
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE QUINZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE 

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, no Auditório da Casa 

das Artes, reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez, sob a 

presidência de Francisco Rodrigues de Araújo, secretariado pelos senhores Manuel Caldas 

Brito e António Amorim Lima, primeiro e segundo secretários, respetivamente. --------------------- 

 CHAMADA: - à chamada, que se efetuou às dezassete horas por falta de quórum à 

hora marcada para o início da reunião (dezasseis horas e trinta minutos), responderam 

sessenta e seis membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA: - apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os 

senhores Anabela Gonçalves Esteves, Nuno Ricardo Pedreira Amaral, José Manuel 

Rodrigues Lourenço, José Meneses Araújo, Manuel Gomes, Maria José Martins Silva 

Fernandes e Ricardo Herculano Rodrigues Coelho. --------------------------------------------------------- 

Tendo-se procedido ao registo magnético da sessão, e verificando-se estar o mesmo 

em boas condições, nesta ata apenas se faz referência às intervenções ocorridas. --------------- 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE JUNHO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE: – intervieram na discussão do projeto desta ata os senhores António Faria 

(CDS/PP) – Anexo 1, Filipe Faro (CDU), João Simões (PS), Pedro Marinho (PS) – Anexo 2, 

Diamantino Portela (PS) e Presidente da Assembleia, vindo o mesmo a ser aprovado, por 

maioria com catorze votos contra e cinco abstenções. ------------------------------------------------ 

O Senhor Mário Ventura apresentou declaração de “voto de vencido” - Anexo 3. --------  

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o Senhor Presidente da Assembleia deu 

conhecimento de que os senhores Arlindo Silva Galvão e Armando Emílio Costa Caldas, do 

Grupo Municipal do PS, e David Manuel Rodrigues Ferreira Gomes e Luís Miguel Esteves 



 

Fernandes, do Grupo Municipal do PSD, solicitaram substituição por ausência temporária 

inferior a trinta dias, tendo sido convocados para os substituir nesta sessão os senhores 

Sandrina Fátima Parga Alves Gonçalves, Nuno Ricardo Pedreira Amaral, Ulisses Valdemar 

Cerqueira Brito e Maria José Martins Silva Fernandes. ----------------------------------------------------- 

Informou sobre a participação em atividades ocorridas desde a última sessão e sobre 

a correspondência recebida, referindo que esta ficaria à disposição de quem pretendesse 

consultá-la. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Intervieram os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexos 4 e 7; Fernando Silva – 

Anexo 5; Carolina Faria Seco (CDS/PP) – Anexo 6; Emília Cerqueira (PSD); Sandrina 

Gonçalves (PS) – Anexo 8;  Angélica Ferreira (PSD) – Anexo 9; António Maria Sousa; Emília 

Cerdeira (PSD) – Anexo 10; Manuel Alberto Leiras (PSD) – Anexo 11; Filipe Faro (CDU) – 

Anexo 12; Norberto Brito (PSD); Eduardo Sousa (PS) – Anexo 13; Rui Aguiam; Sérgio 

Rodrigues, Presidente da Assembleia e Presidente da Câmara. ----------------------------------------- 

Colocada à apreciação do plenário a possibilidade de votação da Moção (Anexo 12) 

do Grupo Municipal da CDU, relativa a queixa apresentada à Comissão Nacional de Eleições 

e à obrigação do cumprimento da deliberação desta por parte da Câmara, foi decidido que 

este assunto deve ser tratado pelas entidades envolvidas, ficando aqui registada a oposição 

do proponente a esta decisão. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: --------------------------------------------------------- 

- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do Senhor António 

Branco Pedreira (Anexo 4), compositor do “Hino dos Arcos de Valdevez”, apresentado pelo 

Grupo Municipal do CDS/PP e subscrito pelos Grupos Municipais do PSD, do PS e da CDU. --  



 

- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do Senhor José 

Dantas Varandas (Anexo 5), antigo Presidente da Junta de Freguesia da Miranda, 

apresentado pelo atual Presidente da mesma Junta – Senhor Fernando Gonçalves Silva. ------  

- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do Senhor José 

Augusto Rodrigues (Anexo 6), autor de vários livros e fundador da Casa do Concelho de 

Arcos de Valdevez em Lisboa, apresentado pelo Grupo Municipal do CDS/PP e subscrito 

pelos Grupos Municipais do PSD, do PS e da CDU. --------------------------------------------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 PONTO UM - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXECUTIVO: - previamente 

distribuído por escrito, na forma habitual, o Relatório fica arquivado nos documentos que 

fazem parte desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Intervieram os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 14, Filipe Faro (CDU), 

Pedro Marinho (PS) – Anexo 15 e Presidente da Câmara. ------------------------------------------------ 

 Não foi tomada qualquer deliberação. ---------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO EM MINUTA: - o Senhor Presidente da Assembleia leu a minuta da ata 

desta sessão, colocando-a à apreciação do Plenário. Não havendo inscrições para a sua 

discussão, passou-se de imediato à votação, vindo o documento a ser aprovado por 

unanimidade, em conformidade com o disposto no nº 3 do artigo 57º do anexo I à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Interveio o Senhor ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Duarte Barros – informou que seria candidato à Assembleia Municipal pelo CDS/PP.  

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos 



 

os presentes e, quando eram dezanove horas e trinta minutos, encerrou os trabalhos desta 

sessão, dos quais, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada no 

próximo plenário, há-de ser assinada pelo Senhor Presidente da Assembleia e por mim, Isabel 

Gonçalves, que a lavrei. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 


