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ACTA DE INSTALAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO 

 

 

 

------- Aos nove dias do mês de Novembro de dois mil e nove, pelas dezassete 

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

da Assembleia Municipal Cessante, Luís Manuel Machado Rodrigues, a instalação 

dos Órgãos Deliberativo e Executivo -  Assembleia  e Câmara – do Município de 

Bragança, eleitos para o quadriénio de Outubro/2009-Outubro/2013,  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 ------------------------------------------------ 

 
------- A Secretária do Senhor Presente da Câmara, Dr.ª Luísa Chumbo, em nome 

do Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante e dos eleitos 

agradeceu a presença de todos os convidados. --------------------------------------------------- 

--------- Informou do início da cerimónia de instalação dos órgãos autárquicos do 

Município de Bragança, presidida pelo Exmo. Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal cessante, Eng.º Luís Manuel Machado Rodrigues, que de seguida deu início 

aos trabalhos, informando da metodologia de funcionamento da sessão. -------------------  

---------De seguida procedeu à chamada dos eleitos para a tomada de posse, pela 

seguinte ordem: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

I - Eleitos para a Câmara Municipal  

II - Eleitos para a Assembleia Municipal 

III - Eleitos para as Juntas de Freguesia 
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I - 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 60º. da já citada 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 passado dia 11 de Outubro do ano de dois mil e nove:  

 

------- 1 – Presidente - ANTÓNIO JORGE NUNES, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 24 de Julho de 1953, filho de José Inácio Nunes e de Olímpia 

Batilde Gomes , Engenheiro Civil, natural do lugar de Refóios, freguesia do Zoio e 

residente na freguesia de Samil, ambas do Município de Bragança, portador de: 

Cartão de Cidadão número 03016845 7ZZ1, válido até 22/02/2014, cartão de eleitor 

número 602 da Comissão Recenseadora da Freguesia de Samil, emitido em 25 de 

Maio de 1996 e  número de contribuinte 100 509 517. ------------------------------------------- 

------- 2 – Vereadores : ---------------------------------------------------------------------------------- 

JORGE MANUEL NOGUEIRO GOMES, eleito pela lista do Partido Socialista, 55 anos 

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

Empresário, natural da Freguesia da Sé, Município de Bragança, residente na 

freguesia de Samil, Município de Bragança, portador de: Cartão de Cidadão número 

02734237, válido até 19/05/2013.----------------------------------------------------------------------  

 

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

nascido em 25 de Agosto de 1962, filho de José Luís Caseiro e de Rosalina Adelaide 

Cepeda, Engenheiro Zootécnico, natural da freguesia de Ventozelo, Município de 

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

portador de: Cartão de Cidadão número 05812269 9ZZ4, válido até 27/02/2014, cartão 

de eleitor número 13922 da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé – Bragança, 

em 2 de Maio de 1996 e contribuinte número 170 560 902 .-------- ---------------------------- 

 

HUMBERTO FRANCISCO DA ROCHA, eleito pela lista do Movimento Sempre 
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Presente, de 53 anos de idade, filho de Ana Maria Rocha, Reformado, natural e 

residente na Freguesia da Sé, Município de Bragança, portador de: Bilhete de 

Identidade número 3162566.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 MARIA DE FÁTIMA GOMES FERNANDES, eleita pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 29 de Maio de 1962, filha de Jorge Fernandes e de Maria 

Odete Gomes, Professora, natural de Veiga de Lila, Município de Valpaços, residente 

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

Identidade número 5828804, emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança em 30 

de Abril de 2001, cartão de eleitor número 10 224 da Comissão Recenseadora da 

Freguesia da Sé – Bragança em 31 de Maio de 1980 e cartão de contribuinte número 

144 380 455  da Repartição de Finanças de Bragança em 28 de Junho de 1994.--------- 

 

JOSÉ LEONEL BRANCO AFONSO, eleito pela lista do Partido Social Socialista, de 

52 anos de idade, filho de João Miguel Afonso e de Amélia Augusta Branco, Inspector 

Superior Principal do Ministério da Educação, natural da Freguesia da Sé e residente 

na freguesia de Donai, ambas do Município de Bragança, portador de: Bilhete de 

Identidade número 3447227, emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança em 08 

de Abril de 1999.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

HERNANI DINIS VENANCIO DIAS, eleito pela lista do Partido Social Democrata, 

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

Venâncio, Professor, natural de França, residente na freguesia de Sendas, Município 

de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 7807004, emitido pelo 

Arquivo de Identificação de Bragança em 12 de Julho de 2005, cartão de eleitor 

número 308 da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sendas em  4 de Março de 

2001 e cartão de contribuinte número 184506190, emitido em 17de Março  de 2001..--- 
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------- Verificadas a identidade e legitimidade dos membros presentes antes indicados, 

o Presidente da Mesa da Assembleia Cessante, atrás mencionado, declarou-os 

investidos nas suas funções, declarando instalada a Câmara Municipal podendo 

consequentemente entrar em actividade. ------------------------------------------------------------ 

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA INSTALADO, ------------------------------------------- 
 

 

 António Jorge Nunes (PSD)______________________________________________ 
 

 

OS VEREADORES MUNICIPAIS INSTALADOS: --------------------------------------- 
 

 

Jorge Manuel Nogueiro Gomes (PS)_______________________________________ 
 
 
Rui Afonso Cepeda Caseiro (PSD)_________________________________________ 
 

 
Humberto Francisco da Rocha (Movimento Sempre Presente)___________________ 
 
 
Maria de Fátima Gomes Fernandes (PSD)___________________________________ 
 
 
José Leonel Branco Afonso (PS)__________________________________________ 
 
 
Hernâni Dinis Venâncio Dias (PSD)________________________________________ 
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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 onze de Outubro de dois mil e nove:-------------------------- 

 

 

1 - DEPUTADOS MUNICIPAIS 

  

MEMBROS ELEITOS PELO COLÉGIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

------- JOSÉ CARLOS CORREIA MOTA ANDRADE – Não foi instalado. ----------------- 

 

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

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

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

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

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

de Identificação Civil de Bragança em 26/10/2006, cartão de eleitor número 9 245, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em 28 de Maio de 1990 e 
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cartão de contribuinte número 103 679 871 da Repartição de Finanças de Bragança 

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

------- ISABEL MARIA LOPES, eleita pela lista do Partido Social Democrata, nascida 

em 15 de Abril de 1970, 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 de: Cartão de Cidadão número 08734519 6ZY3, válido até 03/03/2014, 

cartão de eleitor número 23048, da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé, em 

Bragança e cartão de contribuinte número 202991326. ----------------------------------------- 

------- JOSÉ JOÃO MARTINS LOURENÇO, eleito pela lista do Movimento Sempre 

Presente, de 40 anos de idade, filho de João José Lourenço e de Maria N. Martins 

Lourenço, funcionário público, natural de Angola e residente na freguesia de Rabal, 

Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 08164271 7ZZ7, 

válido até  19/08/2013, número de contribuinte 147184550 e cartão de eleitor número 

289 da Comissão Recenseadora da Freguesia de Rabal---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Democrata, nascido em 01/02/1952, filho de Mário Augusto Moreno e de Maria Isabel 

Moutinho, Médico, natural da freguesia de Frechas – Município de Mirandela e 

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

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

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

Recenseadora da Freguesia de Santa Maria.-------------------------------------------------------            



7 

 

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

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

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

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

de: Bilhete de Identidade número 2 855 002, cartão de eleitor número 11 306, da 

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

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

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

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

Socialista, nascida em 28 de Maio de 1950, filha de Manuel Renovato e de Maria do 

Céu Morais, Professora, natural da freguesia de Salsas e residente na freguesia de  

Santa Maria, portadora de: Bilhete de Identidade número 1931232, emitido pelo 

Arquivo de Identificação de Bragança, em 16 de Dezembro de 2004, cartão de eleitor 

número 5 394 , da Comissão Recenseadora da Freguesia de Santa Maria, em 

18/06/2001 e cartão de contribuinte número 103700471 da  Repartição de Finanças de  

Bragança, emitido em 09/02/1993------------------------------------------------------------------- 

------- ÉLIA DE FÁTIMA MOREIRA FERREIRA CORDEIRO, eleita pela lista do Partido 

Social Democrata, de 52 anos de idade, filha de Afonso Ferreira e de Branca do Céu 

Moreiras, Educadora de Infância, natural da freguesia de Sendim da ribeira, Município 

de Alfândega da Fé e residente na freguesia da Sé, Município de Bragança, portadora 

do Cartão de Cidadão número 3447133 2ZZ0, válido até 24-05-2013 e cartão de 

eleitor número 4655 , da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé. -------------------- 

------- AGOSTINHO GONÇALVES ESTEVES, eleito pela lista do Movimento Sempre 

Presente, nascido em 18 de Novembro de 1948, aposentado, filho de João Barbosa 

Esteves e de Rosa Gonçalves Maciel, natural da freguesia da Sé e residente na 

freguesia de Gondesende, ambas do Município de Bragança, portador de: Bilhete de 

Identidade número 1792923, emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em 

21/11/2001, cartão de eleitor número 268 , da Comissão Recenseadora da Freguesia 

de Gondesende, em 30/05/1983 e cartão de contribuinte número 122475801 da  
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Repartição de Finanças de Bragança em 06/01/1982.  ------------------------------------------- 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------- MARTINHO EDUARDO DO NASCIMENTO – Não foi instalado. ---------------------- 

------- 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 na freguesia da Sé, Município de Bragança, portador do cartão de 

cidadão número 02992843 5ZZ0 válido até 13/08/2013; número de contribuinte 

156682044 e cartão de eleitor número 7 535 da Comissão Recenseadora da 

Freguesia da Sé. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- MARIA TERESA, eleita pela lista do Partido Social Democrata, nascida em 15 

de Abril de 1962, Educadora de Infância, filha de António Augusto e de Miquelina da 

Assunção Gonçalves, natural da freguesia de Montouto, Município de Vinhais e 
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residente na freguesia da Sé, Município de Bragança, portadora de: Bilhete de 

Identidade número 5957958, emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em 

30/04/2004; cartão de eleitor número 10 156, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia da Sé, em 12/06/1994 e cartão de contribuinte número 189587776 da  

Repartição de Finanças de Bragança  em 04/12/2000. ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------- ARMANDO JOSÉ MORAIS, eleito pela lista do Movimento Sempre Presente,  

nascido em 21 de Janeiro de 1953, filho de Gualter Augusto Morais e de Helena de 

Jesus Fernandes, natural da freguesia de Amendoeira, Município de Macedo de 

Cavaleiros e residente na freguesia da Sé, Município de Bragança, portador de: 

Bilhete de Identidade número 3167371, emitido pelo Arquivo de Identificação de 

Bragança, em 24/01/2007; e cartão de contribuinte número 108991130 da Repartição 

de Finanças de Bragança, em 23/09/1981. --------------------------------------------------------- 

------- SANDRA MARISA RODRIGUES VALDEMAR, eleita pela lista do Partido 

Socialista,  de 34 anos de idade, filha de Hélder Jorge Valdemar e de  Marioa 

Domicilia Rodrigues, Psicóloga Clínica, natural e residente na freguesia da Sé, 

Município de Bragança, portadora do Bilhete de Identidade número 10517909, emitido 

pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em 08/05/07. --------------------------------------- 

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

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

Rodrigues, Engenheiro Agrónomo, natural da freguesia de Macedo do Mato, Município 
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de Bragança e residente da freguesia da Sé - Bragança, Município de Bragança 

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

Identificação Civil de Bragança em 26 de Junho de 2007, cartão de eleitor número 

233, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé e cartão de contribuinte número 

130 083 470 da Repartição de Finanças de Bragança em 13 de Janeiro de 1984. ------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

freguesia de Meirinhos, Município de Mogadouro e residente da freguesia da Sé - 

Bragança, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 2 740 

650, emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança em 12/12/2002; cartão de 

eleitor número 887, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sé – Bragança em  
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e cartão de contribuinte número 103 694 021 da Repartição de Finanças de Bragança 

em 18 de Abril de 2001. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- MANUEL AGOSTINHO PIRES DIZ, eleito pela lista do Movimento Sempre 

Presente, nascido em 28 de Agosto de 1960, filho de Maximino Augusto  Diz e de 

Maria Bárbara Pires, natural da freguesia de Parâmio, Município de Bragança e 

residente na freguesia de Parâmio, portador do Bilhete de Identidade número 

3986388, emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em 08/10/2001 e 

contribuinte número 170828018------------------------------------------------------------------------ 

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

Democrata, nascido em 16 de Agosto de 1940, filho de Alfredo dos Santos e de 

Albertina de Moura, Engenheiro Técnico Civil, natural da freguesia de Tourém, 

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

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

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

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

de contribuinte número 100 257 330  da Repartição de Finanças de Bragança em 2 de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

------- ANA CLÁUDIA VELOSO GUEDES DE ALMEIDA, eleito pela lista do Partido 

Popular, nascida em 28 de Fevereiro de 1975, filha de António Guedes de Almeida e 

de Maria Beatriz Costa Velosos Guedes de Almeida, Jurista/Advogada, natural e 
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residente na  freguesia da Sé, ambas do Município de Bragança, portadora de: Bilhete 

de Identidade número 10126888, emitido em 2/08/2005, pelo Arquivo de Identificação 

de Coimbra; número de contribuinte 209611529 e cartão de eleitora n.º  12 379 da 

Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé. ----------------------------------------------------- 

------- ADRIANA  DA CONCEIÇÃO VILARES ANGÉLICO, eleita pela lista do Partido 

Social Democrata,  nascida em 7 de Junho de 1966, filha de Acácio José Angélico e 

Maria Clotilde Vilares, natural da freguesia Cedães, Município de Mirandela,  e 

residente na freguesia da Sé, Município de Bragança, portadora de: Bilhete de 

Identidade número 7639546, emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em 

5/09/2001, cartão de eleitor número 17 373, da Comissão Recenseadora da Freguesia 

da Sé e cartão de contribuinte número 182782352. - ---------------- ----------------------------- 

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

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

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

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

Bragança, portador de: Cartão de Cidadão número 02981623 8ZZ3 e cartão de eleitor 

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

Junho de 1999 e identificação fiscal número 102 832 420 . ------------------------------------- 

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

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

Conceição Machado Reis, Advogado, natural e residente na freguesia da Sé, 

Município de Bragança, portador de: Cartão de Cidadão número 11449053 8ZZ9, 

cartão de eleitor número 357, da Comissão Recenseadora da Freguesia de   Meixedo   

em  12/02/2008   e  identificação fiscal n.º número 223066834.--------------------------------      

-------  JOSÉ ANTÓNIO SARAIVA BRINQUETE, eleito pela lista da Coligação 

Democrática Unitária, nascido em 29 de Julho de 1953, filho de João Maria Fitas 

Brinquete e de Maria Catarina Cordeiro Saraiva, natural da freguesia Terrugem, 

Município de Elvas e residente na freguesia da Sé, Município de Bragança, portador 

de: Bilhete de Identidade número 5028043, emitido pelo Arquivo de Identificação de 
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Bragança, em 6 de Maio de 2005, cartão de eleitor número 12 614, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia da Sé, e cartão de contribuinte número 133835634 da  

Repartição de Finanças de  Bragança em 20/05/1994.---------------- ------------- -------------- 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

-------  NORMANDO DOS SANTOS LIMA – Não foi instalado. --------------------------------- 

 

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

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

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

Sé - Bragança, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 11 

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

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

Sé – Bragança e cartão de contribuinte número 214678520. -----------------------------------     

 

-------  ANA CRISTINA DE CARVALHO ALVES BOTELHO, eleita pela lista do Partido 

Social Democrata, nascida a 17/03/1982, filha de Daniel Ferreira da Conceição 

Botelho e de Maria Cândida de Carvalho Alves Botelho, Bancária, natural da freguesia 

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

portadora do Bilhete de Identidade número 12130910, emitido pelo Arquivo de 
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Identificação de Bragança, em 31/03/2004, número de contribuinte 281877927 cartão 

de eleitor número 5276 da Comissão Recenseadora da Freguesia de Santa Maria. ----- 

-------  CARLOS ABILIO MORENO, eleito pela lista do Partido SocialDemocrata,  

nascido em 01/10/1954, filho de Feliciano Augusto Moreno e de Urbana de Fátima 

Ferreirinha, natural da freguesia de Sendim da Ribeira, Município de Alfândega da Fé 

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

Identidade número 8082756, emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em   

12-11-1999, cartão de eleitor número 3645 , da Comissão Recenseadora da Freguesia 

da Sé e cartão de contribuinte número 109940180 da  Repartição de Finanças de  em 

Bragança em 23-09-81. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- MANUEL ANTÓNIO PIRES, eleito pela lista do Partido Socialista, nascido em 22   

de  Dezembro de 1952, filho de Fidelis dos Santos Pires e de Anaiza Rodrigues, 

Professor do Ensino Secundário, natural da freguesia de Pinela e residente da 

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

Identidade número 2 992 803, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

Bragança em 17 de Julho de 1995, cartão de eleitor número 8 807, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Sé e cartão de contribuinte número 142 556 696 da 

Repartição de Finanças de Bragança em 15 de Novembro de 1983. ------------------------- 

------- ANTÓNIO ALMEIDA DIONÍSIO, eleito pela lista do Partido SocialDemocrata, 

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

Alexandrina Rosa de Almeida, Chefe de Departamento da EDP, natural e residente na 

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

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

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

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

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

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

-------  CRISTINA MARIA RODRIGUES AFONSO, eleita pela lista do Movimento 

Sempre Presente, nascida em 3 de Fevereiro de 1973, Professora, filha de Francisco 
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António Tomé Afonso e Eulália do Nascimento Rodrigues Faiões, natural da freguesia 

de Paranhos, Município do Porto e residente na freguesia da Sé, Município de 

Bragança, portadora de: Bilhete de Identidade número 10132567, emitido pelo Arquivo 

de Identificação de Bragança, em 14/02/2006; cartão de eleitor número 9 768, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé e cartão de contribuinte número 

206445920. ------------------------------------------------------------------------------ -------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-------  ANIBAL DE JESUS RAIMUNDO MORAIS, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, de 31 anos de idade, Professor, filho de Manuel José Morais e de Irene da 

Assunção Raimundo Morais, natural da freguesia de Deilão e residente na freguesia 

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

11271033, válido até 04/04/2005 e cartão de eleitor número 14479 da Comissão 

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

-------  MARISA RODRIGUES GOMES ALEXANDRE, eleita pela lista do Partido 

Socialista, de 31anos de idade, Técnica Auditoria, filha de Valdemar Bartolomeu 

Rodrigues Alexandre e de Arminda da Conceição Gomes, natural e residente na  

freguesia de Baçal,  portadora do Cartão de Cidadão número 11232247 8ZZ0, válido 

até 07/07/2014. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- ANTÓNIO MANUEL TEIXEIRA BAPTISTA, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, de 36 anos de idade, Professor do Ensino Secundário, filho de João 

Augusto Batista e de Maria de Lurdes Teixeira, natural e residente na freguesia de 
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Alfaião, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 10066146, 

emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em 04/09/2006 e cartão de eleitor 

número 319, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Alfaião. -------------------------- 

------- PEDRIO LUÍS ESTEVES FERNANDES, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 19/02/1984, Gestor de Clientes filho de Luís Manuel 

Fernandes e de Maria da Assunção Afonso Esteves, natural e residente na freguesia 

da Sé, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 12570685, 

emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em 13/07/2004; cartão de eleitor 

número 18015 da Comissão Recenseadora da Freguesia da Sé e cartão de 

contribuinte número 232794758. ----------------------------------------------------------------------- 

------- DINIS MANUEL PRATA COSTA, eleito pela lista do Partido Socialista, nascido 

em 12 de Novembro de 1972 de, filho de Manuel Henrique Costa e de Maria Fernanda 

Prata Costa, natural da freguesia de Soutelo do Douro, Município de S. João da 

Pesqueira e residente na freguesia de Paranhos, Município do Porto, portador de: 

Bilhete de Identidade número 98 66879, emitido pelo Arquivo de Identificação de 

Porto, em 04/10/2007; cartão de eleitor número 3 620, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Santa Maria e cartão de contribuinte número 205253504 da Repartição 

de Finanças de  Bragança, em 11/07/1991. -------------------------- ------------------------------ 

------- VANIA ALEXANDRA DA SILVA RODRIGUES , eleito pela lista do Partido 

Social Democrata,  nascida em 27 de Outubro de 1984, Advogada-Estagiária, filha de 

Francisco Elias Rodrigues e de Maria Teolinda Martins da Silva Rodrigues, naturale 

residente na  freguesia da Sé, Município de Bragança, portadora de: Bilhete de 

Identidade número 12537007, emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em 

15/11/2004, cartão de eleitor número 18676 , da Comissão Recenseadora da 

Freguesia da Sé e cartão de contribuinte número 223039535 da  Repartição de 

Finanças de  Bragança, em 08/02/1997. ------------------------------------------------------------ 

------- JOSÉ FERNANDO CAMEIRÃO, eleito pela lista do Movimento sempre 

Presente, nascido em 18/09/1951, filho de António José Cameirão e de Maria Augusta 

Martins, natural e residente na freguesia de Izeda, Municio de Bragança, portador de: 
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Bilhete de Identidade número 2717093, emitido pelo Arquivo de Identificação de 

Bragança, em 25 de Março de 2003, cartão de eleitor número 4, da Comissão 

Recenseadora da Freguesia de Izeda, emitido em 4/12/1978 e cartão de contribuinte 

número 118083945 da Repartição de Finanças de Bragança,  em 15/12/1981. -----------  

------- FERNANDO JORGE LOUÇÃO LIMA, eleito pela lista do Partido Socialista,  

nascido em 20/10/1972, filho de José Francisco Lima e Maria da Conceição Loução, 

Professor, natural da freguesia de França, Município de Bragança e residente em 

Modivas , portador de: Cartão de Cidadão número 09855985 e identificação fiscal 

número 2223984072. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------- JOAQUIM EDUARDO RODRIGUES QUEIRÓZ, eleito pela lista do Partido 

Social Democrata, de 39 anos de idade, Professor do Ensino Secundário, filho de  

Joaquim Queirós e de Maria da Graça Rodrigues, natural e residente na freguesia da 

Sé, Município de Bragança,  portador de: Bilhete de Identidade número 9211027, 

emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em 20/10/2006, contribuinte 

número 195512081 e cartão de eleitor número 8295 , da Comissão Recenseadora da 

Freguesia da Sé. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

JOÃO PAULO DA VEIGA MATOS, eleito pela lista do Partido Social Democrata, de 44  

anos de idade, Professor do Ensino Secundário, , filho de António Augusto Calzada 

Matos e de Maria madalena da Veiga, natural da freguesia de Coelhoso,  e residente 

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

Identidade número 10616401, emitido pelo Arquivo de Identificação de Bragança, em 

26/02/2007 e cartão de eleitor número 639 , da Comissão Recenseadora da Freguesia 

de Coelhoso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

----------------------- 2 - PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA:-------------------------- 
 

------- Alfaião – JOÃO ADRIANO RODRIGUES, eleito pela lista do Partido Social 

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

de Maria Amélia Fernandes, gerente bancário, natural e residente na freguesia de 
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Alfaião, Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 2 755 609, 

emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 12/12/ 2007, cartão de 

eleitor nº. 363 da Comissão Recenseadora da Freguesia de Alfaião em 28 de Maio de 

1998 e cartão de contribuinte número 136 498 663 da Repartição de Finanças de 

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

------- Aveleda – JOSÉ CARLOS FERNANDES VALENTE, eleito pela lista do Partido 

Socialista, nascido em 10 de Outubro de 1978, filho de José António valente e de Ana 

Maria Prieto Fernandes, Professor, natural e residente na freguesia de Aveleda, 

Município de Bragança, portador do Cartão de Cidadão número 11310451 0ZZ8, 

válido até 18/08/2013, e  contribuinte fiscal número 221804021. ------------------------------ 

. ------ Babe – ALBERTO MANUEL SOUSA PAIS eleito pela lista do Partido Socialista, 

nascido em, filho de Armando Augusto Pais e de Maria da Conceição Veiga de Sousa, 

Professor, natural da Freguesia da Sé, residente  na freguesia de Babe, ambas do 

Município de Bragança, portador de: Cartão de Cidadão número 11870747 e cartão 

identificação fiscal número 228509440. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 6/04/2001; cartão de eleitor nº. 

120 da Comissão Recenseadora da Freguesia de Baçal  e cartão de contribuinte 

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

1981. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

número 7 673 620, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 
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6/02/2007, cartão de eleitor nº. 332 da Comissão Recenseadora da Freguesia de 

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

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

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

De 50 anos de idade, filho de José António Ala e de Adosinda dos Anjos Fernandes, 

Construtor Civil, natural e residente na freguesia de Carragosa, Município de 

Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 7245317, emitido pelos Serviços 

de Identificação Civil de Bragança, em 10/10/2001.----------------------------------------------- 

 ------ Carrazedo– CÉSAR LUÍS GONÇALVES, eleito pela lista do Partido Socialista,  

De 41 anos de idade, filho de Eduardo Matias Fernandes e de Maria das Mercês 

Gonçalves, Vendedor, natural da freguesia de Carrazedo e residente em Alimonde, 

Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 8435846, emitido 

pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 15/02/2007. -------------------------- 

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

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

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

Bragança, portador de: Cartão de Cidadão número 05810 958 7ZZ8, válido até 

18/03/2014 e cartão de eleitor número 254, da Comissão Recenseadora da Freguesia 

de Castrelos em 17 de Agosto de 2001 e cartão de contribuinte número 100 256 589 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanças de Bragança em 13 de Setembro de 1982.--------------------------------------------- 
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------- Coelhoso– PAULO MANUEL ALMEIDA DA VEIGA – Não foi instalado.----------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Social Democrata, nascido em 23/09/2003, filho de Manuel dos  Santos Afonso e de 

Ana de Jesus Prada,  Enfermeiro, natural da freguesia de Espinhosela, residente na 

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

número 6997082, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 

23/09/2003, cartão de eleitor número 445, da Comissão Recenseadora da Freguesia 

de Espinhosela  e cartão de contribuinte número 200 882 899 da Repartição de 

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

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

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

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

e residente na freguesia Faílde, Município de Bragança, portador de: Bilhete de 
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Identidade número 10 052 424, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 

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

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

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

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

------- França– AMANDIO DOS SANTOS COSTA, eleito pelo Partido Social 

Democrata.,nascido em 05 de Janeiro de 1956, filho de João dos Santos Costa e de 

Maria dos Prazeres Rodrigues, natural da Freguesia de França, residente na freguesia 

de Santa Maria, ambas do Município de Bragança, portador de: Bilhete de Identidade 

número 3458868, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança; cartão de 

eleitor número 609, da Comissão Recenseadora da Freguesia de França em 30 de 

Maio de 1993 e cartão de contribuinte número 153277467 da Repartição de Finanças 

de Bragança em 04/06/1993.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Partido Social Democrata, nascido em 21 de Julho de 1959, filho de Guilhermino 

Francisco Afonso e de Adelaide Rodrigues, Programador de Trabalho, natural da 

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

Município de Bragança, portador de: Cartão de Cidadão número 07139282 3ZZ6, 

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

cartão de eleitor número 1, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Gondesende 

e cartão de contribuinte número 130 911 879 da Repartição de Finanças de Bragança 
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em 22 de Março de 1982. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Civil de Bragança, em 28 de Março de 2005, cartão de eleitora número 92, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Gostei, e cartão de contribuinte número  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------- Izeda– MARIA ROSA GALHARDO PIRES, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascida em 01 de Junho de 1979, filha de Antero Augusto Pinto e de 

Maria da Ascenção Galhardo,   residente e natural da freguesia de Izeda, Município de 

Bragança, portador de: Cartão de Cidadão número 10038857 4ZZ8, válido até 

20/02/2014, contribuinte número 206608489 e cartão de eleitor número 1341 da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Izeda. ------------------------------------------------- 

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

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

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

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



23 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Município de Bragança, portador de: Cartão de Cidadão número 03578710 4ZZ9, 

Válido até 14/03/2013, cartão de eleitor número 1, da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de Meixedo em 10 de Dezembro de 1978 e cartão de contribuinte número  

127 490 787. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Milhão– RAQUEL GRANDE TOMÉ, eleito pela lista do Movimento Sempre 

Presente, de 25 anos de idade, Técnica de contabilidade, filha de Victor Martins Tomé 

e de  Isabel do Rosário Grande, natural dos Estados Unidos da América e residente na  

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

número 12661861, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 

04/02/2005. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Democrata, nascido em  1 de Maio de 1972, filho de Fernando Augusto Prada e de 
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Alice da Penha Galelo, Agricultor, natural e residente na sede da freguesia de 

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

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

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

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

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

------- Outeiro– JOÃO MANUEL DAIS SARDINHA, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascida em 11/09/1964, filho de Manuel dos santos sardinha e de Ana 

Teresa Dias, Empresário,   natural e residente na freguesia de Outeiro, Município de 

Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 6981341, emitido pelos Serviços 

de Identificação Civil de Bragança, em 15/03/2009, cartão de eleitor número 479, da 

Comissão Recenseadora da Freguesia de Outeiro e cartão de contribuinte número 

194682773 da Repartição de Finanças de Bragança. -------------------------------------------- 

------- Parada– NORBERTO SANTOS COSTA, eleito pela lista do Movimento Sempre 

Presente, de 62 anos de idade, filho de Manuel dos Santos e de Germina da Glória, 

Reformado,  natural e residente na Freguesia de Parada, Município de Bragança, 

portador do Bilhete de Identidade número 03276613. -------------------------------------------- 

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

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

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

de Bragança e residente na freguesia da Sé - Bragança, portador do Cartão de 

Cidadão  número 00979259 3ZZ7, válido até 01/07/2014, cartão de eleitor número 

286, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Paradinha Nova em  7 de Abril de 

2000 e cartão de contribuinte número 102 832 544 da Repartição de Finanças de 

Bragança em 23 de Setembro de 1981.--------------------------------------------------------------- 

------- Parâmio – JOSÉ AUGUSTO AFONSO, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata,  nascida em 15 de Fevereiro de 1957, filho de José Miguel e de Maria 

Amélia Afonso, natural e residente na freguesia do Parâmio, Município de Bragança, 

portador de: Bilhete de Identidade número 3893130, emitido pelos Serviços de 
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Identificação Civil de Bragança, em 26 de Julho de 2005; cartão de eleitor número 644, 

da Comissão Recenseadora da Freguesia de Parâmio em 02/08/2005  e cartão de 

contribuinte número 113487622 da Repartição de Finanças de Bragança em 

04/10/1996. ------------------------------------------------------------------------------------ -------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------- Quintanilha – JOSÉ CARLOS RODRIGUES FERNANDES, eleito pela lista do 

Partido Socialista, de 52 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 de: Bilhete de Identidade número 

3446755, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 18/05/2001. --- 

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

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

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

na Freguesia de Quintela de Lampaças, ambas do Município de Bragança, portador 
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de: Bilhete de Identidade número 9 939 423, emitido pelos Serviços de Identificação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

número 10 622 974, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 10 

de Maio de 2002, cartão de eleitor número 345, da Comissão Recenseadora da 

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

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

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

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

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

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

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

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

da Comissão Recenseadora da Freguesia de Rebordãos em 10 de Dezembro de 1978 
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e cartão de contribuinte número 157 484 408 da Repartição de Finanças de Bragança 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

número 181, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Rio de Onor em 19 de 

Dezembro de 1996 e cartão de contribuinte número 137 040 741 da Repartição de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Democrata, nascido em 8 de Julho de 1939, filho de António Manuel Portela e de 
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Maria do Carmo Malhão, Comerciante, natural e residente na sede da freguesia de 

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

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

eleitor número 104, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Samil em 28/9/2006    

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

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

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

Partido socialista, nascido em 26 de Maio de 1959, filho de Álvaro dos Anjos Morais e 

de Maria Laura Cabeças, natural da freguesia de Parada, e residente na freguesia da 

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

5819802, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 16/12/2004, 

cartão de eleitor número 135, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Santa 

Comba de Rossas, em 4/10/1998 . -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recenseadora da Freguesia de São Julião de Palácios em 28 de Maio de 1985 e 
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cartão de contribuinte número 140 938 877 da Repartição de Finanças de Bragança 

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

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

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

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

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

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

emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 18 de Maio de 2005,  

cartão de eleitor número 219, da Comissão Recenseadora da Freguesia de São Pedro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------- Sendas–  DINIS AUGUSTO  DIAS PINELA, eleito pela lista do Partido Social 

Democrata, nascido em 19 de Fevereiro de 1963, filho de Sílvio dos santos Pinela e de  

Lurdes da Conceição Dias , natural e residente na freguesia de Sendas, Município de 

Bragança, portador de: Bilhete de Identidade número 6497983, emitido pelos Serviços 

de Identificação Civil de Bragança, em 05 de Maio de 2003, cartão de eleitor número 

243, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Sendas em 18/05/1981 e cartão de 

contribuinte número 189981423 da Repartição de Finanças de Bragança em 16/01/ 

1987. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Serapicos – ARMANDO AUGUSTO VENÂNCIO MIRANDA, eleito pela lista do 
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Partido Social Democrata, nascido em 28 de Setembro de 1965, filho de Rufino dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Democrata, nascido em 23 de Janeiro de 1981, filho de Manuel António dos Santos e 

de Maria Isabel dos Santos,  residente  na freguesia de Zoio, Município de Bragança e 

portador de: Cartão de Cidadão número 12110680 2ZZ0, válido até 09/02/2013;  

cartão de eleitor número 427, da Comissão Recenseadora da Freguesia de Zoio 

emitido em 13 /04/1999  e identificação fiscal  n.º 222483075. --------------------------------- 

 
 

 

1 – MEMBROS ELEITOS PELO COLÉGIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO, INSTALADOS: 

 

Luís Manuel Madureira Afonso (PSD)________________________________________________ 
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José Carlos Correia Mota Andrade (PS)______________________________________________ 

Amândio dos Anjos Gomes (PSD)__________________________________________________ 

Isabel Maria Lopes (PSD) ________________________________________________________ 

José João Martins Lourenço (Movimento Sempre Presente)______________________________ 

Vítor Prada Pereira (PS)__________________________________________________________ 

José Alberto Moutinho Moreno (PSD)________________________________________________ 

Carlos José Cadavez (PSD)_______________________________________________________ 

Maria de Fátima Renovato Veloso ( PS)______________________________________________ 

Élia de Fátima Moreira Ferreira Cordeiro (PSD)________________________________________ 

Agostinho Gonçalves Esteves (Movimento Sempre Presente)_____________________________ 

António Eduardo Fernandes Malhão(PSD)____________________________________________ 

Luís Carlos Magalhães Pires (PS)__________________________________________________ 

Martinho Eduardo do Nascimento (PSD)_____________________________________________ 

Alcídio Augusto Castanheira (PS)___________________________________________________ 

Maria Teresa (PSD)_____________________________________________________________ 

Rui Fernando Rodrigues Correia (PSD)______________________________________________ 

Armando José Morais (Movimento Sempre Presente)___________________________________ 

Sandra Marisa Rodrigues Valdemar (PS)_____________________________________________ 

José Luís Baltazar (PSD)_________________________________________________________ 

Maria Madalena Morais Morgado (PSD)_____________________________________________ 

Luís Filipe Pires Fernandes (PS)___________________________________________________ 

Acúrcio Álvaro Pereira (PSD)______________________________________________________ 

Manuel Agostinho Pires Diz (Movimento Sempre Presente)______________________________ 

Domingos Moura dos Santos (PSD)_________________________________________________ 
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João Baptista Ortega (PS)________________________________________________________ 

Ana Cláudia Veloso Guedes de Almeida CDS/PP)______________________________________ 

Adriana da Conceição Vilares Angélico (PSD)_________________________________________ 

Alzira da Conceição Bento Gomes (PS)______________________________________________ 

Nuno Filipe Machado Reis (PSD____________________________________________________ 

José António Saraiva Brinquete (CDU)_______________________________________________ 

Cândido Vaz Alves (PSD)_________________________________________________________ 

Normando dos Santos Lima (Movimento sempre Presente)______________________________ 

Bruno Viriato Gonçalves Costa Veloso (PS)___________________________________________ 

Ana Cristina de Carvalho Alves Botelho (PSD)_________________________________________ 

Carlos Abílio Moreno (PSD)_______________________________________________________ 

Manuel António Pires (PS)________________________________________________________ 

António de Almeida Dionísio (PSD)__________________________________________________ 

Cristina Maria Rodrigues Afonso (Movimento Sempre Presente)___________________________ 

Luís Miguel Vale Fernandes do  Vale (BE)____________________________________________ 

Aníbal de Jesus Raimundo Morais (PSD)_______________________________________ 

Marisa Rodrigues Gomes Alexandre (PS)____________________________________________ 

António Manuel Teixeira Baptista (PSD)______________________________________________ 

Pedro Luís Esteves Fernandes PSD)________________________________________________ 

Dinis Manuel Prata Costa (PS)_____________________________________________________ 

Vânia Alexandra da Silva Rodrigues (PSD)___________________________________________ 

José Fernando Cameirão (Movimento Sempre Presente)________________________________ 

Fernando Jorge Loução Lima (PS)__________________________________________________ 

Joaquim Eduardo Rodrigues Queirós (PSD)___________________________________________ 
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João Paulo da Veiga Matos (PSD)__________________________________________________ 

 

 

---------2 – PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA INSTALADOS: 

 

ALFAIÃO João Adriano Rodrigues (PSD)_______________________ 

AVELEDA  José Carlos Fernandes Valente (PS)____________________ 

BABE Alberto Manuel Dias Pais (PS) _______________________ 

BAÇAL João Francisco Alves (PSD)_________________________ 

CALVELHE Ernesto Augusto Morgado Gomes PSD)________________ 

CARRAGOSA Jorge Augusto Ala (PS)_____________________________ 

CARRAZEDO César Luís Gonçalves (PS)__________________________ 

CASTRELOS Amílcar Pereira Ventura (PSD)_______________________ 

CASTRO DE AVELÃS José Vicente Fernandes (PSD)___________________________ 

COELHOSO Paulo Manuel Almeida da Veiga (PSD) 

DEILÃO Manuel  Benites Inácio (PSD)_____________________________ 

DONAI Luís Aníbal Rodrigues Martins (PSD)_______________________ 

ESPINHESELA Telmo Ramiro Prada Afonso (PSD)________________________ 

FAÍLDE Gualter Dinis Gonçalves Garcia (PSD)______________________ 

FRANÇA Amândio dos Santos Costa (PSD)_________________________ 

GIMONDE João Victor Alves (PS)__________________________________ 

GONDESENDE Aníbal Gilberto Rodrigues Afonso (PSD)____________________ 

GOSTEI Carolina de Jesus Fernandes (PSD)_______________________ 

GRIJÓ DE PARADA Maria Helena Santos Branco (PSD)_______________________ 
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IZEDA Maria Rosa Galhardo Pinto Pires (PSD)____________________ 

MACEDO DO MATO João Nascimento Fernandes(PSD)________________________ 

MEIXEDO Luís Urbano Gonçalves (PSD)____________________________ 

MILHÃO Raquel Grande Tomé (Movimento S.Presente)_______________ 

MÓS Anselmo Aníbal Martins (PSD)___________________________ 

NOGUEIRA José António Prada (PSD)_______________________________ 

OUTEIRO João Manuel Dias Sardinha (PSD)_________________________ 

PARADA Norberto Santos Costa (Movimento S.Presente)____________ 

PARADINHA NOVA Domingos António Seca (PS)_____________________________ 

PARÂMIO José Augusto Afonso (PSD)______________________________ 

PINELA António Jorge Brás Pires (PSD)___________________________ 

POMBARES António Augusto Pires Domingues (PSD)___________________ 

QUINTANILHA José Carlos Rodrigues Fernandes (PS)_____________________ 

QUINTELA DE LAMPAÇAS Victor Manuel Costa (PSD)_______________________________ 

RABAL Paulo Hermenegildo  de Castro João (PSD)_________________ 

REBORDAÍNHOS Albino Alves Rodrigo (PSD)______________________________ 

REBORDÃOS Adriano Augusto Correia Rodrigues (PSD)__________________ 

RIO FRIO Humberto Amândio Garcia (PSD)_________________________ 

RIO DE ONOR António José Preto (PSD)________________________________ 

SALSAS Filipe Osório Caldas (PSD)_______________________________ 

SAMIL Eduardo Joaquim Portela(PSD)___________________________ 

SANTA COMBA DE ROSSAS Elídio Alexandre Morais (PS)_____________________________ 

SANTA MARIA – BRAGANÇA Jorge Manuel Esteves de Oliveira Novo (PSD)_______________ 

SÃO JULIÃO DE PALÁCIOS Elias dos Santos Vara (PSD)_____________________________ 
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SÃO PEDRO DOS SARRACENOS António Carlos Sá (PSD)________________________________ 

SÉ – BRAGANÇA Paulo Jorge Almendra Xavier (PSD)_______________________ 

SENDAS Dinis Augusto Dias Pinela (PSD)__________________________ 

SERAPICOS Armando Augusto Venâncio Dias (PSD)____________________ 

SORTES Juvêncio Alves de Carvalho (PSD)_________________________ 

ZOIO Hélder Jorge dos Santos (PSD)___________________________ 
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------- Neste momento usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

que proferiu o seguinte discurso:------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ex. mo Senhor Presidente e Secretários da Assembleia Municipal cessante 

Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia 

Senhores membros eleitos da Assembleia Municipal 

Autoridades civis, militares e religiosas 

Convidados, comunicação social 

 

Saúdo todos os eleitos agora empossados, consequência da vontade expressa de 

muitos dos nossos concidadãos, que ao exercerem o seu direito e dever de cidadania, 

decidiram a constituição dos órgãos representativos das freguesias e do município 

para os próximos quatro anos.  

Saúdo as autoridades civis, militares e religiosas que a nós se associaram neste acto 

solene de instalação dos órgãos autárquicos e que assim manifestam o sentido da 

colaboração necessária entre instituições, tendo presente o bem de todos. 

Saúdo todos os convidados presentes que quiseram partilhar este primeiro momento 

de responsabilidade individual e colectiva dos eleitos, que pelo período do mandato 

conferido, nos obrigamos, a fazer prevalecer valores colectivos como: a igualdade de 

direitos e de oportunidades, a solidariedade, a tolerância, o primado do interesse geral 

sobre os interesses particulares e partidários.    

Uma especial saudação para todos os que terminaram funções nos órgãos da 

freguesia e do município, que com dignidade cumpriram um dever cívico, alguns em 

mandatos sucessivos, dedicando muitos anos à tarefa de engrandecimento da nossa 

terra, fazendo-o na condição de mulheres e homens livres, que aceitaram contribuir 

com muita da sua disponibilidade e saber.  

 Admirando o trabalho de todos os eleitos que abraçaram activamente as tarefas 

inerentes à delegação conferida pelos cidadãos, permitam-me que nesta saudação 

destaque, a acção do Eng.º Machado Rodrigues que durante cerca de duas décadas, 

deu ao município o seu contributo de forma muito positiva, em particular enquanto 

Presidente da Assembleia Municipal cessante. Destaco o envolvimento das senhoras 
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e senhores vereadores que cessam ou continuam funções e que a todo o momento 

deram de forma positiva e construtiva o seu melhor contributo no âmbito da gestão 

municipal que deixa referências positivas para as gerações vindouras.  

Os Bragançanos decidiram democraticamente pela continuidade, delegando a 

orientação e execução das políticas municipais à candidatura apresentada pelo 

Partido Social Democrata. Agradeço a todos os cidadãos que nos confiaram a 

responsabilidade de governar, aos quais asseguro que à gestão dedicaremos o nosso 

total empenho e saber, no sentido de continuar a dignificar o município, garantindo 

estabilidade governativa, procurando os melhores resultados a favor de todos, no 

respeito por todos, compromisso extensivo aos que exerceram o seu direito de voto, 

mas também aos que não cumpriram um dever de cidadania, não votando, por opção 

ou impedimento.  

Aos eleitos agora empossados, formulo votos de bom trabalho, entendido como o 

resultado das decisões políticas que na divergência de pensamento, tem de encontrar 

as orientações de politica pública que melhor sirvam os interesses de progresso de 

Bragança, exercício que conciliará as legitimas exigências dos cidadãos com os 

recursos disponíveis, sempre insuficientes, situação que obriga a decidir considerando 

prioridades, exercício no qual prevalecerá a vontade expressa no acto eleitoral.  

Propomo-nos continuar o trabalho que nos últimos anos tem assegurado bons 

resultados no investimento público municipal, no reforço do activo fixo do município, no 

equilíbrio das finanças do município, na qualidade de vida e bem-estar dos 

Bragançanos, no reforço da boa imagem e competências de Bragança, enquanto 

Cidade de Equilíbrio Regional. 

No município, na transição do milénio, os resultados globais do trabalho dos cidadãos, 

das Instituições públicas e privadas e das empresas são marcadamente positivos, 

reconhecidos externamente por entidades credíveis. O município tem assegurado 

liderança e plena regularidade na execução das políticas municipais, situação bem 

evidenciada nas acções de natureza inspectiva e de avaliação comparativa. O mais 

recente Anuário Financeiro dos 308 municípios do país, coloca o de Bragança, na 9.ª 

posição ao nível de conformidade global e na 10.ª posição em termos de eficiência 

financeira.   
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A nossa orientação continuará assente em princípios de justiça, procurando na 

hierarquização das decisões responder às solicitações do maior número de cidadãos 

em particular às dos mais necessitados; de prudência, no sentido de não desperdiçar 

o que a todos custa, assegurando equilíbrio entre as pretensões apresentadas e que 

venham a ser consideradas como legitimas e os recursos disponíveis que sendo de 

origem pública, são escassos, agora ainda mais face à crise que o país atravessa; de 

rectidão, no sentido do pleno respeito pelos cidadãos e no absoluto cumprimento das 

disposições legais, assegurando um governo estável e empreendedor, com resultados 

de progresso e bem-estar de que os Bragançanos se continuem a orgulhar.  

Estamos cientes, de que todos temos vontade de fazer muito e bem, também da 

reduzida margem de manobra que resulta da dura realidade do país, com a economia 

em recessão, quebra nas receitas fiscais, investimento público a níveis muito abaixo 

do esperado, economia fortemente endividada e em perda de competitividade, a 

divergir desde há uma década, da média dos países da EU, dívida pública elevada a 

rondar os 70% do PIB, não sendo perceptível no país uma visão estratégica global, 

que possa ser apresentada aos portugueses de forma simples, compreensível e 

mobilizadora.  

A outra realidade tem a ver com a interdependência de políticas entre o nível local e 

nacional, sendo que os recursos próprios dos municípios do interior são demasiados 

baixos para fazer frente à complexa situação criada por uma cultura centralista de 

décadas, que acentuou desigualdades entre regiões, deixando para trás um interior 

despovoado, envelhecido, com índices de desenvolvimento humano muito abaixo da 

média do país e a cerca de metade das regiões vizinhas espanholas. 

Estamos cientes de que, no interior do país, a voz e pensamento regional estão cada 

vez mais debilitados, seja pela forma insuficiente como a representação parlamentar 

regional é assegurada, seja pela ausência de um poder político regional efectivo com 

legitimidade política, autonomia administrativa e financeira.  

Preocupa-nos muito, o facto de a agricultura no país ter sido desvalorizada social e 

economicamente, deixou de ser considerada um sector estratégico, da soberania e do 

desenvolvimento sustentável, ao ponto de a dependência alimentar do exterior ser já 

de 80%. O país sofre com esta situação, deixando para trás importantes parcelas do 

território com destaque para as zonas de montanha, com a agravante de as 
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perspectivas reais de reversão do declínio económico e demográfico serem muito 

indefinidas. 

Os jovens, cada dia mais qualificados (embora em termos comparativos a nível 

europeu, a Taxa de licenciados seja das mais baixas), não encontram nas zonas rurais 

condições de viabilidade de fixação e inicio de actividade e no país já não encontram 

oportunidade suficiente, daí que Portugal seja um dos países da OCDE com uma das 

maiores percentagens de população qualificada a viver no estrangeiro.  

  As políticas centralistas têm acentuado as desigualdades entre regiões e entre 

cidadãos. Para trás ficam parcelas importantes do território nacional, a Região Norte 

no seu conjunto é o exemplo da falta de coesão no país, destacando-se dentro desta 

situações idênticas, como seja, os territórios de fronteira, prejudicados de forma dura 

no sistema de ensino, nos serviços públicos de proximidade e no rendimento médio 

das famílias, por isso no nosso distrito, os cidadãos recebem em termos médios a 

pensão mais baixa do país, situação que tenderá a agravar-se face às reduzidas 

perspectivas para os territórios rurais.  

Preocupa-nos o presente e o futuro das nossas aldeias e vilas, cada dia com melhores 

infra-estruturas, mas sem perspectivas de reconversão económica se o actual modelo 

de desenvolvimento não for corrigido e se não forem tomadas medidas de rotura de 

âmbito fiscal, por parte da administração central, fixando para o IRC e IRS valor igual a 

zero, incidentes nas NUT’s Fronteiriças de mais baixos índices de desenvolvimento, 

no sentido de ajudar a fixar actividades económicas e população jovem, enquanto os 

índices de desenvolvimento humano não se aproximarem da média nacional.  

Preocupa-nos o atraso na concretização de investimentos públicos essenciais, nas 

acessibilidades, no apoio diferenciado à captação de investimento privado, na 

promoção de medidas para a inovação e competitividade, na falta de investimento 

para consolidação das infra-estruturas do Instituto Politécnico, para melhoria das 

condições de funcionamento de serviços públicos, como seja: Notariado; Grupo 

Territorial da GNR; Serviços de Finanças, entre outros. Destaque para a área da 

saúde, em que, em termos relativos nos estamos a atrasar demasiado relativamente a 

outras unidades de saúde próximas, tanto na melhoria das condições físicas como 

tecnológicas e por arrastamento nos recursos humanos. 

 



40 

 

Estamos conscientes de que no município têm sido promovidos importantes avanços 

ao nível das infra-estruturas e equipamentos culturais e desportivos, da qualificação 

urbana, da formação, do ensino com destaque para o ensino superior, da rede social e 

da economia, em particular nos sectores do turismo e da indústria, este claramente 

orientado para a exportação, aproximando Bragança de mercados externos 

competitivos.  

Em sectores essenciais tem estado a ser criadas bases de desenvolvimento que irão 

alavancar de forma sustentada a cooperação e a competitividade à escala regional, 

permitindo a Bragança consolidar a condição de Cidade de Equilíbrio Regional, mais 

competitiva, qualificada e integradora. 

Estamos conscientes de que a política local não pode ser concretizada sem 

pensamento global, associado a agendas prioritárias como: a das alterações 

climáticas, a da energia, a da segurança alimentar e a do combate à pobreza. De que 

a luta pela coesão tem ser constante e prioritária, reclamada a favor do 

desenvolvimento do país como um todo, contra o centralismo que empobrece, retira 

oportunidade e voz ao interior.  

Bragança, como cidade fronteiriça, porta de entrada e saída para o mercado europeu, 

próxima de importantes aglomerados urbanos de Espanha, tem como mercado 

prioritário o país vizinho, sem perder de vista o mercado europeu em geral. Por isso o 

nosso empenho na fixação em Bragança de entidades ligadas à cooperação 

transfronteiriça como seja a sede portuguesa da Fundação Rei Afonso Henriques e o 

Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, no sentido da coordenação de 

políticas e estratégias de desenvolvimento.  

Zamora e Léon integram a rede de cidades geminadas com Bragança, um triângulo de 

cidades unidas por laços históricos muito fortes e por isso essenciais na política de 

cooperação regional.  

Impõem-se que as nossas empresas e instituições tomem as iniciativas possíveis, 

para ampliar a sua área de trabalho, para de forma segura reforçar a centralidade, 

ganhar espaço para desenvolver a economia, assegurar a afirmação e a ancoragem 

dos territórios vizinhos, conferir dimensão e sustentabilidade às políticas públicas e à 

economia. 
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É nossa vontade concretizar o máximo da nossa proposta de candidatura, cientes de 

que sendo os recursos próprios limitados eles têm preferencialmente que 

complementar recursos vindos dos apoios comunitários, do QREN, e que estes devem 

na medida do possível ser orientados para a competitividade a médio e longo prazo, o 

que retira alguns graus de liberdade à concretização indiferenciada de investimentos.  

Durante o mandato daremos prioridade à consolidação do sistema de abastecimento 

de água, às questões da economia e do emprego, às questões sociais, da educação 

do desporto e lazer, da cooperação fronteiriça e da modernização dos serviços do 

município, garantindo aos trabalhadores melhores condições de trabalho e aos 

munícipes melhor acessibilidade aos serviços, respostas mais simples e eficientes.    

A cooperação institucional, será uma dimensão sempre presente nas políticas do 

município, destacando as entidades associativas e empresariais municipais de âmbito 

distrital, propondo-nos igualmente acompanhar os desenvolvimentos ao nível da NUT 

Trás-os-Montes.  

Teremos presente o aprofundamento de parcerias com o Instituto Politécnico de 

Bragança em diversas áreas, com destaque para os projectos de parceria para a 

regeneração urbana e o Parque de Ciência e Tecnologia, com a rede Portuspark e 

seus associados, com a CESPU, na área do ensino e saúde, com a Faculdade de 

Direito de Lisboa, com o Instituto Gulbenkian de Ciência, nas muitas oportunidades em 

particular através do Centro Ciência Viva, com a Universidade Aberta e com o 

CEPESE – Centro de Estudos da População Economia e Sociedade. 

Ao nível transfronteiriço e transnacional, reforçaremos os trabalhos tendo por base os 

instrumentos existentes: Fundação Rei Afonso Henriques; Agrupamento Europeu de 

Cooperação Territorial ZASNET – AECT e a rede de cidades geminadas.    

Continuaremos a promover trabalhos de investigação no sentido de reafirmar a 

identidade e grandeza histórica de Bragança, na qual suportamos a construção do 

futuro, grandeza que não é sempre um dado adquirido, tem que ser promovida de 

forma continuada e sustentada com trabalho e entusiasmo muitas vezes vencendo 

adversidades e contrariedades.  

O caminho faz-se focando nos aspectos positivos, com os que cultivam valores e 

preferem o trabalho contra o ócio, a vida fácil e a maledicência; pelos que assumem 

responsabilidades públicas ou privadas e impulsionam as instituições e as empresas e 
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pelos muitos homens e mulheres anónimos, todos empenhados, tantas vezes lutando 

contra as dificuldades e o desânimo mas fazendo o caminho de realização individual e 

colectiva que nos conduz à prosperidade e à liberdade. 

A todos os Bragançanos é exigido o reconhecimento dos deveres para com os 

próprios, para com a nossa terra e o nosso país e de que a exigência tem um limite, o 

da possibilidade de ser suportada pelo esforço de todos. Aos seus representantes, 

ainda que com agendas políticas específicas compete em cada momento 

compreender as oportunidades e as dificuldades, congregar esforços para 

engrandecer as instituições, fortalecer a cidadania, contribuir para a construção de um 

futuro melhor para todos.  

Viva Bragança, Viva Portugal 

António Jorge Nunes, Eng.º  
 

 

------- Neste momento usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal cessante, proferindo o seguinte discurso: ---------------------------------------- 

 

------- Excelentíssimas Autoridades ------------------------------------------------------------------- 

-------  Excelentíssimo Representante do Senhor Bispo de Bragança ------------------------ 

------- Caros Convidados. E permitam-me que, neste âmbito dos Convidados, faça uma 

menção especial a dois antigos Presidentes de Câmara de Bragança, pelo significado 

que tem a sua presença numa cerimónia como esta. Estou a referir-me ao 

Comendador Adriano Pires. Há muitos anos, foi Presidente da Câmara de Bragança e 

quis sacrificar-se, hoje, para vir estar connosco e dar ânimo a quem agora tem as 

responsabilidades que em tempo lhe couberam. Assim como couberam ao Dr. Diogo 

Fernandes, também antigo Presidente da Câmara, a quem também agradeço a 

presença, porque penso que é muito reconfortante as pessoas que se esforçam 

sentirem o reconhecimento daqueles que já passaram pelas mesmas dificuldades. ----- 

------- Senhor Deputado Ferreira Gomes 

------- Senhor Presidente da Câmara e Senhores Vereadores 

------- Senhores Membros eleitos e empossados da Assembleia Municipal 

------ Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, a quem também quero deixar 

uma palavra de grande reconhecimento e grande agradecimento, aos que estiveram e 
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continuam e aos que estiveram e não continuam, pelo esforço que desenvolveram na 

sua acção em favor das suas comunidades e dos seus vizinhos; e uma palavra de 

incentivo aos que agora iniciam essas difíceis funções de grande exigência, de grande 

proximidade, de grande variedade de solicitações. A todos vós o meu muito obrigado. - 

------- A minha primeira palavra, nesta breve intervenção, é de homenagem ao poder 

local democrático; é disso que estamos, hoje e aqui a tratar; é do poder local 

democrático, consensualmente reconhecido como porventura um dos maiores 

sucessos da democracia em Portugal. É sem dúvida, o grande autor e o grande 

intérprete das transformações e das mudanças que se verificaram na face do País, 

com a acção denodada, empenhada, de múltiplos agentes espalhados por esse País 

fora  que foram, com certeza, e são, os esteios essenciais de muito do que de bom se 

tem feito; e cuja acção não é beliscada por algumas situações insólitas que constituem 

excepção e não a regra da qual todos nos podemos orgulhar. --------------------------------- 

------- Em segundo lugar quero agradecer a todos aqueles que cessaram funções 

agora, pelo empenho que tiveram em favor da sociedade e dos seus conterrâneos.----- 

-------  E naturalmente que quero desejar as maiores felicidades aos que hoje são 

empossados e que vão iniciar as suas funções.---------------------------------------------------- 

------- Antes de mais , a si, Senhor Presidente da Câmara, e sabe que o faço com 

inteira sinceridade. Tive ocasião de acompanhar o seu empenho nos três mandatos 

anteriores e apreciei a sua decisão de dedicar mais quatro anos da sua vida ao bem 

da população deste Concelho, quando, porventura, alguma noção de comodismo 

poderia empurrar noutra direcção. E principalmente apreciei, porque sabendo como 

sei, que avalia bem as dificuldades que se deparam, os tempos difíceis em que 

estamos, as limitações com que vai ser preciso viver e governar este município, só 

uma grande vontade de continuar a ser útil e de continuar a servir as populações, o 

podem ter levado à decisão que tomou e na qual eu tenho confiança, inteira confiança, 

porque sei aquilo que já demonstrou e sei o empenhamento que continuará a ter. ------ 

------- Tem consigo os Vereadores que o eleitorado quis que estivessem consigo; o 

eleitorado escolheu e de certeza que não se enganou; teve as suas razões para 

escolher como escolheu, e será, de facto, uma arte, saber retirar de todos o melhor 

que possam dar, porque também não duvido que o objectivo de toda a Vereação será 

o bem estar das nossas populações, o desenvolvimento de Bragança e um futuro 
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melhor para os Bragançanos. E por isso eu estou confiante, estou confiante sem 

escamotear, como já mencionei, as dificuldades que haverá que enfrentar. Há 

problemas que ainda há pouco tempo não pensávamos que fossem, ou que tivessem 

que ser matéria prioritária e que estão a transformar-se em matéria prioritária: o apoio 

social, por exemplo, que vai ter que reter uma boa parte das preocupações; e se a isso 

juntarmos a necessidade de acelerar o desenvolvimento económico, numa época que 

não é propícia a que se verifique de maneira fácil, pelo contrário, isto dá bem a medida 

dos desafios que estão postos a si e à sua vereação; estou seguro que todos fazemos 

votos para que os ultrapasse com o sucesso a que nos habituou, e ficamos 

empenhadamente e confiadamente à espera desse sucesso.---------------------------------- 

------- Permitam-me que agora me dirija aos Senhores Membros da Assembleia 

Municipal. A Assembleia Municipal de Bragança vai ter neste mandato uma 

composição muito diferente daquela que teve no mandato anterior e noutros mandatos 

para trás. No mandato anterior havia quatro forças políticas representadas na 

Assembleia, agora há seis. No mandato anterior havia Presidentes de Junta de 

Freguesia originários de candidaturas apresentadas por dois partidos, agora há três. 

Ou seja, para simplificar, onde havia seis sensibilidades, passou a haver nove. Porque 

naturalmente os Senhores Presidentes de Junta, e muito bem, têm as suas 

sensibilidades próprias, e eu ficarei muito feliz se cada vez mais elas forem bem 

expressas, bem postas e bem vincadas, porque será a tradução da influência que 

terão na vida da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------- 

------- Eu já tinha algum conhecimento pelas listas que tinham sido apresentadas, mas 

hoje, neste acto de posse, tive a possibilidade de avaliar um grande grau de 

renovação que houve na composição da Assembleia, há muita gente nova. --------------- 

------- E quero, relembrando um bocado o que se passou comigo quando há vinte  

anos fui a primeira vez para a Assembleia Municipal, quero deixar aqui um incentivo a 

todos os membros da Assembleia, que sejam intervenientes, que se preparem bem, 

preparem as matérias mas depois intervenham, proponham e questionem; porque não 

tenho dúvidas que a Assembleia Municipal é um órgão muito importante, mas é 

também um órgão onde efectivamente podem sedimentar-se e brotar valores para a 

actividade política e eu digo actividade política obviamente sem o sentido pejorativo 
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que por aí, de vez em quando, se atribui a essa designação. Quero, de facto, insistir e 

deixar-vos este incentivo. -------------------------------------------------------------------------------- 

------- E também quero fazer um pedido à Comunicação Social. Quero pedir, e vou 

explicar porquê, vou explicar porque é que faço o pedido. No último mandato, nos 

últimos quatro anos, nos trabalhos da Assembleia Municipal produziram-se 

intervenções de muito alto nível; não foi sempre, naturalmente; mas houve ocasiões 

em que, quer de alguns dos senhores Presidentes de Junta, quer de membros da 

Assembleia, houve intervenções muito bem preparadas, muito bem estruturadas, 

tratando de coisas importantes. E se houve algum facto que me impressionou e não 

posso dizer que tenha sido positivamente, foi a muito fraca cobertura, a muito fraca 

importância que a Comunicação Social deu a esse empenhamento e a esses 

trabalhos. E quando, por exemplo, por ocasião de uma dissidência partidária, aliás de 

relevância relativa como o eleitorado demonstrou, vi serem dadas importâncias de 

primeira página e grandes coberturas, eu fiquei efectivamente tocado; porque as 

pessoas e os membros da Assembleia Municipal para se sentirem incentivados têm 

também que se sentirem reconhecidos , o seu trabalho tem que ser reconhecido e a 

Comunicação Social tem um papel muito importante na imagem pública sobre o 

reconhecimento desse trabalho. Aqui fica esta solicitação.-------------------------------------- 

------- Esperarei que os membros da Assembleia Municipal sejam capazes, e eu sei 

que se quiserem, o são, de minorar as diferenças e as discordâncias, a que se dá 

grande eco e às vezes com pouca importância, e de valorizar o que são os interesses 

comuns desta comunidade, o que é a necessidade de encontrar os melhores 

caminhos para o desenvolvimento da nossa Terra, o que é, numa palavra, pugnar por 

aquilo que é missão principal de quem exerce cargos políticos, que é o bem dos seus 

semelhantes. E por isso permitam-me que eu deixe, muito simplesmente, este apelo à 

valorização do que nos une, e o que nos une eu tenho a certeza que são os objectivos 

comuns de melhor vida e melhor desenvolvimento para as nossas gentes e 

desvalorizar aquilo que eventualmente e conjunturalmente nos possa separar. ----------- 

------- Minhas Senhoras e meus Senhores deixem-me terminar com uma nota pessoal. 

Estou hoje no exercício de funções relativamente à Assembleia Municipal de 

Bragança, pela última vez nos últimos vinte anos, e claro que isso não deixa de me 

tocar. Eu queria dizer que tive muito gosto em ser membro da Assembleia Municipal 
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estes anos todos. E queria dizer, e se calhar vou surpreender algumas pessoas, que 

aprendi muito, muito, no exercício dessas funções. E, às vezes, aprendi com quem eu 

nem imaginava que me podia ensinar, nem imaginava, mas as coisas são assim e por 

isso foi para mim um grande gosto. Tenho a certeza que fiz amigos, sou amigo de 

mais pessoas do que era antes e se algumas “menos amizades” também se fazem, 

nestas coisas é impossível tal não acontecer, passados uns tempos a gente leva-as à 

conta de que já estão amortizadas. E por isso eu quero dizer-vos e incentivar os mais 

novos a que participem na actividade política, se interessem pela actividade política, 

de coração aberto e sem ambições de carreiras pessoais, por aquilo que podem fazer 

para com os outros.---------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Nestes últimos quatro anos em que fui Presidente da Assembleia Municipal, 

naturalmente que assumi responsabilidades acrescidas. Eu quis, desejei e gostei de 

ser Presidente da Assembleia Municipal. Exerci o meu cargo, de certeza, com 

honestidade e isenção; quanto ao grau de competência, a única coisa que posso dizer 

é que me esforcei por ser competente. E por isso hoje estou aqui tranquilo a fazer os 

maiores votos pelos sucessos a quem foram cometidas as funções, nestas eleições, e 

também fazer os maiores votos pelos sucessos de todos os membros que agora estão 

na Assembleia Municipal, que hoje também empossámos. ------------------------------------- 

------- E de mim e de outros, com certeza, nas mesmas circunstâncias, contem com a 

ajuda que pudermos dar, já não será muita, mas com aquela que pudermos dar; é isso 

que nos compete, aos mais velhos, àqueles que vamos avançando na idade, é 

estarmos disponíveis, estarmos interessados, continuarmos a querer o melhor para as 

nossas populações, continuarmos a querer o melhor para a nossa Terra e assim 

contribuir para que os Bragançanos sejam mais felizes e Bragança seja sempre e 

sempre melhor. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Muito obrigado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Seguiu-se um momento musical, com a actuação do Grupo Coral Brigantino N. 

Senhora das Graças, que este ano comemora os seus 25 anos de existência------------- 

 

------- Terminado o momento cultural o Senhor Presidente da Assembleia cessante, 

regressou à Mesa, agradeceu ao Coral Brigantino e convidou o cidadão que encabeça 

a lista mais votada  - Luís Manuel Madureira Afonso -  para o substituir. ------------------- 

 

------- Cidadão que encabeça a lista mais votada – Fez uma breve alocução aos 

presentes e de seguida informou que iria realizar-se a Primeira Reunião de 

Funcionamento da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------- 

------- Constituiu Mesa provisória, chamando os senhores: Acúrcio Álvaro Pereira e 

Victor Prada Pereira. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Fez uma referência especial ao Senhor Engenheiro Machado Rodrigues, 

Presidente da Assembleia Municipal que cessou funções, dizendo o seguinte: “quero 

dizer aqui, publicamente, dar o meu testemunho também, que é uma personalidade de 

elevada estatura política, de extraordinária competência profissional - porque tive a 

oportunidade de privar com ele ao longo  destes últimos anos - um homem de 

vincados princípios, um homem que dirigiu os trabalhos da Assembleia Municipal de 

Bragança de forma exemplar, com total isenção e com uma entrega total. Será, 

seguramente, uma honra vir a substitui-lo - se assim acontecer no acto eleitoral que 

vai decorrer de seguida - substitui-lo na tarefa que desempenhou ao longo destes 

quatro anos como Presidente da Assembleia Municipal de Bragança. Eu tive já 

oportunidade de dizê-lo, por várias vezes, a si, pessoalmente, mas queria fazê-lo de 

forma pública, o trabalho que o Senhor fez na Assembleia Municipal de Bragança que 

foi marcadamente positivo e que deixa de facto uma tarefa árdua para quem o vai 

substituir, porque não será fácil fazer tão bem quanto o Senhor fez”. ------------------------ 

------- Aos deputados que cessaram funções e também a alguns ex Presidentes de 

Junta, deu também uma palavra de enorme satisfação pelo seu contributo para a 

democracia e para o poder autárquico no Concelho de Bragança----------------------------- 

------- Informou ainda, que, terminada a Sessão de Instalação iria seguir-se um 

pequeno intervalo de dez minutos, para os convidados se poderem ausentar, 
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convidando os Deputados Municipais e Presidentes de Junta a regressar após o 

intervalo e assinar as folhas de presença. ---------------------------------------------------------- 

 

------- E nada mais tendo acontecido, foi encerrada a sessão, cerca das vinte e uma 

horas, da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente da 

Assembleia Municipal cessante.------------------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente da Assembleia Municipal cessante,___________________________ 

 a) Luís Manuel Machado Rodrigues 


