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ATA NÚMERO UM DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE BARCELOS 

 

---------Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e treze, reuniu, pela 

primeira vez, no Auditório dos Paços do Concelho, pelas vinte e uma 

horas, a Assembleia Municipal do Concelho de Barcelos, imediatamente a 

seguir ao ato de instalação dos órgãos do município, de harmonia com o 

disposto no número quadragésimo quinto da Lei número cento e sessenta 

e nove barra noventa e nove, alterada pela Lei número cinco-A barra dois 

mil e dois, de onze de Janeiro, e conforme edital afixado nos lugares 

habituais, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------

---------Ponto único – Eleição do Presidente e Secretários da Mesa da 

Assembleia Municipal.---------------------------------------------------

---------Estiveram presentes os seguintes membros:----------------------

---------Adélio Barbosa Miranda;----------------------------------------

---------Agostinho Martins da Silva;--------------------------------------

---------Amândio da Costa Maia;-----------------------------------------

---------Ana Maria de Lemos Pereira Bonifácio Viana Lopes;--------------

---------Ana Paula Carreira Gonçalves Lopes Moreira;-------------------

---------Ana Rita da Silva Torre;------------------------------------------

---------Anselmo Miranda Vasconcelos;----------------------------------

---------António Cardoso da Silva;---------------------------------------

---------António da Cruz Vaz Saleiro;------------------------------------

---------António Joaquim da Costa Lima;---------------------------------

---------António José Oliveira Félix de Sousa Barroso;--------------------

---------António Oliveira Castro;-----------------------------------------

---------António da Silva Gonçalves do Vale;-----------------------------

---------António Silva Pereira;--------------------------------------------
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---------Armando Ricardo Pereira da Costa;------------------------------

---------Armindo Manuel Costa Vilas Boas;------------------------------

---------Arnaldo Ribeiro de Sousa;---------------------------------------

---------Augusto Fonseca Silva Dias;-------------------------------------

---------Bruna Cristiana Araújo Ferreira;---------------------------------

---------Bruno André Torres Macedo;------------------------------------

---------Cândido Pedrosa e Silva;-----------------------------------------

---------Cândido da Silva Gomes;----------------------------------------

---------Carlos Alberto Oliveira Sousa;-----------------------------------

---------Casimiro da Silva Rodrigues;-------------------------------------

---------Clara Magda Ribeiro Barbosa Fernandes;------------------------

---------Cristiana Isabel Pereira da Silva Dias;----------------------------

---------Daniel Martins de Brito;-----------------------------------------

---------Daniela Filipa Cardoso Miranda;--------------------------------

---------David Alberto Lemos de Sousa;----------------------------------

---------David José Pereira de Carvalho;----------------------------------

---------David Pimenta Vilas Boas;---------------------------------------

---------Débora Alexandra Vilas Boas Jézero;-----------------------------

---------Domingos Duarte da Silva;--------------------------------------

---------Domingos Falcão Gonçalves;-------------------------------------

---------Domingos Miguel Magalhães Ferreira;---------------------------

---------Duarte Nuno Cardoso Amorim Pinto;----------------------------

---------Elsa Gracinda de Oliveira Brás;----------------------------------

---------Fernando Gomes Alves;------------------------------------------

---------Fernando José Gonçalves Pinto;----------------------------------

---------Fernando Nuno Fernandes Ribeiro dos Reis;----------------------

---------Filipe Emanuel Ramires Pinheiro;--------------------------------

---------Firmino Manuel Lopes da Silva;----------------------------------

---------Florinda Oliveira Bogas;-----------------------------------------
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---------Gabriel Costa Gonçalves;----------------------------------------

---------Guilhermina Sousa e Silva dos Santos Guimarães;----------------

---------Hélder Duarte Grácio Tomé;-------------------------------------

---------Hugo Miguel Araújo Cardoso;-----------------------------------

---------Ilídio Morais Rodrigues;-----------------------------------------

---------Isabel Maria Pereira dos Santos;---------------------------------

---------Jaime Manuel Faria Dantas;-------------------------------------

---------Joana de Macedo Garrido Fernandes;----------------------------

---------João Alberto Novais Alves;---------------------------------------

---------João Batista Gonçalves Abreu;-----------------------------------

---------João Macedo Lourenço;------------------------------------------

---------João Paulo Pereira Dias;-----------------------------------------

---------João Rodrigues Martins;-----------------------------------------

---------João Vieira Barbosa da Silva;-------------------------------------

---------Joaquim Alberto Martins Barbosa;-------------------------------

---------Joaquim Barbosa Dantas;----------------------------------------

---------Joaquim Manuel Araújo Barbosa;--------------------------------

---------Jorge César Fernandes da Silva;----------------------------------

---------Jorge Manuel de Mesquita Fernandes;---------------------------

---------Jorge Manuel Oliveira Fernandes;-------------------------------

---------José Alves Peixoto;-----------------------------------------------

---------José António Gomes Coelho;-------------------------------------

---------José Brito Faria;--------------------------------------------------

---------José Carlos Esteves da Costa;-------------------------------------

---------José da Costa Monteiro;------------------------------------------

---------José Gomes dos Santos Novais;-----------------------------------

---------José Gonçalves de Araújo Silva;----------------------------------

---------José Luís Dias Pereira;-------------------------------------------

---------José Luís Gomes Arantes;----------------------------------------
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---------José Luís Miranda Vilas Boas;------------------------------------

---------José Manuel de Araújo Cardoso;---------------------------------

---------José Manuel da Costa Cunha;------------------------------------

---------José Manuel Padrão Ferreira;------------------------------------

---------José Maria Alves da Fonte;---------------------------------------

---------José Maria Cruz Batista;-----------------------------------------

---------José Miguel Rodrigues Durães;-----------------------------------

---------José Monteiro da Silva;------------------------------------------

---------José Neiva Dias;-------------------------------------------------

---------José Paulo Cardoso Teixeira;-------------------------------------

---------José Paulo Maia Matias;-----------------------------------------

---------Júlio Arménio Martins da Silva;----------------------------------

---------Leonel Gonçalves Vila-Chã;--------------------------------------

---------Lucinda Carlota Monteiro Ferreira de Oliveira Fonseca;----------

---------Luís Gonzaga da Silva Pedrosa;----------------------------------

---------Luís Manuel Espanadeira Leandro;-------------------------------

---------Manuel Fernando da Costa Miranda;----------------------------

---------Manuel Isaque Ribeiro Ferreira;---------------------------------

---------Manuel João Nunes Garcia;--------------------------------------

---------Manuel Joaquim Araújo da Silva;--------------------------------

---------Manuel Jorge Macedo Esteves;-----------------------------------

---------Manuel Maria dos Santos Maciel;--------------------------------

---------Manuel Martins Abilheira;--------------------------------------

---------Manuel de Oliveira Magalhães;----------------------------------

---------Manuel Simões Correia;-----------------------------------------

---------Maria Isabel Sá da Venda;---------------------------------------

---------Maria José Correia Simões;--------------------------------------

---------Maria Manuela da Silva Gomes de Sá Oliveira;------------------

---------Maria do Sameiro Gomes Cunha Serra;--------------------------
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---------Maria Teresa Carvalho Martins Esteves;-------------------------

---------Mário Constantino Araújo Leite da Silva Lopes;------------------

---------Mário José Martins da Costa;------------------------------------

---------Marta Catarina da Costa;----------------------------------------

---------Natalina de Sá;--------------------------------------------------

---------Nélson Carlos Teixeira de Brito;---------------------------------

---------Nuno Evandro Serra Oliveira;-----------------------------------

---------Nuno Miguel Machado Martins;---------------------------------

---------Paula Cristina Leiras Belchior;-----------------------------------

---------Paulo Jorge Dantas Fagundes;------------------------------------

---------Paulo Jorge Gonçalves Esteves;-----------------------------------

---------Pedro António Pimenta da Costa Gonçalves;----------------------

---------Pedro Miguel Ramos Lima;--------------------------------------

---------Ricardo Xavier Gomes Vilas Boas;--------------------------------

---------Rui Manuel Dias Faria;------------------------------------------

---------Sandra Isabel Coutada Teixeira;---------------------------------

---------Sebastião Lemos Ferreira;----------------------------------------

---------Susana Patrícia dos Santos Araújo;-------------------------------

---------Teresa Maria Dias Ferreira Campos;-----------------------------

---------Vasco André Gomes de Deus Real.-------------------------------

---------Faltaram os seguintes membros:---------------------------------

---------António da Costa Neves;-----------------------------------------

---------Joel Miranda Fernandes de Sá.-----------------------------------

-------------------------INÍCIO DOS TRABALHOS------------------------

O ELEITO MAIS VOTADO O ELEITO MAIS VOTADO O ELEITO MAIS VOTADO O ELEITO MAIS VOTADO ––––    Duarte Nuno CaDuarte Nuno CaDuarte Nuno CaDuarte Nuno Cardoso Amorim Pintordoso Amorim Pintordoso Amorim Pintordoso Amorim Pinto    – Muito 

boa-noite, minhas senhoras e meus senhores.-----------------------------

---------Na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara saúdo 

todos os presentes.--------------------------------------------------------

---------Eu vou pedir para ser secretariado pela doutora Lucinda, que 
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agradeço que se dirija para a mesa, e vou pedir, também, para ser 

secretariado pelo professor João Martins.---------------------------------

---------Achamos que esta sessão não vai demorar muito tempo e daí eu 

pedir a vossa concentração.-----------------------------------------------

---------Neste momento existe aqui exclusivamente uma proposta de lista 

de candidatos à eleição da mesa da Assembleia Municipal de Barcelos, que 

diz o seguinte:------------------------------------------------------------

---------“Nos termos dos números um e dois do artigo quarenta e seis da 

Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 

setembro, alterada pela Lei número cinco-A barra dois mil e dois, de onze 

de Janeiro, o grupo municipal do Partido Socialista propõe para 

composição da mesa da Assembleia Municipal os seguintes deputados 

municipais:---------------------------------------------------------------

---------Presidente – Duarte Nuno Cardoso Amorim Pinto;---------------

---------Primeiro Secretário – Lucinda Carlota Monteiro Ferreira de 

Oliveira Fonseca;---------------------------------------------------------

---------Segundo Secretário – João Rodrigues Martins.-------------------

---------Barcelos, onze de outubro de dois mil e treze”.-------------------

---------Está subscrita por bastantes assinaturas.-------------------------

---------É a única proposta, o Partido Socialista foi a única força 

partidária a apresentar uma lista de candidatos e, portanto, vai-se 

proceder à votação.-------------------------------------------------------

---------Mas, antes disso, queria perguntar se alguém pretende defender 

esta lista.-----------------------------------------------------------------

---------Senhor deputado Joaquim Barbosa, faz favor de se deslocar aqui 

à tribuna.----------------------------------------------------------------

---------Entretanto, por uma economia de tempo, eu vou pedir aos 

membros do secretariado para distribuírem a todos os membros da 

Assembleia Municipal o boletim de voto e agradecia a vossa celeridade 
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para que possamos regressar também não muito tarde a nossas casas.-----

DEPUTADO DO PS DEPUTADO DO PS DEPUTADO DO PS DEPUTADO DO PS –––– Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa – Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Barcelos, cabe-me antes de mais a honra e o 

privilégio, em nome da bancada do Partido Socialista, endereçar-lhe os 

mais sinceros votos de felicidades para o seu mandato, e naturalmente 

extensível a toda a sua equipa de vereação, e dar-lhe os parabéns pela 

vitória clara e inequívoca nestas eleições autárquicas.---------------------

---------Senhores Vereadores, Senhor Primeiro Eleito da Assembleia 

Municipal na qualidade de cabeça de lista do Partido Socialista, 

Autoridades Civis e Militares, Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal cessante, Ilustres Convidados, Caros Barcelenses.--

---------No início deste novo mandato convocamos os senhores 

deputados e a sua atenção para os desafios que nos esperam.--------------

---------A eleição da mesa da Assembleia Municipal, parecendo um ato à 

primeira vista não de todo importante, definirá, no entanto, decisivamente 

o trajeto e o caráter político deste órgão para os próximos quatro anos. E, 

por isso, a eleição da mesa da Assembleia Municipal reveste-se, sim, da 

maior importância.-------------------------------------------------------

---------Temos pela frente o forte desafio de melhorar a qualidade do 

nosso debate político para que os mais novos e os barcelenses em geral 

possam ver em nós exemplos de cidadania e de responsabilidade, 

requisitos que certamente tinham presente nos seus pensamentos quando 

fizeram a sua opção de voto.----------------------------------------------

---------E, se assim for, temos muito trabalho para realizar. O aumento 

da abstenção prova que os partidos e mesmo as candidaturas fora da 

órbita dos partidos não estão a conseguir a adesão adequada dos cidadãos 

às suas propostas políticas, podendo mesmo falar-se de um crescente grau 

de incompreensão entre eleitos e eleitorado.------------------------------

---------Nesta Assembleia Municipal precisamos de um ambiente mais 
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cordial, mais respeitoso, mais sóbrio, que proporcione condições para um 

debate político saudável e eficaz, onde prevaleça a discussão democrática 

e não o ataque pessoal como infelizmente, não poucas vezes, aconteceu.--

---------Estaremos todos de acordo que o ambiente político e a relação 

entre os vários partidos tem vindo a sofrer uma degradação progressiva 

nesta Assembleia Municipal, tendência que urge inverter.----------------

---------É tempo de perspetivarmos o debate político que não tenha como 

ponto de partida e de chegada estabelecer diferenças, muitas vezes 

claramente artificiais, ou ruturas insanáveis entre as várias forças 

políticas com repercussões mesmo na relação institucional entre os vários 

deputados e que em nada beneficiam o prestígio e o sentido de 

responsabilidade que devia imperar.--------------------------------------

---------Devemos por isso perspetivar o futuro no momento em que esta 

Assembleia Municipal sofreu uma significativa alteração da sua 

composição, por um lado, devido à alteração da correlação de eleitos dos 

vários partidos e agora também com deputados independentes, mas 

também, por outro lado, com a diminuição significativa do número dos 

seus elementos e também dos próprios eleitos, já que são muitos os que 

agora foram eleitos pela primeira vez.------------------------------------

---------Devemos ver estas alterações como uma oportunidade de 

melhoria no funcionamento desta Assembleia Municipal. Diríamos 

mesmo a necessidade de mudança com vista a preservarmos os nossos 

ideais democráticos que são afinal o que a todos nos une.-----------------

---------É tempo de quebrarmos o mau hábito político de esperar muito a 

partir da ausência de contributos e da mera crítica política sem a 

apresentação de soluções alternativas.------------------------------------

---------É tempo de percebermos que isso é o que menos interessa aos 

barcelenses e que estes esperam de nós, na qualidade de seus 

representantes, que sejamos a solução para a resolução dos seus 
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problemas e não para o seu agravamento.--------------------------------

---------Senhores Deputados.--------------------------------------------

---------Numa sociedade globalizada não é já possível separar 

inteiramente o que é local, nacional ou mesmo internacional. E nessa 

medida, dentro da nossa dimensão, teremos obrigatoriamente que 

contribuir, em primeiro lugar, para a melhoria das vidas e as expetativas 

dos barcelenses, mas também através dos exemplos que soubermos dar 

para o próprio país.------------------------------------------------------

---------E é assim com estas elevadas expetativas que o grupo municipal 

do Partido Socialista apresenta os candidatos à mesa desta Assembleia, os 

quais indubitavelmente se enquadram nestes princípios.------------------

---------O Partido Socialista definiu desde cedo o seu candidato à 

presidência deste órgão autárquico, doutor Duarte Nuno, um barcelense, 

residente no nosso concelho, empresário, um cidadão de prestígio na 

sociedade civil, um cidadão que investe e que cria riqueza no nosso 

concelho e que, a par da sua experiência de vida, possui também 

características pessoais que se constituirão como fatores decisivos para a 

melhoria do funcionamento e da imagem da Assembleia Municipal de 

Barcelos e a imagem externa desta Assembleia que tanto precisa de ser 

melhorada.---------------------------------------------------------------

---------Uma palavra também para os restantes elementos que compõem 

a mesa.-------------------------------------------------------------------

---------A doutora Lucinda Fonseca, enquanto primeira secretária, 

deputada municipal desde mil, novecentos e noventa e sete, dezasseis anos 

já lá vão, trabalhadora incansável e defensora intransigente dos princípios 

democráticos.------------------------------------------------------------

---------E o doutor João Martins, enquanto segundo secretário, presidente 

da Junta de Freguesia de Alheira há dezasseis anos, igualmente contributo 

muito assinalável na vida política deste concelho quer enquanto 
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presidente de Junta, quer como membro desta Assembleia.----------------

---------Senhores Deputados.--------------------------------------------

---------Com os presentes candidatos à mesa desta Assembleia, o Partido 

Socialista não tem dúvidas que a competência, a imparcialidade, a 

independência e a seriedade serão princípios fundamentais na condução 

dos trabalhos.------------------------------------------------------------

---------O grupo municipal do Partido Socialista propõe, pois, a eleição 

da mesa com a composição referida, a qual merecerá, estamos certos, a 

confiança da maioria dos senhores deputados municipais.----------------

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

O ELEITO MAIS VOTADOO ELEITO MAIS VOTADOO ELEITO MAIS VOTADOO ELEITO MAIS VOTADO – Duarte Nuno Cardoso AmoDuarte Nuno Cardoso AmoDuarte Nuno Cardoso AmoDuarte Nuno Cardoso Amorim Pinto rim Pinto rim Pinto rim Pinto ––––    Tendo 

sido distribuídos os boletins de voto, vai-se proceder de imediato à 

votação e pedia ao secretariado para fazer a chamada nominal.-----------

---------(Chamada nominal)---------------------------------------------

---------Minhas senhoras e meus senhores, eu agradeço o silêncio, 

estamos quase a terminar, isto vai terminar com a contagem dos votos e 

depois uma breve intervenção minha que será no máximo de três 

minutos.-----------------------------------------------------------------

---------Os deputados municipais que quiserem acompanhar a contagem 

dos votos façam o favor de se dirigirem para a beira da urna e logo que 

estejam contados agradeço que transmitam aqui à mesa.------------------

---------De qualquer forma, as pessoas que se mantiverem no auditório 

devem respeitar o silêncio e a solenidade do ato. Quem quiser conversar 

vai lá para fora, vai para a beira da estátua Dom Nuno.-------------------

---------Minhas senhoras e meus senhores, já temos os resultados do ato 

eleitoral que a doutora Lucinda vai passar a anunciar e seguidamente vou 

usar da palavra.----------------------------------------------------------

---------Eu vou passar, então, a palavra à doutora Lucinda.---------------

DEPUTADA DO PS DEPUTADA DO PS DEPUTADA DO PS DEPUTADA DO PS –––– Lucinda Fonseca Lucinda Fonseca Lucinda Fonseca Lucinda Fonseca – Muito boa-noite.-----------------
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---------Votaram cento e vinte e um membros desta Assembleia.---------

---------A Lista A obteve oitenta e um votos.------------------------------

---------Brancos – quarenta votos.---------------------------------------

---------Em face destes resultados, a mesa da Assembleia Municipal fica 

assim constituída:--------------------------------------------------------

---------Presidente – Duarte Nuno Cardoso Amorim Pinto;---------------

---------Primeiro Secretário – Lucinda Carlota Monteiro Ferreira de 

Oliveira Fonseca;---------------------------------------------------------

---------Segundo Secretário – João Rodrigues Martins.-------------------

---------O senhor presidente da Assembleia vai usar da palavra.----------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Senhores Deputados, 

Senhores Presidentes de Junta, Senhores Convidados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores.----------------------------------------------------------

---------Acabo de ser empossado presidente da maior Assembleia 

Municipal do país apesar da incompreensível decisão governamental de 

agregar algumas freguesias, retirando-lhes a alma identitária. Mas, enfim, 

está feito, mal a meu ver, a ver na opinião de muitos, mas está feito.------

---------Enquanto presidente da Assembleia Municipal recém-empossado 

quero, em primeiro lugar, agradecer aos barcelenses que votaram em 

mim, seja enquanto candidato nas listas do Partido Socialista, seja agora 

aqui já com a presença dos senhores presidentes de Junta eleitos, muito 

obrigado.-----------------------------------------------------------------

---------Depois queria agradecer também à comissão política do PS, 

Partido Socialista, que por unanimidade aceitou a proposta do presidente 

da concelhia do Partido Socialista, doutor Domingos Pereira, para que eu 

fosse o candidato, e assim me convidou, o que representou um sinal de 

confiança pessoal e política que me orgulhou e de que espero vir a ser 

digno.--------------------------------------------------------------------
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---------Queria agradecer ainda à minha família que me apoiou sabendo 

antecipadamente que algum do tempo futuro que deveria dedicar-lhe 

será inevitavelmente dedicado ao serviço público que o cargo que agora 

passei a exercer irá exigir.------------------------------------------------

---------Quero dizer-vos que vou procurar dar o melhor que posso e que 

sei e procurarei fazê-lo com o equilíbrio, a ponderação e o bom senso 

com que sempre pautei a minha vida pessoal e que também foi 

comportamento intencional na minha campanha eleitoral, onde ninguém 

me ouviu nunca menorizar ou descategorizar nenhum dos meus 

adversários políticos a quem me referi sempre respeitosamente, aqui fica 

o registo.-----------------------------------------------------------------

---------E conto com todos os membros desta Assembleia para que as 

sessões decorram com a necessária liberdade democrática onde de forma 

equitativa todas terão direito à exposição dos seus projetos políticos, das 

suas propostas ou das suas críticas dentro do bom senso e do respeito 

exigíveis pela relevância do órgão a que a partir de agora presido.--------

---------Não tolerarei de forma alguma desvios linguísticos ou 

comportamentais daquilo que penso que deverá ser o respeito devido a 

todos e a cada um e sobretudo à solidariedade do órgão que a partir de 

agora com muita honra passo a presidir.----------------------------------

---------Sem esquecer nunca – e digo com muita honra e até, permitam-

me, em modéstia, com orgulho – que a partir de agora serei o primeiro 

membro do Partido Socialista que após o vinte e cinco de abril de setenta e 

quatro presidirá à Assembleia Municipal de Barcelos.---------------------

---------Respeitosamente solicito aos senhores deputados e obviamente à 

vereação a vossa colaboração, com a certeza de que podem contar 

comigo.------------------------------------------------------------------

---------Deus me ajude na minha missão.--------------------------------

---------Vamos em paz e boa viagem de regresso a vossas casas e bom fim 
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de semana.---------------------------------------------------------------

---------Viva Barcelos!---------------------------------------------------

---------Viva a República de Portugal!------------------------------------

---------A sessão terminou às vinte e três horas e trinta minutos do dia 

onze de outubro de dois mil e treze.--------------------------------------

---------Para constar se lavrou a presente acta, que eu, Celestino Linhares 

da Silva, para o efeito designado, redigi e subscrevo e que vai ser assinada 

pelo Presidente da Assembleia.-------------------------------------------  

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

______________________________________ 
  

O ASSISTENTE  TÉCNICO 

______________________________________ 


