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ATA N.º 5/2020  

 
 

 ---- PRESIDÊNCIA: Leonor Pais --------------------------------------------------------------  

 ---- 1.º/ª SECRETÁRIO/A: Cristina Matos ---------------------------------------------------   

 ---- 2.º/ª SECRETÁRIO/A: António Ferreira -------------------------------------------------  

 ---- Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, no Auditório da Câmara 

Municipal de Mangualde, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de Mangualde, que havia sido convocada nos termos legais e regimentais no 

passado dia oito de outubro. ----------------------------------------------------------------------  

 ---- Sendo dezasseis horas foi declara aberta a sessão e, por conseguinte, a votação para 

a Eleição do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- De registar que não exerceram o seu direito de voto os senhores: José Carlos de 

Almeida Ribeiro, por ser membro substituto, e à data da elaboração do caderno eleitoral, 

três de setembro, constar outro membro da lista; Joaquim Alexandre Borges Teófilo 

Loureiro, por ter solicitado renúncia de mandato em nove de outubro do corrente ano; 

Fátima Ribeiro, Fernando Azevedo, Joaquim Pais, Justino Fernandes, Ricardo Ângelo, e 

Jorge Coelho, Nelson Figueiredo e Rui Coelho, presidente de junta de freguesia/união de 

freguesias de São João da Fresta, Freixiosa e Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do 

Mato, respetivamente. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Primeiro da Ordem do Dia “Eleição do Presidente da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro” ------------------------------------  

 ---- De referir que tendo sido apresentada a única candidata, a senhora Dr.ª Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, para presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, pela Assembleia Municipal de Mangualde foi o 

seguinte o apuramento local dos resultados do ato eleitoral: ----------------------------------  

Presidente eleita: Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa; -------------------------------  
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 ---- Número de eleitores inscritos: 40;  -----------------------------------------------------------  

 ---- Número de boletins de voto impressos: 80;  ------------------------------------------------  

 ---- Número de votantes/ número de boletins entrados na urna: 30; -------------------------  

 ---- Número de votos atribuídos à candidatura: 24;  --------------------------------------------  

 ---- Número de votos em branco: 6;  -------------------------------------------------------------  

 ---- Número de votos nulos e número de boletins inutilizados: 0 ----------------------------  

 ---- Número de boletins não utilizados: 50;------------------------------------------------------  

 ---- Mais se informa que não houve qualquer reclamação ou protesto, sobre o ato eleitoral, 

e não se apresentou nenhum delegado de candidatura. Também não se registaram 

quaisquer outras ocorrências. ----------------------------------------------------------------------  

 ---- Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente da Assembleia Municipal e da 

Mesa Eleitoral, propôs que a presente ata fosse imediatamente aprovada sob a forma de 

Ata de Apuramento Eleitoral Local da Mesa Eleitoral de Mangualde, para produção de 

efeitos imediatos e eficácia externa. Esta proposta foi aceite e a ata de apuramento foi 

aprovada, por unanimidade e assinada pelos membros da Mesa. -----------------------------   

 ---- Em seguida, quando eram vinte horas do dia treze de outubro, a senhora presidente 

da Assembleia Municipal deu por terminada a eleição, encerrando-a. -------------------- -- 

 ---- Para constar, lavrou-se a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa. 

 ---- A ata de apuramento eleitoral local da mesa eleitoral de Mangualde constará como 

anexo à presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

O/A Presidente, 
 

_______________________ 
 

 

O/A 1º/ª. Secretário/a, 
 

_______________________ 
 

 

O/A 2º/ª. Secretário/a, 
 

_______________________ 
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