
Acta da Instalação da Assembleia Municipal 
 

 
Aos onze dias do mês de Janeiro do ano dois mil e dois, no Salão Nobre dos Paços do 
Município, a seguir à tomada de posse, reuniu a Assembleia Municipal, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: 
 
Ponto Único – Eleição da Mesa da Assembleia Municipal 
 
Registando-se quorum, estiveram presentes sessenta e sete membros. 
 
Foi empossado o deputado Manuel Dias Baptista. 
 
Apresentaram-se a escrutínio duas listas. À primeira, apresentada pelo PPD/PSD, foi 
atribuída a letra A; à segunda, apresentada pelo Partido Socialista, foi atribuída a letra 
B. 
 
A lista A, que foi apresentada pelo deputado António Cascais, era constituída pelos 
seguintes elementos: 
 
Presidente – António Maria Dias Cascais 
Primeiro Secretário – Fernando Calado Calvão 
Segundo Secretário - Carla Maria Ferreira Rodrigues 
 
A lista B, apresentada pelo deputado Alberto Martins Fernandes, era constituída pelos 
seguintes elementos: 
 
Presidente – Joaquim Lopes Pires 
Primeiro Secretário – Manuel António Silva Carvalho 
Segundo Secretário – Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves 
  
Inscreveram-se para intervir, sobre a apresentação das listas, os deputados João Soares, 
António Cascais e Acácio Gonçalves. 
 
O deputado João Soares saudou todos os presentes, que foram eleitos para o novo 
mandato da Assembleia Municipal, e disse que a lista apresentada pelo Partido 
Socialista deve-se a razões de continuidade pelo bom trabalho que os elementos têm 
desenvolvido; têm mostrado competência e têm mostrado dignidade nas funções que 
têm desempenhado. 
 
O deputado António Cascais disse que tinha apresentado a lista para marcar o terreno do 
PSD. Apesar disso, não quer que o Presidente da Assembleia veja esta opinião como um 
reparo pessoal, mas sim como um reparo político. O PSD tem de fazer reparos para 
melhor defender os interesses do concelho e da população de Montalegre. Tem de ter 
voz para dizer, por exemplo, que as cadeiras do Salão Nobre são desconfortáveis e 
deviam permitir que os membros da Assembleia tirassem as suas notas. Assim como 
também pensa que todos os deputados, quando estão a falar, deviam virar-se para os 
restantes membros. 
     
O deputado Acácio Gonçalves cumprimentou os novos membros eleitos e felicitou o 
Senhor Presidente da Câmara pela vitória. Concordou com o deputado António Cascais 



e referiu que o conforto da sala não condiz com os membros e pediu ao Senhor 
Presidente da Câmara que a remodelasse, pelo menos com outras cadeiras. Sobre a 
eleição da Mesa, pensa que é prejudicado porque é o único elemento do seu partido, 
mas não vai criar divergências para a sua eleição. 
 
Após o escrutínio, por voto secreto, apuraram-se os seguintes resultados: 
 
Lista A – 24 votos 
Lista B – 41 votos 
Votos Brancos – 2 
 
Assim, foi eleita a lista B, ficando a Mesa constituída pelos seguintes Membros: 
 
Presidente – Joaquim Lopes Pires 
Primeiro Secretário – Manuel António Silva Carvalho 
Segundo Secretário – Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves 
 
Seguidamente, o Senhor Presidente da Assembleia prestou alguns esclarecimentos sobre 
o Regimento, nomeadamente o regime de faltas e agendamento de matérias. Esclareceu  
que são necessários cinco dias para justificar as faltas, desde que haja  uma carta a 
justificar o motivo pelo qual não puderam estar presentes. Disse ainda que as pessoas 
devem, dentro das suas possibilidades, estar presentes porque não é benéfico para 
ninguém que se justifiquem as faltas constantemente. 
 
O deputado António Cascais pediu a palavra para dizer que está de acordo que se 
constitua uma Comissão para alterar o Regimento, que é cópia da Lei 169/99. Considera 
que a Comissão deve ser constituída por cinco pessoas e que deve ser aguardada  a 
promulgação da nova Lei. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia, por não haver nada mais a tratar, deu por encerrada 
a sessão. 
 
 

O Presidente da Assembleia 
 
 
 
 
                     O 1º Secretário       O 2º Secretário 
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