mandatados, no sentido da defesa dos interesses das populações que 

representam. ..................................................................................................................

--------Uma saudação especial, muito sentida e de muita amizade, para todos aqueles 

que terminaram as suas funções nos órgãos das freguesias e do município, com quem 

tive o privilégio de partilhar momentos de convívio, de aprendizagem e, também, de 

engrandecimento do poder local e de defesa dos nossos concidadãos, reconhecendo 

em todos uma vontade e predisposição para as funções que tão dignamente 

desempenharam. ...........................................................................................................  

--------Uma saudação para os meus colegas Vereadores, durante este último 

mandato. Mas uma referência especial para os meus colegas Vereadores a tempo 

inteiro, com quem partilhei momentos de salutar aprendizagem, de muita amizade e 

consideração e, acima de tudo, de muito respeito e espírito de equipa: Rui Caseiro e 

Fátima Fernandes. .........................................................................................................

--------Uma saudação super especial para aquele que foi o timoneiro dos destinos de 

Bragança nos últimos 16 anos, que fez a obra gigantesca que todos conhecemos, 

tanto no meio urbano como no meio rural. Aquele que sempre teve a preocupação de 

lutar, com todas as forças e meios, pelo desenvolvimento de Bragança. Estimado 

Eng.º António Jorge Nunes, mais do que tudo o que eu possa dizer a seu respeito, há 

uma coisa que não poderei deixar de lhe dizer e que é o seguinte: tudo farei para que 

o mandato que agora inicio honre o seu trabalho de 16 anos........................................  

--------Saúdo os que me deram a honra de partilharem comigo esta aventura, 

integrando a minha lista. ................................................................................................

--------Saúdo, também, todos os amigos e amigas presentes. Obrigado pela vossa 

presença e pelo vosso apoio..........................................................................................

--------A candidatura que liderei viu sufragado, expressiva e inequivocamente o 

programa de ação para os próximos 4 anos, do qual tentarei, conjuntamente com os 

restantes vereadores, concretizar o máximo das propostas nele inscritas, cientes de 

que tendo o município recursos próprios limitados, teremos de recorrer a fundos 

comunitários do Quadro Estratégico Comum 2014-2020 e que estes devem, 

preferencialmente, ser orientados para a competitividade, para o desenvolvimento 
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económico de forma global, para as políticas sociais e para a regeneração urbana, 

diminuindo e coartando até a possibilidade de concretização de investimentos noutras 

áreas não tão relevantes. ..............................................................................................  

--------Não podemos esquecer que os tempos que vivemos e os que se avizinham 

reclamam e exigirão de nós trabalho redobrado, espírito de entrega e capacidade de 

sacrifício, pelo que apelo a todos os atores, provindos de forças políticas diversas, 

para que pautem a sua atuação convergindo numa única e comum preocupação: o 

serviço aos Brigantinos. .................................................................................................

--------Por isso, aqui reafirmo os nossos propósitos, consubstanciados nos 3 eixos de 

desenvolvimento do Concelho de Bragança, que serão o alimento do nosso trabalho 

nos próximos 4 anos, nos quais colocaremos a nossa absoluta dedicação, vontade e 

conhecimento, continuando a dignificar o trabalho autárquico que, nos últimos anos, 

tem garantido bons resultados para o município............................................................

--------O primeiro eixo da nossa estratégia assenta nas políticas sociais. Numa 

conjuntura económica difícil, não nos eximiremos a desempenhar um papel ativo no 

âmbito da solidariedade social. Estaremos na linha da frente a apoiar as famílias mais 

afetadas pela pobreza e pela exclusão e a defender os mais fracos, os mais 

vulneráveis, os mais débeis, das consequências sociais que a crise instalada ainda 

penaliza mais, não conseguindo resistir à tempestade de adversidades com que se 

defrontam no seu dia a dia. Uma ação de luta conjunta com outras pessoas, cuja 

generosidade é imensa, que vivem uma vida de entrega aos outros, às causas dos 

outros e aos problemas dos outros. Estou a falar, obviamente, das IPSS, dos 

Bombeiros, dos Centros Sociais e Paroquiais, da Igreja, de todo esse capital humano 

que se assume como um parceiro fundamental na luta por um objetivo comum: o bem 

estar dos brigantinos. Continuaremos a trabalhar em parceria, reforçando a rede social 

concelhia. .......................................................................................................................  

--------O segundo eixo de atuação tem a ver com o desenvolvimento económico, com 

a competitividade e o crescimento de projetos empresariais, geradores de riqueza e de 

emprego, especialmente para os mais jovens, viabilizando a sua fixação na nossa 

terra, em estreita colaboração com as associações representativas do setor. Projetos 
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como a ampliação da Zona Industrial das Cantarias, que virá a disponibilizar 46 novos 

lotes de terreno, vendidos a preços simbólicos, e o Parque de Ciência e Tecnologia, 

espaço de promoção de inovação, de incubação e de acolhimento de empresas de 

base tecnológica são bons exemplos da atenção e tratamento especial que 

pretendemos dar a este setor. .......................................................................................  

--------Entendemos ser necessário privilegiar o contacto com o setor empresarial local, 

com vista à sua dinamização, continuando a não lançar o imposto da derrama sobre 

as empresas e a reduzir outros impostos e taxas municipais. .......................................  

--------Queremos o município e as empresas privadas a trabalhar conjunta e 

concertadamente numa dinâmica económica e turística que promova o 

desenvolvimento integrado de todos os setores da sociedade, com claros benefícios 

para as empresas e para os cidadãos em geral.............................................................  

--------Não podemos esquecer que estamos numa zona de grande potencial agrícola e 

que temos de voltar a olhar para a agricultura, para a pecuária, e para a indústria 

agroalimentar, incentivando e apoiando a realização de feiras e certames nas 

freguesias rurais para a promoção e divulgação dos produtos da terra e raças locais, 

aproveitando todos os bons equipamentos de apoio a este setor, como o matadouro, o 

mercado municipal e o recinto de promoção e valorização de raças autótones, que 

vamos utilizar para realização mensal da feira do gado. ...............................................  

--------Em articulação com o IEFP – Centro de Emprego e Formação Profissional de 

Bragança), através de celebração do protocolo, implementaremos o Gabinete de 

Apoio à Criação de Emprego, especialmente direcionado para o emprego jovem, pois 

temos de aproveitar os recursos humanos qualificados, com vista ao desenvolvimento 

de projetos empreendedores e capazes de estancarem a sangria de jovens da nossa 

região. Mas temos de olhar também para aqueles que, já não se encaixando nas 

balizas do conceito “jovem”, têm dificuldade em conseguir um emprego. ....................  

--------Saberemos estar atentos às várias instituições que emanam da sociedade civil, 

estabelecendo parcerias no sentido da promoção de projetos de âmbito cultural, 

ambiental, lazer e desportivo, entre outros, para toda a população, com especial 

atenção para a população senior. .................................................................................  

--------Sendo Bragança um concelho com um extraordinário potencial turístico, não 

deixaremos de estar atentos à concretização de projetos ligados à área do turismo 
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como fatores de desenvolvimento económico, diretamente ligados ao conhecimento do 

nosso riquíssimo património histórico, cultural, gastronómico, religioso e ambiental, 

criando uma marca para a cidade de Bragança, identificando e posicionando o destino 

Bragança no mercado turístico nacional e internacional. ..............................................  

--------O terceiro eixo assenta na regeneração urbana. A cidade de Bragança, nos 

últimos anos, evoluiu e foram criadas novas centralidades. No entanto, é opinião 

unânime que a reabilitação urbana, nomeadamente no centro histórico, é uma 

necessidade e fixar pessoas, nessa zona, é um imperativo. As ações levadas a cabo, 

tendentes à concretização desse objetivo, continuarão a ter cabimento e a nossa 

atenção diária, através da concretização de medidas concretas de dinamização do 

centro da cidade, seja com o desenvolvimento de atividades culturais, económicas, 

lúdicas, desportivas ou outras que contribuam para dinamizar o comércio tradicional, 

seja com incentivos dirigidos a promotores de projetos nas áreas da restauração, da 

hotelaria ou do turismo, seja em iniciativas da responsabilidade direta do município, 

como a construção de residências universitárias, em parceria com o IPB, entidade com 

a qual continuaremos a manter uma relação estreita e privilegiada, no sentido da sua 

evolução e crescimento. ................................................................................................  

--------Estaremos atentos à realidade dos bairros mais periféricos aos quais, por 

vezes, não é dedicada a atenção que merecem. Procederemos à requalificação de 

vários pontos da cidade e à pavimentação e/ou repavimentação de alguns bairros, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos desses espaços em 

particular e da cidade em geral.  ...................................................................................  

--------A cooperação institucional será sempre uma das nossas preocupações, pelo 

que para além das várias entidades associativas municipais, das várias entidades já 

referidas no início do meu discurso, as Juntas de Freguesia e os seus eleitos 

continuarão a ser os nossos parceiros principais na implementação de políticas 

capazes de responder de forma eficaz aos anseios da população que representam, 

pelo que o trabalho a realizar será sempre em estreita articulação com todos, porque o 

princípio e o fim do governo autárquico são os cidadãos. ................................................   

--------Conto com todos os dirigentes e trabalhadores do Município, a quem deixo uma 

palavra de estímulo e de apreço para servirem com eficiência e excelência todas e 

todos os Brigantinos, como têm vindo a fazer ao longo do tempo. ...................................  
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-------- Independentemente da limitação de recursos, que nos obrigará a sermos mais 

criativos, mais imaginativos, para com menos tentarmos fazer mais, acredito que todos 

seremos capazes de resistir às dificuldades do amanhã e projetarmos Bragança num 

futuro ainda melhor. ..........................................................................................................  

--------Esse é o nosso entusiasmo e o nosso compromisso, procurando, em cada dia, 

em cada hora, em cada momento, estar à altura da confiança que nos foi concedida. .

--------Desejo a todos os eleitos um profícuo trabalho em prol do nosso concelho e da 

nossa população.   ........................................................................................................  

--------Viva Bragança! ...................................................................................................  

--------Viva Portugal! .....................................................................................................  

 a) Hernâni Dias” ...........................................................................................................  

 

 -------Miguel José Abrunhosa Martins – Vai usar da palavra, o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal cessante, Dr. Luís Afonso. ............................................................  

--------Presidente da Assembleia Municipal cessante – Srs. Secretários da Mesa da 

Assembleia Municipal cessante, Srs. Membros eleitos e empossados na Assembleia 

Municipal, Sr. Presidente da Câmara - Dr. Hernâni Dias, e Vereadores empossados, 

Sr. Presidente da Câmara cessante - Eng. António Jorge Nunes, e Vereadores 

cessantes, Srs. Presidentes de Junta, Autoridades Civis, Militares, e Religiosas, Srs. 

Convidados, Comunicação Social. ...................................................................................   

--------Cumprimento, em primeiro lugar, todos os eleitos agora empossados e que vão 

iniciar funções, no decorrer da escolha feita pelo eleitorado deste Concelho que, com o 

seu voto, em pleno uso do ser da democracia que se implementou em Portugal desde 

1974, quero endereçar-lhes, aqui, uma palavra de incentivo, no sentido de que o vosso 

mandato, o mandato de cada um de vocês, dos eleitos para a Câmara Municipal de 

Bragança, dos Deputados eleitos para a Assembleia Municipal de Bragança, e para os 

Srs. Presidentes de Junta, naturalmente um desejo, do fundo do coração, que todos e 

cada um de vós possa, realmente, ao longo deste mandato, implementar as medidas 

que foram anunciadas ao eleitorado, com o objetivo de um cumprimento claro dessas 
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iniciativas, visando, naturalmente, um objetivo único, que é a melhoria das condições 

de vida dos cidadãos deste Concelho. .............................................................................  

--------Cumprimento todas as autoridades Civis, Militares, Religiosas, que se 

associaram a nós, neste dia, neste momento solene da instalação dos órgãos 

autárquicos, para o mandato 2013/2017, muito obrigado pela vossa presença, e a 

vossa presença, de resto, tem um significado importante, aquilo que é um sinal de 

colaboração estreita com os órgãos agora empossados. .................................................  

--------Cumprimento também, e de uma forma muito especial, os cidadãos que 

terminaram funções, sejam Presidentes de Junta, Deputados Municipais ou elementos 

da Câmara Municipal de Bragança, que com dignidade e empenho cumpriram o seu 

dever cívico, e foram capazes de se entregar totalmente ao serviço da sociedade e 

dos Bragançanos. .............................................................................................................  

--------  Quero, e permita-me, naturalmente, uma saudação especial ao Sr. Presidente 

da Câmara cessante - Eng. António Jorge Nunes, que ao longo dos últimos dezasseis 

anos foi o homem capaz de implementar, neste Concelho, o maior investimento de 

que há memória nesta cidade e neste Concelho. O seu trabalho de entrega, 

dedicação, inteligência, visão estratégica, transformou-o num cidadão ímpar desta 

cidade e deste Concelho, eu diria mesmo de Portugal, um homem com reconhecidas  

capacidades que o eleitorado em devido momento soube depositar nele, por vezes 

sucessivas, o testemunho de conduzir a causa pública a partir do Município de 

Bragança...........................................................................................................................  

--------  Este cumprimento especial tem para mim um sentimento muito particular, 

porque pude conviver, de perto, os momentos mais importantes na sua caminhada 

para o Município de Bragança e, naturalmente, naquilo que foi a tradução de um 

desenvolvimento seguramente sustentável desta cidade e, felizmente, uma política por 

si aplicada, que foi capaz de olhar de forma idêntica, quer o espaço rural, quer o 

espaço urbano da cidade de Bragança. ...........................................................................  

--------Foi capaz de implementar as políticas nestes dois contextos, desenvolvendo, de 

forma integrada, um Concelho, não deixando ninguém de fora. Foi também na 

sequência da sua atividade que esta Cidade e este Concelho assistiram, de facto, a 

um investimento colossal em todas as áreas de iniciativa Municipal, esse registo ficou 

já gravado na história de Bragança e na consciência, na mente de todos os 
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Bragançanos. Para si, Eng.º António Jorge Nunes, para si, um bem haja, seguramente 

sentido por todos os cidadãos deste Concelho, que em si depositaram confiança e 

você soube sempre corresponder a esses anseios da população, bem haja. .................  

--------Também quero naturalmente dirigir um cumprimento particular a um homem 

que esteve sempre ao seu lado nos últimos três mandatos, ao Sr. Vice-Presidente - 

Eng.º Rui Caseiro, um homem que sempre soube estar à altura dos desafios deste 

Concelho, para si uma palavra de amizade. ....................................................................  

--------A atual situação de estrema gravidade que este País atravessa é, naturalmente, 

um condicionante da aplicação e desenvolvimento das políticas que estes órgãos, que 

estes eleitos, agora empossados, vão desenvolver nestes quatro anos...........................  

--------  É certo e seguro que a situação financeira e económica deste País, agravada 

num programa de assistência financeira exterior, condiciona estes Órgãos 

Autárquicos, num mandato que se apresenta, agora, a todos e a cada um de vós, de 

uma forma impressionantemente, difícil, como não há memória no tempo da 

democracia, não há memória, e se olharmos para o século passado tal só terá 

acontecido nos primeiros anos do século XX. É por isso necessário que cada um de 

vocês se empenhe ainda mais do que outros que antes de vocês desempenharam as 

funções, ou aqueles que são reempossados, que façam, naturalmente, um esforço 

ainda maior, no sentido de vencer as adversidades que este Concelho vai ter que 

enfrentar, e este Concelho em particular, por ser um Concelho do interior de Portugal, 

o País sofre, mas o interior do País vai sofrer muito mais a situação atual. ....................   

--------A perda de população, a perda de incentivo por parte da Administração Central, 

o afastamento de sucessivos governos que têm governado Portugal desde que foi 

implementada democracia em Portugal, tem sido naturalmente uma nota muito 

negativa para a integração de um pais que vive  duas velocidades, o interior bem mais 

prejudicado, e numa situação atual é mais difícil lutarmos contra esse contextç. 

Sistematicamente o Governo reduz postos de trabalho no interior, reduz serviços no 

interior do País, deixando sempre que os serviços se mantenham em Lisboa ou nas 

cidades do litoral, a situação empresarial do Concelho e de outros Concelhos como 

este no interior de Portugal, agrava a situação. ................................................................  

--------Folgo em ter assistido às iniciativas e à vontade política do Executivo 

atualmente eleito, de olhar, como prioridade, às questões de economia, e os aspetos 
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sociais também, na realidade é herdado um conjunto de investimentos que faz com 

que esta Vereação e as Juntas de Freguesia atualmente eleitas, tenham menos 

necessidade de promover o investimento, porque este Concelho está muito bem infra 

estruturado. Há falhas, naturalmente continuará a haver, sempre, mas essa tónica de 

se apostar em políticas que visam a criação de emprego, criação de riqueza, e uma 

melhor distribuição dessa riqueza, com apoio da Câmara e das Juntas de Freguesia, 

no aspecto social às famílias mais carenciadas, é uma nota que me apraz registar. ......  

--------Os próximos anos são difíceis, mas não vamos deixar-nos abater, ninguém que 

hoje assume estas funções, o mandato 2013/2017, deve deixar-se abater pela 

situação atual, deve encontrar forças, encontrar cada vez mais também a conjugação 

de esforços com os Órgãos Autárquicos vizinhos, seja as Juntas de Freguesias e as 

próprias Câmaras também, naturalmente, terão que enveredar por um processo de 

maior inter ligação entre os Municípios. ............................................................................  

--------  Mas quero dizer, de facto, aqui, uma palavra aos recém eleitos, não nos 

deixemos abater por este fantasma da crise que assola Portugal, os Transmontanos e, 

de resto, outros Transmontanos que em momentos anteriores ocuparam os lugares 

dos Órgãos Autárquicos neste Concelho, souberam fazer um desenvolvimento, vocês 

vão seguramente fazê-lo, vão olhar para trás e ver o que outros fizeram, vão conviver 

com o que foi feito no passado e vocês vão seguramente, eu estou seguro que os 

próximos anos, sendo difíceis, cada um de vocês se vai empenhar, de todo, para 

prosseguir com uma política de desenvolvimento deste Concelho, seja qual for a cor 

partidária, estou seguro que todos poderemos, naturalmente, lutar por uma Bragança 

cada vez mais desenvolvida, cada vez melhor, em termos de fornecimento de 

condições de vida aos cidadãos, e neste particular, naturalmente, no que diz respeito 

aos equipamentos de utilização pública, aos serviços de utilização pública. ...................  

--------Termino, agradecendo a todos a vossa presença, neste momento que é um 

momento solene de instalação dos Órgãos Autárquicos para este mandato 2013/2017, 

naturalmente desejando para Bragança e para Portugal um futuro melhor. .....................  

--------  Viva Bragança! ......................................................................................................  

--------  Viva Portugal! ........................................................................................................  

--------Bom terminada esta primeira parte desta sessão solene, irá constituir-se, de 

seguida, a Assembleia Municipal, naturalmente com um intervalo, como dizia no 



33 
Ata da Sessão de Instalação dos Órgãos do Município – Câmara Municipal e Assembleia Municipal – 14/10/2013 

princípio, de dez minutos, para que se os senhores convidados, se entenderem, 

poderem retirar-se, no entanto as Assembleias Municipais são públicas e era com 

muito gosto que podíamos vê-los manterem-se também a assistir à primeira reunião 

de funcionamento da Assembleia Municipal do Município de Bragança. .........................  

--------Portanto vamos fazer um intervalo de dez minutos, peço aos Srs. Deputados, 

aos Srs. Presidentes de Junta, que se mantenham na sala porque, a seguir,  vamos 

continuar os trabalhos da Assembleia Municipal. .............................................................  

 

 

------ E nada mais tendo acontecido, foi encerrada a sessão, cerca das 20h 30, da qual 

se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia 

Municipal cessante……………………………………………………………………………… 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal cessante,______________________________ 

  


