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ATA N.º 6/2021 

 
 

 ---- PRESIDÊNCIA: Elísio Oliveira -----------------------------------------------------------  

 ---- 1.º/ª SECRETÁRIO/A: Jaime Pinto -------------------------------------------------------   

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

 ---- Aos dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, no Auditório da 

Biblioteca 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 vinte e seis de outubro. -------------------------------------------  

 ---- Sendo vinte e uma horas e doze minutos foi feita a chamada, verificando-se a 

ausência do seguinte membro municipal, senhor: Jorge António Loureiro Marques, 

presidente da União de Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, do 

P.S.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Estiveram presentes os senhores: presidente da Câmara Municipal, Marco Almeida, 

vice-presidente, João Pedro Cruz, os vereadores, Maria José Coelho, Rui Costa, do P.S., 

Joaquim Patrício Ferreira, Fernanda Monteiro Marques, da coligação P.S.D./C.D.S. e 

António Silva, do CHEGA. -----------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor presidente da Assembleia Municipal, Elísio Oliveira, nos termos do artigo 

44º, n.º 3, da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

dezembro e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 novembro, verificou a identidade e 

legitimidade do eleito que havia faltado, justificadamente, à sessão de instalação da mesa 

da Assembleia Municipal, do passado dia treze de outubro, do corrente, senhor Rui 

Manuel Domingos Marques, presidente da Junta de Freguesia de Quintela de Azurara, 

do partido socialista, o qual foi declarado empossado como membro efetivo da 

Assembleia Municipal de Mangualde. ----------------------------------------------------------  
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------ PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  --------------------------------------  

------ANÁLISE DA CORRESPONDÊNCIA: -----------------------------------------------  

 ---- O senhor presidente da Assembleia Municipal leu a correspondência recebida, 

ficando à disposição dos membros da Assembleia. --------------------------------------------  

 ---- Ponto Primeiro da Ordem do Dia “Regimento da Assembleia Municipal de 

Mangualde” -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor presidente da Assembleia Municipal, Elisio Oliveira, propôs a criação de 

um grupo de trabalho para revisão do Regimento da Assembleia Municipal de 

Mangualde, mandato 2021/2025. -----------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Catarina Lourenço, pela coligação P.S.D./C.D.S., propôs-se a si mesma, o 

senhor João Tiago Henriques, propôs o senhor Rafael Nunes, do P.S., e a senhora Carla 

Ariana Silva, pelo CHEGA, propôs-se a si própria. --------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovado por unanimidade, com trinta e dois votos a 

favor, criar um grupo de trabalho composto por: Catarina Lourenço, da Coligação 

P.S.D./C.D.S., Rafael Nunes, do P.S., e Carla Silva, do CHEGA. ---------------------------  

 ---- Ponto Segundo da Ordem do Dia “Eleição do Presidente de Junta de Freguesia, e seu 

substituto, que, como delegado, representará os demais junto da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses – ANMP”.  -----------------------------------------------------------  

 ---- O senhor João Tiago, propôs o senhor Alexandre Constantino, presidente da União 

de Freguesias de Tavares e como suplente, senhor Rui Marques, presidente da Junta de 

Freguesia de Quintela de Azurara, como lista A, do P.S. --------------------------------------  

 ---- A senhora Catarina Lourenço, propôs o senhor Filipe Pinto, presidente da Junta de 

Freguesia da Freixiosa, como lista B, da coligação P.S.D/C.D.S. ----------------------------   

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovada por maioria a lista A, e eleitos Alexandre 

Miguel Carvalho Constantino, presidente da União de Freguesias de Tavares e suplente, 

Rui Manuel Domingos Marques, presidente da Junta de Freguesia de Quintela de 

Azurara, do P.S., com vinte e três votos a favor; a lista B obteve oito votos a favor; um 

voto em branco. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- Ponto Terceiro da Ordem do Dia “Eleição do representante das Juntas de Freguesia 

na Comissão Municipal de Proteção Civil” ---------------------------------------------------   

 ---- O senhor João Tiago, propôs o senhor Renato Albuquerque, como lista A, do P.S. -  

 ---- O senhor Raúl Matos, propôs-se a si mesmo, como lista B, do CHEGA. --------------   

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovada por maioria a lista A, e eleito Renato 

Fernandes Albuquerque, do P.S., com vinte e três votos a favor; a lista B obteve dois 

votos a favor; sete votos em branco. --------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Quarto da Ordem do Dia “Eleição do Presidente de Junta de Freguesia 

representante na Assembleia Distrital de Viseu para o quadriénio 2021/2025” ----------   

 ---- O senhor João Tiago, propôs o senhor Alexandre Constantino, presidente da União 

de Freguesias de Tavares, como lista A, do P.S. ------------------------------------------------  

 ---- A senhora Maria Fátima Cunha, propôs o senhor Filipe Pinto, presidente da Junta de 

Freguesia da Freixiosa, como lista B, da coligação P.S.D/C.D.S. ----------------------------   

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovada por maioria a lista A, e eleito Alexandre 

Miguel Carvalho Constantino, presidente da União de Freguesias de Tavares, do P.S., 

com vinte e quatro votos a favor; a lista B obteve sete votos a favor; um voto em branco. 

 ---- Ponto Quinto da Ordem do Dia “Eleição do representante para integrar a Comissão 

Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia” -----------------------------------------  

 ---- O senhor João Tiago, propôs o senhor Rui Marques, presidente da Junta de Freguesia 

de Quintela de Azurara, como lista A, do P.S. --------------------------------------------------  

 ---- O senhor João Ricardo Albuquerque, propôs a senhora Ana Lage, como lista B, da 

coligação P.S.D/C.D.S. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Raúl Matos, propôs-se a si mesmo, como lista C, do CHEGA. --------------   

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovada por maioria a lista A, e eleito Rui Manuel 

Domingos Marques, presidente da Junta de Freguesia de Quintela de Azurara, do P.S., 

com vinte e dois votos a favor; a lista B obteve oito votos a favor; a lista C obteve dois 

votos a favor. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Sexto da Ordem do Dia “Eleição de quatro representantes na Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão-Lafões” -------------------------------------------------------------  
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 ---- O senhor João Tiago, propôs os senhores: João Tiago Coutinho de Carvalho 

Henriques, Liliana Marisa Rodrigues Gomes, José Luís Gonçalves Pereira, José Manuel 

de Sousa Ferreira, Joaquim Manuel da Silva Pais e Maria de Fátima Nunes e Lopes 

Tavares, como lista A, do P.S. ---------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Catarina Lourenço, propôs os senhores: Maria de Fátima Rodrigues 

Marques Cunha, João Ricardo Cabral Albuquerque, António José Fortes Marques 

Correia, Ana Maria Alves Lopes Lage, e Fernando Amaral Monteiro, como lista B, da 

coligação P.S.D./C.D.S. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---- Estavam presentes vinte e um membros eleitos diretamente, dos vinte e um membros 

do colégio eleitoral eleitos diretamente, que constituem a Assembleia Municipal de 

Mangualde. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovada por maioria a lista A, com treze votos a 

favor; a lista B, obteve seis votos a favor; um voto em branco; um voto nulo. -------------    

 ---- Pela aplicação do método de Hondt, foram eleitos: João Tiago Coutinho de Carvalho 

Henriques, Liliana Marisa Rodrigues Gomes, José Luís Gonçalves Pereira, do P.S., Maria 

de Fátima Rodrigues Marques Cunha, da Coligação P.S.D./C.D.S., suplentes, José 

Manuel de Sousa Ferreira, do P.S., e João Ricardo Cabral Albuquerque, da Coligação 

P.S.D./C.D.S. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Sétimo da Ordem do Dia “Indicação dos representantes no Conselho 

Municipal de Juventude” -------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor João Tiago, indicou Rafael Marques Nunes, do P.S. --------------------------  

 ---- A senhora Catarina Lourenço, indicou João Ricardo Cabral Albuquerque, da 

Coligação P.S.D./C.D.S. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Carla Ariana Ferreira da Silva, indicou-se a si própria, do CHEGA. -----  

 ---- Ponto Oitavo da Ordem do Dia “Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia 

representante das Juntas de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de Educação 

de Mangualde” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor João Tiago, propôs o senhor Paulo Marques, presidente da Junta de 

Freguesia da Cunha Baixa, como lista A, do P.S. ----------------------------------------------  
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 ---- A senhora Ana Lage, propôs o senhor Filipe Alexandre Cabral Pinto, presidente da 

Junta de Freguesia da Freixiosa, como lista B, da coligação P.S.D./C.D.S. ----------------  

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovada por maioria a lista A, e eleito Paulo Manuel 

Almeida Marques, presidente da Junta de Freguesia da Cunha Baixa, do P.S., com vinte 

e quatro votos a favor; a lista B obteve sete votos a favor; um voto em branco. -----------  

 ---- Ponto Nono da Ordem do Dia “Eleição de um representante no ACES - 

Agrupamento Centros de Saúde do Dão-Lafões – Conselho da Comunidade” -------  

 ---- O senhor João Tiago, propôs o senhor Rui Ferreira, como lista A, do 

P.S.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor João Ricardo Albuquerque, propôs a senhora Ana Maria Alves Lopes Lage, 

como lista B, da coligação P.S.D/C.D.S. ---------------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovada por maioria a lista A, e eleito Rui Filipe 

Cabral Ferreira, do P.S., com vinte e três votos a favor; a lista B, obteve sete votos a 

favor; um voto em branco; um voto nulo.  -------------------------------------------------------     

 ---- Ponto Décimo da Ordem do Dia “Eleição do Presidente de Junta de Freguesia 

representante na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios” ------  

 ---- O senhor João Tiago, propôs o senhor Rui Valério, presidente da União de Freguesias 

de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, como lista A, do P.S. ----------------------  

 ---- O senhor Fernando Monteiro, propôs o senhor Filipe Alexandre Cabral Pinto, 

presidente da Junta de Freguesia da Freixiosa, como lista B, da coligação P.S.D./C.D.S.  

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovada por maioria a lista A, e eleito Rui Miguel 

Ferreira Valério, presidente da União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa 

de Cervães, do P.S., com vinte e quatro votos a favor; a lista B, obteve sete votos a favor; 

um voto nulo.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo-Primeiro da Ordem do Dia “Eleição do Presidente de Junta de 

Freguesia representante no Conselho Cinegético Municipal”-------------------------------  

 ---- O senhor João Tiago, propôs o senhor Jorge Marques, presidente da União de 

Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, como lista A, lista única, 

do P.S. -------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 /PO   2/11/2021      6 

Fls.           47  

 ---- A senhora Catarina Lourenço considerou que não estando presente o senhor 

presidente da Junta de Freguesia mencionado, este não poderia ser eleito, porque também 

não poderia aceitar, sob pena de nulidade desta votação. Caso contrário, e havendo 

votação, a coligação P.S.D./C.D.S. disse que não concordava com a mesma, pelo que não 

votariam. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Raúl Matos, em nome da bancada do CHEGA, subscreveu as palavras da 

senhora Catarina Lourenço. ------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor João Tiago respondeu que a bancada do P.S. estava a cumprir a Lei e por 

isso esta proposta iria ser votada. -----------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor José Manuel Ferreira, quanto às votações, alertou para os artigos 31º, e 

53º, do Regimento desta Assembleia Municipal. -----------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovada por maioria a lista A, lista única, e eleito 

Jorge António Loureiro Marques, presidente da União de Freguesias de Moimenta de 

Maceira Dão e Lobelhe do Mato, do P.S., com vinte e três votos a favor; sete votos em 

branco; dois votos nulos.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo-Segundo da Ordem do Dia “Eleição do Presidente de Junta de 

Freguesia representante no Conselho Municipal de Segurança” ---------------------------  

 ---- O senhor João Tiago, propôs o senhor Carlos Gonçalves, presidente da União de 

Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, como lista A, do P.S. ----------------  

 ---- O senhor João Ricardo Albuquerque, propôs o senhor Filipe Alexandre Cabral Pinto, 

presidente da Junta de Freguesia da Freixiosa, como lista B, da coligação P.S.D./C.D.S.  

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovada por maioria a lista A, e eleito Carlos Alberto 

de Oliveira Gonçalves, presidente da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e 

Cunha Alta, do P.S., com vinte e dois votos a favor; a lista B, obteve oito votos a favor; 

dois votos em branco. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo-Terceiro da Ordem do Dia “Eleição de cinco representantes na 

Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e 

Sátão – AMMAPS/CROI” -----------------------------------------------------------------------  
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 ---- O senhor João Tiago, propôs os senhores Maria de Fátima Tavares, Joaquim Pais, 

Sara Sousa, Filomena Maria Ferreira, José Manuel Ferreira, como lista A, do P.S. -------  

 ---- A senhora Catarina Lourenço, propôs os senhores Maria de Fátima Cunha, Fernando 

Monteiro, Ana Maria Lage, João Ricardo Albuquerque, António Fortes, da coligação 

P.S.D./C.D.S. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovada por maioria a lista A, e eleitos os senhores 

Maria de Fátima Nunes e Lopes Tavares, Joaquim Manuel da Silva Pais, Sara Isabel 

Ferreira Coelho de Sousa, Filomena Maria Almeida Guerra Borges Ferreira, José Manuel 

de Sousa Ferreira, do P.S., com vinte e três votos a favor; a lista B, obteve oito votos a 

favor; um voto em branco. -------------------------------------------------------------------------  

 ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente da Assembleia Municipal propôs 

que a presente ata fosse imediatamente aprovada sob a forma de simples minuta, para 

produção de efeitos imediatos e eficácia externa. Esta proposta foi aceite e a minuta da 

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

 ---- Em seguida, quando eram vinte e três horas e vinte e cinco minutos do dia dois de 

novembro, o senhor presidente da Assembleia Municipal deu por terminados os trabalhos 

desta sessão, encerrando-a. -------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

O/A Presidente, 
 

_______________________ 
 

 

O/A 1º/ª. Secretário/a, 
 

_______________________ 
 

 

O/A 2º/ª. Secretário/a, 

 
_______________________ 

 


