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ATA N.º 01/XI-1º/2013-14 

 

 

1 - Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e treze, pelas 22H00, no 

Teatro Municipal Joaquim Benite, sito na av.ª Professor Egas Moniz, em Almada, 

realizou-se nos termos e para os efeitos do artigo 45º, da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

a Primeira Reunião de Funcionamento da Assembleia Municipal de Almada, em 

resultado do ato eleitoral realizado no dia 29 de setembro de 2013. 

2 – Assumiu a Presidência da Mesa o cidadão que encabeçou a lista mais votada, 

de acordo com o artº 45º, nº 1, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, Senhor José Manuel Maia 

Nunes de Almeida. 

2.1 - O Senhor Presidente em exercício, solicitou que a Mesa fosse ainda 

constituída por Elisabete Peres Pereira, o que foi aceite pela Assembleia. 

3 - Procedeu-se à chamada dos eleitos e foi verificado o quórum. 

4 - Verificou-se que dos trinta e oito eleitos faltou à reunião a eleita Sr.ª Rita 

Magda Pinheiro Pereira. 

4.1 – Estiveram presentes os seguintes eleitos: 

 José Manuel Maia Nunes de Almeida; Bruno Ramos Dias; Maria Luísa Monteiro 

Ramos; Carlos Manuel Coelho Revés; Elisabete Peres Pereira; José Alberto 

Azevedo Lourenço; João Eduardo Alves de Moura Geraldes; Sónia Tchissole 
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Pires da Silva; Nuno Miguel Macedo Marques Vitorino; Nuno Miguel Costa 

Gonçalves; Ana Luísa Abílio Rodrigues de Carvalho; Daniel Pedro Sobral; José 

Gabriel Guiomar Joaquim; Eva Sofia Borges de Araújo Gomes; Ana Catarina 

Veiga dos Santos Mendonça Mendes; José Joaquim Machado Courinha Leitão; 

Maria d’Assis Beiramar Lopes Almeida; Manuel Domingos Rodrigues Batista; 

Sérgio Cantante Faria de Bastos; Maria Odete T. S. Sanches Alexandre; Ana 

Marques Serra e Moura Salvado; João Ricardo Lourenço Quintino; Pedro Miguel 

de Amorim Matias; Nuno Filipe Miragaia Matias; João Rafael Faustino de 

Almeida; Luísa Maria Gama Varela; Paulo Alexandre Ribeiro Sabino; António 

Francisco Salgueiro; Carlos Fernando Gonçalves Guedes; Pedro Manuel Nunes 

de Oliveira; António Pedro Rodrigues do Livramento Maco; Alexandra Branco 

Ralo Barata Correia; Ricardo Jorge Cordeiro Louçã; Teresa Paula de Sousa 

Coelho; Ana Margarida Figueiredo Alves Luna de Carvalho; José Ricardo Dias 

Martins; Luís Filipe Almeida Palma. 

4.2 – O Presidente em exercício informou que a candidata eleita Senhora Rita 

Magda Pinheiro Pereira, justificou a falta à presente reunião. 

5 - O Senhor Presidente em exercício anunciou a Ordem do Dia que nos termos 

do nº 1, do artigo 45º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, tem como ponto único a 

eleição do presidente e secretários da Mesa. Informou ainda que “na ausência 

de disposição regimental compete à assembleia deliberar se a eleição é 

uninominal ou por meio de listas”, de acordo com o nº 2, do artigo 45º, da Lei 
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nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 

11 de janeiro mas existindo disposição regimental, artigo 18º, nº 2 determinando 

de que “A Mesa é eleita por listas completas das quais constem os cargos a 

desempenhar pelos respetivos candidatos”. 

5.1 – Usaram da palavra os Srs. Deputados Municipais Ana Catarina Mendes, 

Luísa Ramos e Carlos Guedes. 

5.1.1 – A Sr.ª Deputada Municipal Ana Catarina Mendes (PS): 

 “Sr. Presidente, Srs. Deputados Municipais; 

 Queria começar por saudar todos com a sua eleição, mas queria que ficasse 

registado em ata Sr. Presidente, que é entendimento do Partido Socialista que 

numa Assembleia democrática ela terá que refletir a pluralidade e 

representatividade de todas as forças políticas. É assim na Assembleia da 

República, é assim na esmagadora maioria das Assembleias Municipais ou 

Juntas de Freguesia, Assembleias de Freguesia por este país. 

 Há quatro anos no Município de Almada e nesta Assembleia Municipal foi assim, 

foram convidadas várias forças políticas, umas aceitaram como o Partido 

Socialista, outras não aceitaram. 

 Entendeu a CDU e o Senhor Candidato a Presidente apresentar uma lista tendo 

convidado apenas o Partido Socialista, o Partido Socialista entende que assim 

estão violados os princípios da representatividade e da proporcionalidade daquilo 

que foi o reflexo eleitoral de 29 de setembro. Por isso mesmo, para nós a 

disputa política não começa nem se esgota numa eleição de Mesa, eleição essa 
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que obviamente é democrática, mas esta intransigência ou este veto do Senhor 

Presidente em fazer um convite à terceira força mais votada ou a qualquer outra 

força política, impede o Partido Socialista de acompanhar a solução agora 

apresentada.” 

5.1.2 – A Sr.ª Deputada Municipal Luísa Ramos (CDU): 

 “Sr. Presidente, Srs. Deputados Municipais; 

 Cada um faz as opções de coligação com que quer. Nós na CDU consideramos, 

já agora esclarecer que não foi o Senhor Presidente da Assembleia que há de 

ser depois de eleito, fui eu enquanto representante da CDU que fiz contatos. E 

fizemos contatos de facto com o Partido Socialista nos mesmos moldes e para 

os mesmo moldes de composição da Mesa de há quatro anos. 

 Também nós há quatro anos não convidámos outras forças políticas que não o 

Partido Socialista. E portanto, mantivemos o critério porque também 

consideramos que assim se vê com quem se prefere e se privilegia as 

convergências democráticas.” 

5.1.3 – O Sr. Deputado Municipal Carlos Guedes (BE): 

 “Sr. Presidente, Srs. Deputados Municipais; 

 Eu e o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, fomos contatados ontem, por um 

elemento do PS presente nesta Assembleia, no sentido de chegarmos a um 

entendimento para eleição da Mesa da Assembleia Municipal. Foi-nos dito que o 

PS recusara o convite que a CDU lhe fizera para integrar, como integrou no 

último Mandato a Mesa, que era uma solução que ao Bloco de Esquerda faria 
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sentido, e foi-nos dito que o PS tinha contraposto à CDU da presença de um 

elemento do PSD na Mesa. 

Fui eu que fui contatado, eu respondi e dei a minha opinião pessoal deixando 

claro que depois falaria com os meus Camaradas, mas aquilo que eu disse na 

altura foi que via com muita dificuldade que qualquer, pelo menos o Bloco de 

Esquerda nesta Assembleia votasse favoravelmente ou viabilizasse uma Mesa 

onde estivesse presente um elemento de um Partido que está neste momento 

no Governo. 

Por muito que queiram ou por muito que não queiram a política local não está 

desligada da política nacional, o cabeça de lista do PSD é inclusivamente um 

distinto Deputado da Nação, em representação do PSD, como tal o Bloco de 

Esquerda não pactuaria com uma jogada proposta do PS de apresentar uma 

lista alternativa e, que não foi dito nem aqui nem em lado nenhum. Para que 

fique claro, para o Bloco de Esquerda fazia sentido eleger uma Mesa com uma 

configuração semelhante à do último Mandato. O que não faz sentido é vir aqui 

intransigentemente acusar os outros de serem intransigentes.” 

5.2 - Foi assim declarado aberto o período de apresentação de candidaturas. 

5.2.1 - Deu entrada na Mesa uma única proposta subscrita pelos eleitos Senhores 

Luísa Ramos; José Lourenço; Ana Luísa Rodrigues e Carlos Manuel Revés, 

apresentando para Presidente o eleito Senhor José Manuel Maia Nunes de 

Almeida, para 1º Secretário a eleita Senhora Elisabete Peres Pereira e para 2º 

Secretário a eleita Senhora Sónia Tchissole Pires da Silva, que foi referenciada 
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como Lista A, - Propositura e declarações de aceitação, (Conforme ANEXOS I, 

II, III e IV). 

5.2.2 - Não havendo mais propostas nem pedidos de palavra procedeu-se de 

imediato às operações conducentes à realização do ato eleitoral. 

5.2.3 - Após a distribuição dos boletins de voto procedeu-se ao ato eleitoral, 

realizando-se a chamada dos eleitos que foram depositando o seu voto na urna 

volante conduzida pela colaboradora municipal. 

5.2.3.1 - Tendo todos os Senhores Deputados Municipais exercido o seu direito 

de voto foi a urna encerrada. 

5.2.3.2 - Servindo o Presidente da Assembleia em exercício e a eleita Elisabete 

Pereira de escrutinadores, procedeu-se à contagem dos votos. 

5.2.3.3 - O Senhor Presidente em exercício procedeu à leitura da Ata de 

Apuramento dos Resultados da Eleição, onde consta que votaram trinta e sete 

(37) eleitos tendo a Lista A e única recolhido vinte e um (21) votos a favor e 

dezasseis (16) votos brancos, (Conforme ANEXO V). 

5.2.3.4 - O Presidente em exercício na presença dos resultados apurados, 

proclamou: 

 - Presidente da Assembleia Municipal, o eleito José Manuel Maia Nunes de 

Almeida; 

 - Primeira Secretária, a eleita Elisabete Peres Pereira; 

 - Segunda Secretária, a eleita Sónia Tchissole Pires da Silva. 

5.2.4 - A Mesa eleita assumiu de imediato as suas funções. 
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6 – O Presidente da Assembleia cumprimentou os eleitos presentes prestou 

agradecimentos ao Diretor do Teatro Municipal Joaquim Benite e seus 

colaboradores pela cedência das suas instalações e meios técnicos ao dispor da 

realização da Sessão e deu por concluída a agenda da reunião e agradeceu aos 

munícipes e ilustres convidados presentes o terem acompanhado e testemunhado 

a Instalação dos Órgãos Autárquicos do Município e a Primeira Reunião da 

Assembleia Municipal. 

7 – Verificou-se a presença à Reunião da Presidente da Câmara Municipal, 

Excelentíssimo Senhor Joaquim Estevão Miguel Judas, dos Vereadores 

Excelentíssimos Senhores: José Manuel Raposo Gonçalves; Maria Amélia de 

Jesus Pardal; António José de Sousa Matos; Rui Jorge Palma de Sousa Martins; 

Mara Andreia Gonçalves Figueiredo Vitorino; Joaquim António da Silva Gomes 

Barbosa; Francisca Luís Baptista Parreira; Vitor Manuel dos Santos Castanheira; 

António José Pinho Gaspar Neves; Francisco Miguel Pereira Cardina; órgãos de 

comunicação social (TV Almada), do Boletim Municipal e de cerca de quinhentos 

e cinquenta (550) cidadãos.  

8 - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião eram 23H45, do dia 18 

de outubro de 2013. 

9 - Por ser verdade se elaborou a presente Ata, que depois de aprovada é 

assinada pela Mesa. 
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O 

PRESIDENTE___________________________________________________________ 

 

A 1ª 

SECRETÁRIA_________________________________________________________ 

 

A 2ª 

SECRETÁRIA_________________________________________________________ 


