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PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA 

O MANDATO 2009/2013 REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2009_________ 

Aos quatro dias do mês de Novembro do ano de dois mil e nove, pelas vinte e duas horas e 

trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços de Concelho, a Assembleia Municipal da Marinha 

Grande reuniu imediatamente após o acto de instalação dos eleitos para o mandato que agora 

se inicia, com a presença dos seguintes eleitos:_______________________________________ 

Telmo Lopes da Silva Ferraz, Luís Guerra Marques, João Paulo Féteira Pedrosa, Pedro Jorge 

Pedrosa da Silva André, Saul Féteira Fragata, Isabel Maria Sobreiro Simões Ferreira, Susana 

Paula Ribeiro Domingues, Aníbal Manuel Curto Ribeiro, Joaquim Henriques Martins, Filipe 

André Cardoso Andrade, Frederico Manuel Gomes Barosa, José Joaquim Saraiva Rodrigues, 

Graça Maria Simões Órfão, Cristina Alexandra de Oliveira Carapinha, Ana Patrícia Quintanilha 

Nobre, Daniela Carla Teixeira Serrano, Fernando Manuel da Conceição Alves, Augusto Miguel 

Rosa Lopes, Artur Manuel de Freitas Marques, Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes e 

Maria de Fátima Crespo Dias Pedrosa, mais os senhores presidentes de Junta, Francisco 

Manuel de Carvalho Duarte, Joaquim Vidal Tomé e Álvaro Vicente Martins.________________ 

O cidadão Telmo Lopes da Silva Ferraz, como primeiro da lista mais votada nas eleições, 

conforme o disposto no número 1 do artigo 45º da lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2003 de 11 de Janeiro, convidou para o secretariar a 

deputada Susana Domingues e a deputada Daniela Teixeira e procedeu à eleição da Mesa da 

Assembleia Municipal. Foi proposta a eleição da mesa através da apresentação de listas._____ 

O Partido Socialista (PS) apresentou uma lista, identificada pela letra A e constituída pelos 

seguintes elementos: ___________________________________________________________ 

Presidente: Telmo Lopes da Silva Ferraz ____________________________________________ 

Primeira secretária: Ana Patrícia Quintanilha Nobre___________________________________ 

Segundo secretário: Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes __________________________ 

A Coligação Democrática Unitária (CDU) apresentou uma lista, identificada pela letra B e 

constituída pelos seguintes elementos: _____________________________________________ 

Presidente: Luís Guerra Marques__________________________________________________ 

Primeiro secretário: Fernando Manuel da Conceição Alves______________________________ 

Segunda secretária: Graça Maria Simões Órfão_______________________________________ 

Feita a votação por voto secreto e após o respectivo escrutínio, verificou-se a seguinte 

votação: ______________________________________________________________________ 

Lista A: 11 votos________________________________________________________________ 

Lista B: 11 votos________________________________________________________________ 

Em branco: 2 votos_____________________________________________________________ 
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Tendo-se verificado um empate, e dando cumprimento ao disposto no número 3 do artigo 45º 

da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2003 de 11 

de Janeiro, procedeu-se a uma nova eleição, obrigatoriamente uninominal. Mantiveram-se 

como candidatos os elementos já apresentados e procedeu-se à eleição do Presidente da 

Mesa, cujos candidatos foram pelo PS, Telmo Ferraz e pela CDU, Luís Guerra Marques.  

Telmo Ferraz: 12 votos___________________________________________________________ 

Luís Guerra Marques: 12 votos ____________________________________________________ 

Foi registado um novo empate, e conforme o disposto no número 4 do artigo 45º da Lei 

169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2003 de 11 de 

Janeiro, foi declarado eleito para Presidente da Mesa da Assembleia Municipal da Marinha 

Grande, Telmo Lopes da Silva Ferraz. Perante o resultado o deputado Saul Fragata (CDU) 

retirou a candidatura dos secretários propostos pelo seu partido que integravam a lista B. De 

seguida procedeu-se à eleição do primeiro secretário através do voto secreto que após o 

escrutínio obteve o seguinte resultado: 

Primeira secretária: Ana Patrícia Quintanilha Nobre: 13 votos___________________________ 

Em branco: 11 votos ____________________________________________________________ 

Passou-se então à eleição do segundo secretário através do voto secreto e que após o 

escrutínio obteve o seguinte resultado: 

Segundo secretário: Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes: 11 votos__________________ 

Em branco: 13 votos____________________________________________________________ 

Face aos resultados obtidos ficou assim constituída a Mesa da Assembleia Municipal da 

Marinha Grande para o mandato 2009/2013: 

Presidente: Telmo Lopes da Silva Ferraz ____________________________________________ 

Primeira secretária: Ana Patrícia Quintanilha Nobre__________________________________ 

Segundo secretário: Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes _________________________ 

Constituída a Mesa da Assembleia, o Presidente solicitou aos senhores deputados a entrega 

dos contactos de correio electrónico e de telemóvel para facilitar a comunicação entre todos, e 

ainda a entrega de uma foto tipo passe. De seguida proferiu o seguinte discurso:____________ 

� Em meu nome e da Assembleia que agora presido, saúdo o Exmo. Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Álvaro Pereira e toda a vereação. ______________________________________ 

Saúdo igualmente o Exmo. Sr. Presidente cessante, Dr. Alberto Cascalho. __________________ 

Saúdo ainda o Exmo. Sr. Presidente cessante da Assembleia Municipal, Dr. Luís Marques e os 

Exmos. Senhores Presidentes das três Juntas de Freguesia, com assento nesta Assembleia.____ 

Senhoras e Senhores Deputados Municipais, _________________________________________ 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores, Marinhenses: _____________________________________ 

Dirijo-me pela primeira vez a esta Assembleia na qualidade de seu Presidente, com a 

humildade democrática de ser mais um entre todos vós, para no cumprimento do juramento 

que há pouco efectuámos, trabalharmos com lealdade e respeito pela história e grandeza do 

nosso Concelho, contribuindo para o tornar mais forte, mais integrador, mais solidário e 

fraterno, compreensivo e disponível para enfrentar as novas realidades, que hoje condicionam 

o nosso desenvolvimento.________________________________________________________ 

Como a lei determina e o meu respeito por todos os membros desta assembleia, me obriga, 

serei imparcial na condução dos nossos trabalhos.____________________________________ 

Pretendemos que a Assembleia seja participativa, atenta à acção da Câmara como se impõe, 

mas também aos sinais da comunidade. Pretendemos que seja uma fonte de ideias úteis para o 

Município e não será nunca, a origem das ideias, venham elas de onde vierem, a definir a sua 

qualidade, utilidade, ou prioridade nas suas execuções.________________________________ 

A nossa Comunidade, vive hoje dias difíceis. Desde logo a instabilidade no emprego, ou pior 

ainda, o desemprego, a degradação progressiva de alguns direitos, mas também o assumir de 

deveres de cada um, para com a comunidade, o que sabemos nem sempre acontecer. A 

qualidade de vida, em todas as suas vertentes, é um imperativo, para o qual todos temos que 

estar disponíveis para ajudar a melhorar. Todos, seremos poucos, para o muito trabalho que 

está por fazer, sem deixar de relevar, que muito já foi feito pelos vários executivos, depois de 

Abril de 74. ___________________________________________________________________ 

É a pensar no que é efectivamente importante para o Concelho, que devemos unir as nossa 

forças, sem restrições na diversidade do debate político, até que se definam as melhores 

soluções, mas também sem perca de tempo, em discussões estéreis, que só nos desprestigiam e 

o órgão que representamos. ______________________________________________________ 

Sabemos, por experiência própria, que nem sempre, nas anteriores assembleias, o debate 

político se centrou no tratamento de assuntos gerais de interesse para o Município. Sabemos, 

também, que muitas assembleias foram prolongadas por mais do que uma sessão, e outras 

terminaram a horas impróprias, principalmente para os munícipes que a elas assistiram. Esta 

não é a altura para procurar responsáveis por tais inconformidades, até porque, 

provavelmente, a responsabilidade teria que ser repartida por todos os membros que fizeram 

parte dessas assembleias. Mas é altura para sensibilizar a comissão de revisão do regimento, 

para a necessidade de introdução de novas normas, que regulamentem os tempos de 

intervenção de cada força política, no sentido de, tornar as sessões mais produtivas, sem deixar 

de haver tempo útil, para o devido debate, que a importância do ponto em discussão, 

recomenda ou requer.___________________________________________________________ 

Senhoras e Senhores Deputados, agora que tomámos posse, o tempo, é mais para a acção, do 

que para as palavras. Mas as palavras são também importantes, quando verdadeiramente 

expressam emoções próprias, que se traduzem em compromissos.________________________ 

É perante vós que me comprometo, a ajudar a prestigiar esta Assembleia, para que ela, como 

órgão deliberativo do Município, cumpra plenamente a sua função.______________________ 
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O nosso Concelho, a sua história, uma história feita de lutas diárias e muito trabalho, obriga-

nos a saber merecer o seu respeito. Sejamos dignos da sua admiração e, assim, seremos 

respeitados e ficaremos, também nós, a fazer parte da sua história, a HISTÓRIA DA MARINHA 

GRANDE.�_____________________________________________________________________ 

E não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão pelas 

vinte e três horas e dezoito minutos, da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada 

pelo membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva Ferraz, 

Primeira Secretária Ana Patrícia Quintanilha Nobre e pelo Segundo Secretário Ricardo 

Alexandre Pereira de Sousa Lopes. _________________________________________________ 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

A Primeira Secretária 

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital e gravação áudio. 


