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Acta da Primeira Reunião da Assembleia Municipal 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Outubro do ano dois mil e cinco, no Salão Nobre dos 
Paços do Município, a seguir à tomada de posse dos órgãos autárquicos, 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 dois membros. 
 
Inscreveram-se para intervir os deputados João Soares e Fernando Calvão. 
 
O deputado João Soares apresentou, pelo Partido Socialista, a lista para a eleição da 
Mesa da Assembleia Municipal. Disse que tinham recebido do povo de Barroso um 
mandato inequívoco. Propôs para o lugar de Presidente da Mesa uma figura 
sobejamente conhecida de todo o Barroso. Um cidadão exemplar, profissional 
competente e político que foi eleito por duas vezes, o Dr. Joaquim Lopes Pires. Para 1º 
Secretário propôs o Senhor Manuel António Silva Carvalho. Um homem bom e um 
bom profissional. Sempre que tem sido chamado à função, na ausência do Senhor 
Presidente da Assembleia, desempenha as suas funções exemplarmente. Para 2º 
Secretário apresentou uma figura feminina, que irá suceder a outra figura feminina, a 
Drª Olímpia Vinhas. 
 
O deputado Fernando Calvão disse que entendeu o PSD que a Mesa cessante apresentou 
um balanço positivo, verificando-se apenas algumas pequenas incorrecções na 
elaboração das actas. O Regimento foi sempre cumprido e por isso o PSD não apresenta 
qualquer candidatura à Mesa da Assembleia. 
 
Foi considerada a lista A, que era constituída pelos seguintes elementos, e que 
apresentava o número de proponentes exigido. 
 
Presidente – Joaquim Lopes Pires 
Primeiro Secretário – Manuel António Silva Carvalho 
Segundo Secretário – Olímpia Maria Caldas Fernandes Vinhas 
 
Após o escrutínio, por voto secreto, apuraram-se os seguintes resultados: 
 
A Lista A foi eleita com o seguinte resultado: 44 votos a favor, 16 votos brancos e 1 
voto nulo. 
 
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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