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ACTA N.º 1/2002 
 

ACTA DA  REUNIÃO DA  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DE  
PENICHE, REALIZADA  NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2002: 

 
 Aos quatro dias do mês de Janeiro do ano dois mil e dois, no Salão Nobre da 
Fortaleza de Peniche, pelas vinte e duas horas e vinte minutos, estando presentes os 
Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, Rogério Manuel Dias Cação, João Augusto 
Tavares Barradas, Raúl Fernando Conceição Santos, Jorge Santos Carvalho, Américo 
Araújo Gonçalves, Susete Silva Costa Laranjeira, Delfim António Ferreira Campos, 
Maria João Estevam Avelar Rodrigues, Paulo Jorge Ferreira Santos, Aleixo Pereira 
Braz, Vitor Manuel Correia Filipe, João Manuel Jesus Gomes, Sandra Cristina 
Machado Matos, Álvaro André Paiva Amador, Paulo Jorge Leal Rodrigues, Joaquim 
Raúl Gregório Farto, António José de Azevedo Filipe, Márcia João Brás de Timóteo, 
Fernando Manjolinho Costa, Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião Codinha 
Batalha, Abel José Carvalho de Campos, Manuel Machado Chagas, Luis Lourenço 
Jorge Ganhão e Jorge Alberto Bombas Amador, reuniu a Assembleia Municipal de 
Peniche, para efeitos do disposto no nº. 1 do Artº. 45º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro. 
 Em obediência ao disposto na mesma disposição legal presidiu à reunião, para 
efeitos de eleição da Mesa, o Senhor Carlos Alberto Freitas Mota (do PS), na qualidade 
de cidadão que encabeçou a lista mais votada, o qual declarou aberta a reunião e 
convidou, o que foi aceite, os dois primeiros cidadãos mais votados nas restantes listas, 
Senhores Rogério Manuel Dias Cação (da CDU) e João Augusto Tavares Barradas (do 
PSD), para fazerem parte e constituírem  a respectiva Mesa provisória. 
 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: 
 
 O Senhor Presidente deu conhecimento à Assembleia do pedido de justificação 
de falta, a seguir referido: 
 - Do Senhor João Paulo Oliveira Teófilo, por motivo de se encontrar ausente do 
concelho. 

 
A Mesa informou que havia considerado justificada a falta. 

 
ELEIÇÃO DA MESA: 
 
 O Senhor Presidente expôs  os objectivos da reunião e após ter sido deliberado, 
por unanimidade, que a eleição do presidente e secretários da Mesa fosse procedida de 
forma uninominal, declarou aberto o processo de eleição da Mesa da Assembleia e 
solicitou a todos os grupos a apresentação, cargo a cargo, e um após outro, de 
candidaturas para a presidência, 1º e 2º  secretários. 
 Deste modo, para a presidência da mesa, o Senhor Manjolinho Costa, em 
representação do grupo do PS, apresentou o nome do Senhor Carlos Norberto Freitas 
Mota e o Senhor Delfim António Ferreira Campos, em representação do grupo da 
CDU, apresentou o nome do Senhor Rogério Manuel Dias Cação. 
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 Efectuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se o resultado de 11 votos 
a favor da candidatura do Senhor Carlos Norberto Freitas Mota, 8 votos a favor da 
candidatura do Senhor Rogério Manuel Dias Cação e 7 votos em branco. 
 
 Em seguida, para o cargo de 1º. secretário da mesa, o Senhor Delfim António 
Ferreira Campos, em representação do grupo da CDU, apresentou o nome do Senhor 
Jorge Alberto Bombas Amador. 
 
 Efectuada a votação, por escrutínio secreto, apurou-se o resultado de 15 votos a 
favor da única candidatura, 1 voto contra e 10 votos em branco. 
 
 Seguidamente, para o cargo de 2º. secretário da mesa, o Senhor Paulo Jorge 
Leal Rodrigues, em representação do grupo do PSD, apresentou o nome do Senhor 
João Augusto Tavares Barradas. 
 
 Efectuada a votação, por escrutínio secreto, verificou-se o resultado de 20 votos 
a favor da única candidatura, 1 voto contra e 5 votos em branco. 
 
 Assim, tendo em atenção os resultados das votações, ficou a Mesa da 
Assembleia constituída da seguinte forma: 
 
 Presidente da Mesa – Carlos Norberto Freitas Mota 
 
 1º. Secretário – Jorge Alberto Bombas Amador 
 
 2º. Secretário – João Augusto Tavares Barradas 
 
os quais passaram, de imediato, a desempenhar as respectivas funções. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
 Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa, que agradeceu a presença das 
entidades civis e militares convidadas e da população em geral, felicitou os demais 
membros da mesa pela sua eleição, saudou também todos os deputados municipais 
agora eleitos e os que cessaram as suas funções e apontou dois desideratos que 
tencionaria levar em linha de conta no próximo mandato. O primeiro, a ver com a 
preparação das sessões da Assembleia Municipal, cujas convocatórias e respectivas 
ordens de trabalhos seriam objecto de reunião prévia com as três forças políticas 
representadas na Assembleia e, o segundo, com a pretensão de, com base no respeito 
mútuo, sentido de obrigação e responsabilidade e através de uma exigente intervenção 
fiscalizadora da actividade municipal consubstanciada na apresentação de propostas 
concretas, atingir as aspirações e desejos da população.  
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ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e três  horas e cinquenta minutos, o Senhor Presidente  da  Mesa  
declarou  encerrada  a  reunião, da  qual, para  constar, se  lavrou a presente  acta  que  
eu,        , 1º. Secretário da Mesa, subscrevi e vai 
ser assinada pela Mesa. 


