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ACTA N.º 1 
MANDATO 2005/2009 

 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano dois mil e cinco, pelas vinte 
horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, realizou-se a primeira reunião 
da Assembleia Municipal de Valongo, a fim de proceder à eleição da Mesa da 
Assembleia Municipal de acordo com o art.º 45º da lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------ 
A reunião foi presidida por Casimiro Couto Sousa como cidadão que 
encabeçou a lista mais votada e secretariada por Henrique Jorge Campos 
Cunha e Sofia Liberta Braga de Freitas. -------------------------------------------------- 
Assim, verificou-se a presença de todos os Membros eleitos para a 
Assembleia Municipal, bem como de todos os Presidentes de Junta de 
Freguesia do Concelho, perfazendo um total de trinta e dois Membros, de 
acordo com a lista de presenças anexa. -------------------------------------------------- 
Passando de seguida à Ordem de Trabalhos, pelo Presidente da Mesa foi 
colocado à consideração da Assembleia se as candidaturas para a Mesa 
deveriam ser feitas por meio de lista ou uninominalmente. Pelo Partido 
Socialista foi apresentada a proposta que se anexa à presente acta como 
Doc.1. Posta à votação foi a mesma reprovada com dezassete votos contra 
do PSD/PP, da CDU e do Presidente da Junta de Freguesia de Alfena, e 
quinze votos a favor do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. -------------- 
De seguida foram apresentadas as seguintes candidaturas a Presidente da 
Assembleia Municipal: ------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Partido Socialista (PS), Casimiro Couto Sousa, designado por 
Candidatura A. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Partido Social Democrata/Partido Popular (PSD/PP): Henrique Jorge 
Campos Cunha, designado por candidato B. ------------------------------------------- 
Pela Coligação Democrática Unitária (CDU): Sofia Liberta Braga de Freitas, 
como candidatura C. --------------------------------------------------------------------------- 
Procedeu-se de seguida à votação por escrutínio secreto, para Presidente da 
Assembleia Municipal, verificando-se a seguinte votação: -------------------------- 
Candidato A - Casimiro Couto Sousa: quinze votos ----------------------------------- 
Candidato B – Henrique Jorge Campos Cunha: quinze votos ---------------------- 
Candidato C – Sofia Liberta Brada de Freitas: dois votos --------------------------- 
Após a votação foi solicitado pelo PSD/PP a interrupção dos trabalhos para 
reunirem. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Após o reinicio dos trabalhos foram feitas as seguintes intervenções. ----------- 
Interveio o Senhor Deputado Diomar da Silva Ferreira dos Santos dizendo 
que falava em seu nome pessoal, que o que se passou não é normal, o 
Senhor Presidente condescendeu um intervalo para o Grupo do PSD/PP 
reunir. Normalmente, quando há interrupções são de meia dúzia de minutos, 
e o que se passou não pode voltar a acontecer, ficou muito aborrecido e 
indignado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interveio o Senhor Deputado Joaquim Jerónimo Pereira, dizendo que com 
efeito o cinco minutos que tinham pedido (PSD/PP), não foi possível 
chegarem a conclusões mas, na defesa da democracia, não é abuso um 
atraso de vinte minutos. ----------------------------------------------------------------------- 
Não é com emotividade que se resolve uma situação em que os Deputados 
do PSD/PP demoraram mais do que o período pedido ao Senhor Presidente 
da Mesa, Dr. Casimiro Sousa, o que não podem é deixar passar isto em claro 
a acusação gratuita de falta de respeito pela Assembleia, que mais parece 
um tipo de chicana política e que não se compadece com a nossa atitude. ---- 
Os Senhores Deputados que estão a constituir a Mesa da Assembleia 
Municipal nesta fase, apenas perderam quinze minutos. ---------------------------- 
Para aqueles que consideram que ofenderam a democracia, quer dizer que 
também se sentiu ofendido, quando entrou ouvindo vozes isoladas do Partido 
Socialista pouco edificantes. E como os Senhores Deputados merecem o seu 
respeito, reitera o pedido de desculpas a todos os presentes mas, não 
àqueles Deputados do Partido Socialista. ------------------------------------------------ 
Interveio o Senhor Deputado Carlos Alberto Poças que começou por 
apresentar desculpas pela demora. -------------------------------------------------------- 
De seguida disse que o Grupo do PSD/PP retirava a candidatura do 
Deputado Henrique Jorge Campos Cunha para Presidente da Assembleia 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor Deputado Ventura de Almeida, dizendo que com a tomada 
de posição do PSD/PP, o quadro da votação se alterou, pois deixou de haver 
repetição de uma votação – por uma das listas empatadas ter desistido e à 
nova votação se apresentarem somente duas que não empataram na 
votação efectuada – logo, na opinião dele, passou a haver uma outra votação 
e não a repetição que havia sido efectuada, pelo que solicitava à Mesa o 
esclarecimento dessa questão. ------------------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor Deputado José Deolindo Caetano, dizendo que não 
gostou da demora do Grupo do PSD/PP, devido à marcação da hora que não 
terá sido a mais justa, as pessoas estão sem jantar e se deveria ter 
preparado melhor a lição, não gostou da demora. ------------------------------------- 
Relativamente à candidatura da CDU, parafraseando um candidato a 
Presidente da República “só vence quem não pára de lutar”, que continuam 
com a candidatura até ao fim. Com a proposta do Senhor Ventura de Almeida 
espera que ele não tente o que se tentou uma vez na Junta de Freguesia de 
Ermesinde, que foi a aplicação do método de Hondt para eleger o executivo. 
A lei é clara, em caso de empate há uma nova votação, não fala em 
desistências, a lei é muito clara, não queiram os Membros da Assembleia 
Municipal alterar uma lei da Assembleia da República, e que não se tente a 
golpada que se tentou há uns anos na Junta de Freguesia de Ermesinde. --- 
Interveio o Senhor Deputado Ventura de Almeida, dizendo que parte do que 
pretendia dizer já havia sido dito pelo Senhor Presidente da Mesa, mas que, 
de facto, os Deputados Socialistas não estavam habituados a golpadas, 
como lhe pareceu estar o Senhor Deputado da CDU. Que não fez proposta 
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nenhuma, pediu exclusivamente um esclarecimento à Mesa pois, na opinião 
dele, o que aconteceria, com a desistência de uma das listas empatadas na 
primeira votação, era uma nova e diferente votação e não a repetição da 
primeira. Não fez proposta nenhuma mas simplesmente pediu um 
esclarecimento. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor Deputado João Paulo Rodrigues Baltazar dizendo que tem 
um entendimento diferente. Estão perante duas eleições, dois actos. Foi 
executado o primeiro e foi terminado, portanto a repetição é um novo acto 
eleitoral. Se antes do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia ter 
anunciado os resultados uma lista sai, efectivamente, são duas listas que 
estão em votação, e o resultado é para as duas listas, o resultado foi 
apresentado estavam três listas e houve duas que empataram, e foi decidido 
baseado na lei que, efectivamente, tem que haver uma nova votação, essa 
nova votação está em vigor. ----------------------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor Deputado Diomar da Silva Ferreira dos Santos, dizendo 
que salvo melhor opinião estão a subverter completamente o acto eleitoral. 
Estão a fazer um segundo acto eleitoral, e não a fazer a continuação de um 
acto eleitoral, entre duas listas empatadas, no ponto quatro do artigo 
quarenta e cinco que diz “Se o empate persistir nesta última, é declarado 
eleito para as funções em causa o cidadão que, de entre os membros 
empatados, se encontrava melhor posicionado nas listas que os concorrentes 
integraram na eleição para a assembleia municipal, preferindo 
sucessivamente a mais votada”. Portanto só há segunda votação no mesmo 
acto eleitoral com as duas listas empatadas, e se continuarem empatadas 
então ganha o candidato da lista mais votada. ----------------------------------------- 
O que está a acontecer é que estão a fazer uma segunda eleição para a 
Mesa, com listas diferentes, um processo diferente, daí os Senhores 
Deputados pensem se vale a pena. ------------------------------------------------------- 
Ficou muito aborrecido de se falar em golpadas, alguns conhecem-no e não 
aceita esse tipo de coisas, nem ousou dizer que a reunião foi para preparar 
qualquer coisa, não é uma golpada, é um facto. ------------------------------------- 
Pessoalmente impugnará, nos órgãos legítimos, a votação, convençam-no e 
convençam as pessoas, julga que não têm razão, leiam o espírito da lei, é um 
empate, há nova votação mantém-se o empate e então ganha a lista mais 
votada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor Deputado Carlos Alberto das Neves Poças, dizendo que a 
decisão e solução que vão tomar, não ficaram devidamente esclarecidas, 
podem ter a razão, não podem dar a razão, que voltavam a apresentar a 
candidatura do Deputado Henrique Jorge Campos Cunha a Presidente da 
Assembleia, mantendo-se as listas à votação. ------------------------------------------ 
Procedeu-se de seguida à segunda votação para Presidente da Mesa da 
Assembleia Municipal, tendo-se verificado a seguinte votação: -------------------- 
Candidato A - Casimiro Couto Sousa: quinze votos ----------------------------------- 
Candidato B – Henrique Jorge Campos Cunha: zero votos ------------------------- 
Candidato C – Sofia Liberta Braga de Freitas: dezassete votos ------------------- 
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De seguida foi apresentada pelo PSD/PP a candidatura para Primeiro 
Secretário da Mesa da Assembleia Municipal do Deputado Henrique Jorge 
Campos Cunha, não se tendo verificado mais candidaturas a Primeiro 
Secretário. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Procedeu-se de seguida à votação por escrutínio secreto, para Primeiro 
Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, verificando-se a seguinte 
votação: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Candidato Henrique Jorge Campos Cunha: --------------------------------------------- 
Favor: dezasseis votos. ----------------------------------------------------------------------- 
Brancos: onze votos. --------------------------------------------------------------------------- 
Nulos: três votos. ------------------------------------------------------------------------------- 
Não participaram na votação por se terem ausentado os Senhor Deputados 
José Manuel Pereira Ribeiro e Pedro Filipe da Rocha Almeida. ------------------- 
De seguida foi apresentada pelo PSD/PP a candidatura para Segundo 
Secretário da Mesa da Assembleia Municipal do Deputado Olívio Alexandre 
Amador Cruz, não se tendo verificado mais candidaturas a Segundo 
Secretário. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Procedeu-se de seguida à votação por escrutínio secreto, para Segundo 
Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, verificando-se a seguinte 
votação: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Candidato Olívio Alexandre Amador Cruz: ----------------------------------------------- 
Favor: dezasseis votos. ----------------------------------------------------------------------- 
Brancos: nove votos. --------------------------------------------------------------------------- 
Nulos: três votos. ------------------------------------------------------------------------------- 
Não participaram na votação os Senhores Deputados José Carvalho da 
Rocha, José Manuel Pereira Ribeiro, Luís Teixeira de Azevedo e Pedro Filipe 
da Rocha Almeida. ----------------------------------------------------------------------------- 
Após as votações a Mesa da Assembleia Municipal ficou constituída da 
seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da Assembleia Municipal: Sofia Liberta Braga de Freitas ------------- 
Primeiro Secretário da Assembleia: Henrique Jorge Campos Cunha. ------------ 
Segundo Secretário da Assembleia: Olívio Alexandre Amador Cruz. ------------ 
Para constar, se lavrou a presente acta que depois de aprovada pela 
Assembleia será assinada pelos Membros da Mesa. --------------------------------- 
 
 
 
O Presidente: __________________________________________________ 
 
 
O Secretário: ___________________________________________________ 
 
 
O Secretário: ___________________________________________________ 


