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 ATA N.º 05/21                                                
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DE FUNCIONAMENTO, REALIZADA EM:  

18 DE OUTUBRO DE 2021 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, no edifício da antiga 

alfândega na Fronteira de Marvão, após a instalação do Órgão, teve lugar a primeira sessão 

de Funcionamento da Assembleia Municipal do Município de Marvão, presidida por Jorge 

Manuel Ramos Lourenço Marques, cabeça de lista do Partido Socialista, lista mais votada 

no ato eleitoral do dia 26 de setembro, conforme previsto no nº 1 do art.º 45º da Lei 169/99, 

de 18 de setembro, na redacção dada na Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro e pela Lei 75/2013, 

de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelas 18:30 horas, o Presidente declarou aberta a presente sessão. -------------------------------

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

 
ELEIÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DO PRESIDENTE E DO PRIMEIRO E 

SEGUNDO SECRETÁRIOS PARA A MESA DA ASSEMBLEIA  
A fim de proceder à eleição prevista no nº 1, do artº 46º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na 

redação dada na Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro e Lei 75/2013, de 12 de Setembro o Presidente da 

Assembleia Municipal em funções “propôs aos membros do Órgão que se efectuasse uma votação 

para definir o método de eleição da Mesa da Assembleia: uninominal ou através da apresentação de 

listas pelas forças políticas representadas, de acordo com o nº 2 do artº 45º do diploma atrás 

referido.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade a eleição por listas. ------------------------------------------------------------ 

Jaime Miranda apresentou a lista proposta pelo grupo municipal do PS: Presidente: Jorge 

Marques, primeiro secretário Tiago Teotónio Pereira e segunda secretária Natércia 

Fernandes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando Dias propôs a lista da Coligação Marvão à Frente: Presidente: Fernando Dias, 

primeira secretária Sandra Russo e segundo secretário João Bugalhão. --------------------------- 

O Presidente da Mesa designou a Lista A: Jorge Marques, Tiago Pereira e Natércia 

Fernandes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lista B: Fernando Dias, Sandra Russo e João Bugalhão. ----------------------------------------------- 

Colocadas à votação, obtiveram o seguinte resultado: Lista A - 11votos; Lista B - 8 votos; ---- 
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A Mesa da Assembleia ficou assim constituída: Jorge Marques, Tiago Teotónio Pereira e 

Natércia Fernandes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa agradeceu a todos os homens e mulheres que estiveram em 

mandatos autárquicos no concelho no anterior mandato e que desta vez não se encontram 

entre os eleitos, saudou-os, agradeceu-lhes o serviço que prestaram em todos os órgãos ao 

longos destes anos e que foi motivo de orgulho para todos independentemente daquilo que 

foi a eleição por partidos políticos ou movimentos para que foram eleitos. Agradeceu 

também a presença de todos e cumprimentou em especial o Presidente do Municipio de 

Castelo de Vide, cuja presença nesta cerimónia muito nos honra. Agradeceu a cada um dos 

funcionários do municipio, desde os Chefes de Divisão ao funcionário mais recente, que 

permitiu que ao longo do anterior mandato tenha sido possível fazer as assembleias com a 

dignidade que todos em conjunto lhe deram. Sem este trabalho não teria sido possível e 

referiu que contínua a contar com todos para este mandato ter também para todos a mesma 

dignidade. Deitou também um cumprimento muito especial para cada um dos elementos que 

foi eleito, e sendo óbvio que os resultados eleitorais no concelho de Marvão trouxeram a 

todos um mandato que parecendo igual é muito diferente do anterior. No anterior tinham 

quer no executivo, quer na assembleia um conjunto de maiorias relativas, o que obrigava a 

um esforço de negociação, neste mandato temos uma maioria absoluta no executivo e na 

assembleia, mas que são em sentido de voto diverso, foi a população que assim escolheu 

provavelmente gostou da experiência do mandato anterior, agora compete a cada um dos 

eleitos dar cumprimento a essa vontade. No entanto, apelou desde já, quer na assembleia, 

quer no executivo municipal para que haja capacidade de diálogo, de franqueza e de espirito 

de colaboração, estamos num concelho muito pequeno em que todos seremos poucos para 

aquilo que o concelho exige e precisa. É do esforço, do diálogo e da participação de cada 

um que termos um concelho melhor, dirigiu-se de um modo particular aos vereadores, aos 

membros da assembleia e aos presidentes de junta, dizendo que da parte da Mesa e do 

Presidente da Assembleia, contem connosco para participarem neste esforço e para 

dizermos que o concelho de Marvão precisa que nós nos mantenhamos unidos e que a 

direção que seguimos não precisamos de estar sempre sempre de acordo e não vai 

acontecer certamente, mas nos aspetos essências para fazer a diferença no 

desenvolvimento do concelho têm de arranjar uma forma de estar juntos, para o concelho 

não ficar prejudicado. Antes de terminar lembrou todos aqueles que tendo feito parte da 
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assembleia municipal, por infelicidades da vida partiram antes do tempo e já não estão entre 

nós, foi com saudade que os recordou. ----------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa propôs que à semelhança do que se tem feito sempre, a assembleia 

pudesse de seguida reunir para eleger alguns elementos para comissões e conselhos 

municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------        

Pediu que os membros da assembleia que entendam constituir-se como grupos municipais 

que deverão até ao próximo dia 25 de outubro fazer chegar essa informação por mail e que 

até ao início da próxima assembleia municipal as folhas com a designação do grupo bem 

como quem o constitui para poder falar com os representantes. Sabe que o PS tem grupo 

constituído e para a Coligação Marvão à Frente vai enviar todas as informações para o 

elemento da lista mais votado e que está eleito, para promover uma reunião com os 

representantes no sentido de tratarem de duas coisas: revisão do regimento e recolher 

contributos para o plano de ação da assembleia. ---------------------------------------------------------- 

O membro Jaime Miranda informou que o PS já tem grupo municipal constituído, cuja 

direção será assumida por Jaime Miranda e entregou o respetivo documento à mesa. --------- 

O membro Fernando Dias lembrou que de acordo com o Regimento podem estar como 

grupo municipal ou agrupamento político, mas até 25/10 farão chegar essa informarão à 

Mesa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ELEIÇÃO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE 
FREGUESIA, PARA REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO CONSELHO 

CINEGÉTICO E DA CONSERVAÇÃO DA FAUNA MUNICIPAL 
O Presidente “propôs que se procedesse de imediato à eleição, por escrutínio secreto, do autarca 

de Freguesia representante da Assembleia Municipal no Conselho Cinegético e da Conservação da 

Fauna Municipal, conforme disposto na alínea e) do nº 2, do artigo 157º, do Decreto-Lei 202/2004, de 

18 de agosto, alterado pelo Decreto-lei n.º 201/2005, de 24 de novembro.” ----------------------------------- 

Perguntou se alguém tem propostas para votação: o Agrupamento político do PSD propôs o 

Presidente da Junta de Freguesia de Beirã, Adelino Miguéns. ---------------------------------------------------- 

O Grupo Municipal do PS, através do seu membro Jaime Miranda, não apresentou proposta. ---------- 

Colocada a votação, obteve o seguinte resultado: 11 em branco 8 a favor. Foi eleito o 

Presidente da Junta de Freguesia de Beirã, Adelino Miguéns. -----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ELEIÇÃO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DE PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 
PARA REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA COMISSÃO MUNICIPAL 

DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 
O Presidente “propôs que se procedesse de imediato à eleição, por escrutínio secreto, do 

Presidente da Junta de Freguesia representante da Assembleia Municipal na Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta contra incêndios, conforme disposto na alínea b) do artigo 3º D, da Lei nº 

124/2006, de 28 de Junho.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Agrupamento político do PSD propôs que fossem eleitos os quatro presidentes de junta. 

O membro Miguel Pires, do grupo municipal do PS propôs igualmente a eleição dos quatro 

autarcas de freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa propôs que a lista fosse designada: LISTA A e colocou à votação: 

Aprovado por unanimidade com 19 votos a favor a eleição dos quatro Presidente de 

Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

ELEIÇÃO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DE DOIS REPRESENTANTES DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMAA 

O Presidente “propôs que se procedesse de imediato à eleição, por escrutínio secreto, dos dois 

representantes efetivos e um suplente da Assembleia Municipal para a CIMAA, nos termos da alínea 

a) do nº. 1, 2 e 3 do artigo 83.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, eleitos pelo método de Hondt.”  

O membro Irene Garraio, do Grupo Municipal do PS propôs Jorge Marques e Natércia 

Fernandes como efetivos e como suplente Jaime Miranda. --------------------------------------------- 

Fernando Dias do Agrupamento Politico Marvão à Frente, apresentou Nuno Serra Pereira e 

João Bugalhão como efetivos e Nuno Pires como suplente. -------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa informou quem só votam os eleitos diretamente nas últimas eleições, 

os Presidentes de Junta não votam. Designou LISTA A: Jorge Marques, Natércia 

Fernandes, Jaime Miranda; -------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA B: Nuno Serra Pereira, João Bugalhão, Nuno Pires. -------------------------------------------- 

Votação: LISTA A: 8 votos ------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA B: 7 votos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eleitos diretamente Jorge Marques e Nuno Serra Pereira. ----------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ELEIÇÃO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE 
FREGUESIA EM REPRESENTAÇÃO DAS FREGUESIAS DO CONCELHO, PARA 

REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

O Presidente “propôs que se procedesse de imediato à eleição, por escrutínio secreto, do autarca 

de Freguesia representante da Assembleia Municipal no Conselho Municipal de Educação, conforme 

previsto na alínea d) do nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro, alterado pela 

Lei nº 41/2003, de 22 de agosto.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O membro Catarina Machado do Grupo Municipal do PS, propôs a Presidente da Junta de 

Freguesia de Santa Maria de Marvão, Sandra Paz. ------------------------------------------------------- 

Votação: votos em branco: 7 ------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos a favor: 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi eleita para representante das freguesias no Concelho Municipal de Educação, a 

Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Marvão, Sandra Paz. ------------------- 

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

DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DE CADA PARTIDO OU GRUPO DE 
CIDADÃOS ELEITORES  NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, PARA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE JUVENTUDE  
O Presidente “propôs que se procedesse de imediato à designação de um membro da Assembleia 

Municipal de cada força política representada na mesma, e de um representante da cada 

organização de juventude partidária com representação nos órgãos do Município, para o Conselho 

Municipal de Juventude, conforme previsto na alínea b) do artigo 4º, da Lei nº 8/2009, de 18 de 

Fevereiro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O membro Rui Felino, do Grupo Municipal do PS, indica Irene Garraio como representante 

do Grupo Municipal do PS. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Sandra Russo indica Bruno Fonseca como representante do Agrupamento 

político “Marvão à Frente”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram designados pelos grupos municipais para o Concelho Municipal de Juventude, 

Irene Garraio e Bruno Fonseca. ------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ELEIÇÃO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE 
FREGUESIA E UM SUPLENTE PARA DELEGADO DO MUNICIPIO NO CONGRESSO DA 

ANMP 
O Presidente “propôs que se procedesse de imediato à eleição, por escrutínio secreto, do 

Presidente de Junta de Freguesia e do seu suplente para delegado do Município no Congresso da 

ANMP, conforme previsto no artigo 6.º dos Estatutos desta Associação. -------------------------------------- 

O membro Sandra Paz, do Grupo Municipal do PS, indicou como efetiva Emilia Mena, 

Presidente da Junta de Freguesia de Santo António das Areias e como suplente António 

Bonacho, Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador da Aramenha. --------------------- 

Colocada a lista a votação obteve o seguinte resultado: 7 votos brancos, 1 voto 

contra, 11 votos a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DESIGNAÇÃO DE QUATRO REPRESENTANTES A INDICAR PELA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, PARA A COMISSÃO DE TOPONIMIA ARTIGO 27º DO CÓDIGO 

REGULAMENTAR 
 

O Presidente da Mesa explicou que um destes quatro representantes é por inerência o 

Presidente da Assembleia Municipal, os outros três serão designados por acordo. Caso não 

haja acordo vão a votação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Jaime Miranda, do Grupo Municipal do PS, indicou Catarina Machado para 

representante do Grupo Municipal do PS na comissão. -------------------------------------------------- 

O membro Fernando Dias indicou como representantes do Agrupamento Politico “Marvão à 

Frente” Teresa Simão e Sandra Russo. ---------------------------------------------------------------------- 

Os representantes da Assembleia Municipal na Comissão de Toponímia são Jorge 

Marques, Catarina Machado, Teresa Simão e Sandra Russo.  -------------------------------------

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

DESIGNAÇÃO DE UM ELEMENTO A INDICAR PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, JÚRI 
DAS BOLSAS DE ESTUDO - ARTIGO 350º DO CÓDIGO REGULAMENTAR  

 

O membro Emília Mena, do Grupo Municipal do PS, indicou Natércia Fernandes como 

representante do Grupo Municipal do PS. ------------------------------------------------------------------- 

O membro Fernando Dias referiu que sendo apenas um o elemento e dada a constituição 

da assembleia, o Agrupamento Politico “Marvão à Frente” não indica nenhum representante.   

Foi assim designada Natércia Fernandes para elemento do júri das Bolsas de Estudo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NOMEAÇÃO DE UM CIDADÃO ELEITOR PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, PARA 
INTEGRAR A COMISSÃO ALARGADA DA CPCJ, POR RENUNCIA DA CIDADÃ EMÍLIA 

SALGUEIRO, NOMEADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
O Presidente propôs que se procedesse à designação de um cidadão eleitor, de acordo 

com a alínea l) do nº 1 do artigo 17º da Lei nº 147/99 de 1 de Setembro, na sua redação 

atual, para integrarem a Comissão Alargada da CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens do Concelho de Marvão. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa esclareceu que a Comissão Alargada da CPCJ tem representantes 

da assembleia que acompanham o mandato da CPCJ que só termina daqui a dois anos. Um 

dos elementos, Emília Salgueiro, nomeada no anterior mandato, enviou uma carta ao 

Presidente da Assembleia Municipal a informar que não tinha disponibilidade profissional 

para continuar e também porque a força partidária que a propôs ter deixado de existir não se 

sente confortável nestas funções e deixou o lugar em aberto para uma nova nomeação. ------ 

O membro Fernando Dias acha que seria interessante a Emília Salgueiro continuar. --------- 

O membro António Bonacho referiu que o grupo municipal do PS reconhece o trabalho da 

Emília Salgueiro, mas face à vontade expressa em sair, nomeiam o cidadão José Manuel 

Lourenço Coelho . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa referiu que não havendo votação, por só haver uma proposta está 

nomeado o cidadão José Manuel Lourenço Coelho. --------------------------------------------------- 

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

 
REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

De acordo com o estipulado no nº 5 do artigo 45º da Lei 169/99, de 18 de setembro, 

enquanto não for aprovado novo Regimento, contínua em vigor o anteriormente aprovado.  

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

O membro Fernando Dias pediu a palavra para fazer a seguinte intervenção: ------------------ 

“Boa noite a todos! 

Cumprimento os Srs. Presidentes reeleitos da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal e, através deles, 
todos os presentes. 

Cumprimento também todos os marvanenses que nos vêm nas redes sociais. 

Em primeiro lugar, queremos dar os parabéns aos eleitores marvanenses pela baixíssima abstenção verificada 
nas eleições autárquicas de 26 de Setembro.  

Foi uma adesão notável! 
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Depois, saudamos todos os eleitos para os diversos órgãos autárquicos (desejando um mandato produtivo) e, 
sobretudo, os candidatos não eleitos, pois foi com a disponibilidade de todos eles que pudemos continuar a 
nossa vivência em democracia.  

E viver em democracia é um privilégio! 

Ao contrário do que alguns pensam e verbalizam, em democracia, as partes opositoras não se dividem em bons 
e maus. A realidade política não se desenvolve a preto e branco… diria que é em tons de cinzento. 

Neste âmbito, apelo que cada eleito nos vários órgãos municipais mantenha o seu espírito crítico individual. Não 
se tornem marionetas às mãos dos líderes das máquinas partidárias! Na primeira reunião da equipa da 
Assembleia Municipal do “Marvão à Frente”, como representante deste agrupamento político, fiz questão de 
frisar que, não obstante toda a organização que desenvolveremos, em primeiro lugar estaria sempre o primado 
da consciência individual. 

 Esse é, para nós, um valor inalienável! 

Como democrata, moderado, e de centro, quero, desde já, transmitir um cumprimento especial aos novos 
elementos da Assembleia Municipal e, particularmente, aos meus amigos eleitos na lista do PS, com os quais 
aqui debateremos frontalmente, mas de forma respeitosa. 

Para terminar, abordo dois assuntos para reflexão… 

A questão da emancipação feminina e a questão das maiorias absolutas. 

A emancipação feminina (que as jovens, como a minha filha, tratam por empoderamento feminino) ainda é, 
infelizmente, um tema fulcral no nosso país. O assédio na rua e no trabalho e, principalmente, a violência 
psicológica e física em ambiente familiar, que tem culminado nos últimos anos em cerca de 40 mortes de 
mulheres em Portugal, é um grave flagelo que continuamos a viver, face à mentalidade ainda muito encrustada 
na sociedade de “posse” relativamente à mulher. Paralelamente, as mulheres continuam com salários médios 
mais baixos e sem acederem a lugares de chefia em igualdade com os homens. 

Neste âmbito, endereço também felicitações especiais a todas as mulheres marvanenses eleitas, destacando as 
vereadoras (Cristina Novo e Paula Trindade) e as presidentes de junta (Sandra Paz e Emília Mena). 

Para combater a desigualdade de género no acesso a cargos políticos, foi criada (e bem, no meu entender!), 
com o PS à cabeça, a lei da paridade. 

Neste sentido saliento e enalteço a atitude do Presidente da Junta da Beirã, Adelino Miguéns! 

Adelino, no conjunto das quatro equipas vencedoras para as juntas de freguesia do nosso concelho, a tua foi a 
única que, nesta questão da paridade, não ludibriou os eleitores marvanenses! Sendo vencedora, elegeu para o 
executivo da junta exatamente aqueles que tinha proposto aos marvanenses nas eleições, incluído, portanto, a 
Fernanda Felino. 

Nas outras três juntas, observámos que a inclusão obrigatória de mulheres, era só isso mesmo… “obrigatória”, 
pois, conforme se verificou em cada tomada de posse, já estava previsto pela máquina partidária que, assim que 
eleitas, as mesmas abdicariam do lugar. Pior! De seguida, face à mesma lei, o (a) presidente de junta convidou a 
mulher eleita pela lista do “Marvão à Frente” para fazer parte do seu executivo … para, depois, votar contra!!… 
permitindo assim constituir a sua equipa só com homens. 

Terá sido, eventualmente, tudo legal (temos dúvidas!) mas, eticamente foi muito reprovável. E triste! Fazendo o 
paralelismo com um certo ditado popular, é caso para dizer que, aqui, “A paridade pariu um rato!” 

Lamentamos profundamente esta atitude. Solidarizamo-nos com as mulheres eleitas nas listas do PS que, pura e 
simplesmente, foram utilizadas, ainda que com consentimento próprio, e, sobretudo, solidarizamo-nos com a 
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Tânia Gaio, a Júlia Pires e a Maria João Marques que, tendo sido eleitas pelos marvanenses, foram, nestas 
tomadas de posse, pura e simplesmente vexadas pela estrutura do PS de Marvão. Sim, digo estrutura, pois 
acredito que muitos dos eleitos e simpatizantes do PS não se revejam neste deplorável comportamento! 

Neste tema, exorto as mulheres marvanenses a, no futuro, não se deixarem colocar nesta situação, seja qual for 
a sua opção política, pois estarão a dar um “tiro no pé” na sua emancipação e igualdade! Contudo, sei que por 
vezes algumas necessidades levarão a isso, pelo que solicitamos à estrutura do PS de Marvão que sugira aos 
seus amigos do poder central a mudança desta perniciosa lei. Bastava que, para cumprir a lei da paridade, cada 
presidente eleito quando tivesse que convidar uma mulher de uma lista opositora para o executivo, a mesma 
ficasse automaticamente empossada no seu cargo.  

Finalmente, abordo a questão das maiorias absolutas. 

No último mandato não existiram maiorias absolutas na Câmara Municipal de Marvão, nem na Assembleia 
Municipal. Isso terá envolvido aspetos negativos, mas foi certamente muito positivo para a transparência e para a 
necessidade de ouvir as oposições. 

Agora, temos maiorias absolutas em ambos os órgãos. Por isso, apelo para que, quer na Câmara, como na 
Assembleia, não regressemos ao ambiente centralizador do “quero, posso e mando” verificado no passado. Será 
sempre saudável e construtivo ouvir com atenção as minorias eleitas.  

 

Termino: 

  Desejando a todos mandatos produtivos, em prol das pessoas e do desenvolvimento do nosso 
extraordinário concelho;  

 Desejando que os eleitos sejam fieis, sobretudo, à sua consciência individual; 

 Desejando que, no futuro, as mulheres marvanenses sejam tratadas com outra dignidade e elas 
próprias contribuam para a sua emancipação e igualdade, não se deixando utilizar; 

 Desejando que neste mandato não abusem na utilização maiorias absolutas; 

 e, desejando, saúde para todos! 

Obrigado pela vossa atenção!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Mesa atendendo à intervenção política que foi feita e apesar desta 

assembleia não se destinar a isso, e tendo em conta a Lei da Paridade no distrito e no Pais, 

sugeriu que seja extraída ata desta reunião e enviada às direções politicas nacionais do PS, 

do PSD e do CDS/PP, para se alguém estiver em falta ou necessitar de a cumprir nalgum 

lado a possa fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Jaime Miranda, do Grupo Municipal do PS, pediu a palavra para responder à 

provocação política do membro Fernando Dias e lembrou que o PS teve a primeira mulher 

Presidente da Junta de freguesia neste concelho e como se isso não bastasse agora 

elegemos duas mulheres presidentes de junta. Acha que isto é simbólico do valor e do 

reconhecimento que o PS dá às mulheres e à participação feminina no debate e na 
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representação política do nosso concelho. Também lamentou o mecanismo que se teve de 

arranjar para compor os executivos das juntas de freguesia e não nos cabe a nós julgar o 

que está na Lei, tentaram de alguma maneira sem por em causa alguma legitimidade muito 

menos o caráter das pessoas envolvidas, mas lembrou que foi o Partido Socialista que 

elegeu duas mulheres presidentes de junta de freguesia, o que prova o “empoderamento 

feminino” que referiu o Fernando Dias, nas questões políticas do concelho. -----------------------     

O Presidente da Mesa antes de terminar a reunião agradeceu a todos a presença e desejou 

a todos os eleitos nos vários órgãos autárquicos, o melhor mandato possível. Disse que vai 

ser um mandato em que precisamos de muita integridade e veracidade, no dia-a-dia e 

também durante as campanhas eleitorais temos de ser capazes de ser respeitadores de 

todas as pessoas que querem participar nas campanhas. É com muito gosto que aqui vão 

estar durante os próximos quatro anos e desejou que em termos de saúde esta assembleia 

nos corra melhor que o anterior mandato e que cada um de vós se prepare o melhor 

possível para discutir os assuntos de cada uma das assembleias. ------------------------------------ 

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

Por unanimidade, foi deliberado, aprovar a presente ata, em minuta, nos termos previstos nº. 

3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que elaborada por mim, Ilda Maria 

Ramos Lourenço Marques, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e tida por conforme 

por todos, vai ser assinada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a presente reunião. ------------------------- 

Eram 20h15m.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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