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ACTA  DA  R EUN I ÃO  DA  A S S EMB L E I A  MUN I C I PA L  D E  P EN I CH E ,  

R E A L I Z ADA  NO  D I A  2 4  D E  OUTUB RO  D E  2 0 0 9 :  

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro do ano dois mil e nove, no 

Auditório do Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas dezassete horas e trinta 

minutos, estando presentes os Senhores, Rogério Manuel Dias Cação, Carlos Manuel 

Alves Santana, Américo de Araújo Gonçalves, Henrique Bertino Batista Antunes, 

António Manuel Prioste Salvador, Raul Fernando Conceição Santos, Floriano Serrano 

Sabino, António Filipe Monteiro Vitória, Silvino Doirado Conceição João, Pedro Manuel 

Tavares Varão, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Maria Natália Figueiredo Martins 

dos Anjos Costa, Anabela Correia Dias, José António Bombas Amador, Cristina Maria 

Luís Leitão, Carlos Alberto Lourenço de Almeida, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, José 

António Leitão da Silva, Mariana da Conceição Santos Rocha, Ademar Vala Marques, 

Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, João Manuel Jesus Gomes, José Joaquim Franco 

Antunes, Natália Susana Colaço Rocha, Arminda Glória Félix Martins Brás e Paulo 

Jorge Amaro Balau, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, para efeitos do disposto 

no n.º 1 do artigo 45.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5 – 

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Em obediência ao disposto na mesma disposição legal presidiu à reunião, para 

efeitos de eleição da Mesa, o Senhor Rogério Manuel Dias Cação (da CDU), na 

qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada, o qual declarou aberta a 

reunião, e convidou, o que foi aceite, os dois cidadãos presentes e mais votados das 

restantes listas, Senhores Carlos Manuel Alves Santana e Américo de Araújo Gonçalves, 

para fazerem parte e constituírem a Mesa provisória. 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA :  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia do pedido de 

justificação de falta à reunião de hoje, a seguir indicado: 

- Da Senhora Anna Clara Leal Rodrigues, por motivos de ordem profissional. 

 

A Mesa informou que havia considerado a falta justificada. 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 24.10.2009  *  Livro 19 * Fl. 130 

 

ELEIÇÃO DA MESA :  

 

O Senhor Presidente da Mesa explicou o processo de eleição da Mesa da 

Assembleia Municipal e após ter sido deliberado, por unanimidade, que a eleição do 

Presidente e Secretários fosse de forma uninominal, declarou aberto o processo de 

eleição, solicitando a todos os grupos partidários a apresentação cargo a cargo, e um 

após outro, de candidaturas para Presidente, 1.º e 2.º Secretários. 

Deste modo, para Presidente da Mesa, o Senhor Henrique Bertino, em 

representação do grupo da CDU, apresentou o nome do Senhor Rogério Manuel Dias 

Cação. 

Efectuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se o resultado de 13 votos 

a favor, 10 votos em branco e 3 votos nulos.  
Em seguida, para o cargo de 1.º Secretário, o Senhor Tiago Gonçalves, em 

representação do grupo do PS, apresentou o nome do Senhor Américo de Araújo 

Gonçalves. 

Efectuada a votação, por escrutínio secreto, apurou-se o resultado de 7 votos a 

favor e 19 votos em branco. 

Seguidamente, para o cargo de 2.º Secretário, o Senhor Henrique Bertino, em 

representação do grupo da CDU, apresentou o nome do Senhor Carlos Alberto 

Lourenço de Almeida. 

Efectuada a votação, por escrutínio secreto, apurou-se o resultado de 15 votos a 

favor, 6 votos em branco e 5 votos com a palavra não.  

Assim, tendo em atenção os resultados das votações, ficou a Mesa da 

Assembleia Municipal constituída da seguinte forma: Presidente da Mesa – Rogério 

Manuel Dias Cação; 1.º Secretário – Américo de Araújo Gonçalves; 2.º Secretário – 

Carlos Alberto Lourenço de Almeida, os quais passaram, de imediato, a desempenhar 

as respectivas funções. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS :  

 

Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa eleito, que disse que o Regimento 

da Assembleia já tinha sido distribuído pelos seus membros, a fim de poderem 

apresentar contributos à Mesa sobre eventuais alterações. 

Frisou que queria o melhor para o Município de Peniche, viesse donde viesse, 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 24.10.2009  *  Livro 19 * Fl. 131 

sublinhando que iria sempre protestar contra tudo o que contrariasse aquela ideia, e 

que as pessoas estariam sempre à frente do que quer que fosse, rejeitando liminarmente 

intrigas e jogos de bastidores que não acrescentassem nada ao Município. 

Disse também que tinha consciência de que o último mandato não tinha sido 

dos melhores e por isso mobilizava os membros da Assembleia para investir as suas 

energias nas grandes realizações do Município. 

Acrescentou que a Assembleia Municipal era um órgão de debate político e de 

discussão de propostas e ideias, que caso sentisse que não seria capaz de desempenhar 

o seu cargo, ir-se-ia logo embora, mas enquanto estivesse a desempenhá-lo, estaria de 

corpo inteiro com a maior dedicação, empenho, equidade, tentando sempre minimizar a 

parcialidade natural de qualquer ser humano, para que aquele órgão pudesse ser 

plural, democrático e construtivo. 

Por último disse que esperava dos membros da Assembleia Municipal 

disponibilidade, cooperação, criatividade e critica construtiva, lendo um poema de Luís 

Góis a apelar à colaboração deste órgão autárquico durante o mandato agora iniciado. 

 

ENCERRAMENTO :  

 

Sendo dezoito horas, o Senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu,                                    1.º 

Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


