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A C T A Nº 1 

PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO      

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

------- De acordo com a Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, artigo 45º, aos trinta e um dias do 
mês de Outubro do ano de dois mil e nove, nesta Cidade de Borba e no Edifício dos Paços 
do Município de Borba, reuniu pelas 15:00 horas, em primeira reunião de funcionamento, a 
Assembleia Municipal de Borba, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------- 
 

ORDEM DO DIA: 

PONTO UM: Eleição da Mesa da Assembleia Municipal: 

PONTO DOIS: Declarações Públicas do Senhor António Proença (Presidente cessante 

da A.M.), Partidos Políticos, Senhor Presidente da Câmara e Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal:  

-------- Verificou-se a presença dos seguintes membros: Jerónimo João Pereira Cavaco, 

Carlos Manuel de Almeida Cabral, Benjamim António Ferreira Espiguinha, Maria Filipa 

Martins de Almeida, António José Moura Proença, Augusto Manuel Bilro Guégués, Nelson 

Joaquim Gomes Gato, Rogério Manuel Pereira Pécurto, Sérgio João Pécurto Gazimba, 

Joaquim Manuel Ganito Trincheiras, Francisco José Ramalho Mendes, Maria João Barroso 

Lopes Cavaco, Ondina Maria Ganito Giga, Manuel Filipe Liliu Prates, Celso Miguel Lopes 

Ramalho, António José Lopes Anselmo, Amélia da Conceição da Silveira Bilro, José 

António Carapeto Dias e Edgar Manuel Varjola Liliu. ---------------------------------------------

-------- Após a tomada de posse dos membros da Assembleia Municipal, procedeu-se à 

Eleição da Mesa da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------- 

PONTO UM: Eleição da Mesa da Assembleia Municipal: 

------- O Senhor Jerónimo João Pereira Cavaco na qualidade de cabeça de lista mais 

votada, anunciou o início da primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal, 
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com base no artigo 45º da lei 169/99 de 18 de Setembro. Informou que o 1º ponto da ordem 

do dia era a eleição da Mesa, que de acordo com o Regimento – ponto 2 do artigo 5º, é 

uninominal, pelo que se passou à votação da mesma (primeiro elegendo o Presidente e 

seguidamente os Secretários), em resultado da qual, o Senhor Jerónimo João Pereira 

Cavaco foi eleito Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, com 13 votos a favor, 3 

votos a favor do Sr.Benjamim Espiguinha, 2 votos brancos e 1 voto nulo. Posteriormente foi 

eleito o Primeiro Secretário o Senhor Francisco José Ramalho Mendes, com 13 votos a 

favor, 3 votos a favor do Sr. Nelson Gato e 3 votos brancos. Por fim, foi eleito o Segundo 

Secretário da Assembleia Municipal a Senhora Ondina Maria Ganito Giga, com 13 votos 

a favor, 3 votos a favor da Sra. Maria João Cavaco e 3 votos brancos. --------------------------- 

PONTO DOIS: Declarações Públicas: Senhor António Proença (Presidente cessante da 

A.M.), Partidos Políticos, Senhor Presidente da Câmara Municipal e Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal:  

-------- De seguida, o Presidente deu a mesa como eleita, referindo a sua constituição. 

Prosseguindo a reunião o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao 

Senhor António Proença (Presidente cessante da Assembleia Municipal), que proferiu o 

discurso constante em anexo 1. ------------------------------------------------------------------------  

------- Usou da palavra o membro representante da CDU. que proferiu o discurso constante 

em anexo 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Seguidamente usou da palavra o membro representante do PSD que proferiu o 

discurso constante em anexo 3 ------------------------------------------------------------------------ 

------- Seguidamente discursou o membro do PS, o Senhor Carlos Manuel de Almeida 

Cabral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Discurso proferido pelo membro do PS, o Senhor Carlos Manuel de Almeida Cabral – 

Boa tarde a todos, Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Eu tinha pensado no que ia dizer, mas vendo esta sala cheia a primeira coisa que gostaria 

de desejar era as maiores felicidades a todos os eleitos e a todas as forças políticas. E um 

bom trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Segunda coisa afirmar, é que nós tomamos posse com o coração e a cabeça cheios de 

futuro. O tempo que aí vem é que é o bom tempo! O tempo que passou já passou! Embora 

me sejam permitidas duas notas sobre o passado. -------------------------------------------------- 

A primeira nota é por regozijo pela eleição da Dra. Maria João Lopes do PSD, que na 

última assembleia municipal declarou que gostava de estar cá outra vez e que iria estar. E 

o regozijo é pela qualidade das suas intervenções. --------------------------------------------------

É um regozijo que eu gostaria de deixar como nota do passado. --------------------------------- 

A segunda nota sobre o passado e não é para abrir já hostilidades; é sobre uma frase do 

programa da CDU que me deixou profundamente ofendido. E gostaria de esclarecer logo 

na primeira oportunidade essa frase. Essa frase diz (não sei quem a escreveu e nem me 

interessa), “ que nos últimos oito anos a Assembleia Municipal foi abandalhada “. Eu 

senti-me ofendido porque não percebi a frase, e fui estudar aos vários dicionários que 

tenho o que quer dizer abandalhado, e fiquei um bocado assustado. Porque abandalhado 

quer dizer tornado bandalho. Bandalho é definido como um indivíduo desprezível, sem 

dignidade, esfarrapado, mal trapilho, indecente, pessoa sem vergonha cujo comportamento 

é desprezível. Os sinónimos de bandalho são: pulha, indecente e sacripanta.-------------------

Evidentemente que eu estou a falar em nome não dos eleitos dos Partido Socialista, mas 

estou a falar em nome de todos os elementos, que pertenceram há Assembleia Municipal 

nos últimos oito anos. E, não é possível, que a gente comece uma assembleia, sem 

esclarecer que durante os últimos oito anos, ela não foi abandalhada. -------------------------

Embora o Partido Socialista tivesse a maioria absoluta, nunca, a não ser uma vez, exerceu 

os direitos regimentais do requerimento para impedir qualquer discussão. As minorias 

tiveram acesso a tudo! -----------------------------------------------------------------------------------

E trazia mais definições; de dicionários da Morais, Lello e do dicionário da houaiss, que 

acaba com a definição de bandalho dizendo o seguinte: “ aquele, ou o que não tem 
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dignidade ou outro decoro, ou aquele que é imoral, devasso ou que está próximo do 

estado de putrefacção”. Evidentemente ao sentir-me pessoalmente ofendido, senti a ofensa 

a todos os que fizeram parte desta Assembleia nos últimos oito anos, aos Senhores 

Presidentes, à forma como elas decorreram. A maioria ouviu coisas horas a fio, muitas 

vezes coisas que não queria, devido à ignorância e mesmo muitas vezes ás ofensas. ----------

Arrumada esta questão que eu gosto de arrumar as questões logo ao princípio, porque é 

que estamos cheios de futuro na cabeça? Porque temos hoje condições no município de 

Borba para pudermos partir para estádios superiores de desenvolvimento. Quais são essas 

condições? Temos a maior parte das infra-estruturas feitas, embora faltem algumas. Temos 

o planeamento estratégico para o futuro. Temos agora que conciliar a obra, partir para 

uma melhor possibilidade de investimento económico, partir para uma melhor qualificação 

das pessoas. Sempre presente, que vivemos no meio de uma crise económica e social, dar 

muita atenção aos mais desfavorecidos, ao desemprego, às famílias em crise. -----------------

É possível desafiarmos todos, todas as forças políticas para este trabalho. ---------------------

No poder local não existem zonas ideológicas muito marcadas. Não é o local da luta 

ideológica é o local da luta pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, e aí, havendo 

pequenas diferenças, há possibilidade de trabalhar em conjunto. -------------------------------- 

É para isso que eu convido todos a fazê-lo. ----------------------------------------------------------

Mais uma vez a maior felicidade para todos os eleitos. --------------------------------------------

Muito obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ A sessão continuou com a intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal que 

proferiu o discurso constante em anexo 4 ------------------------------------------------------------

------ E por fim, discursou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que proferiu o 

discurso constante em anexo 5 ------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião. - 
 

.ANEXOS A ESTA ACTA: 
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Anexo 1 – Discurso proferido pelo Senhor António Proença (Presidente Cessante) 

Anexo 2 – Discurso proferido pelo membro da CDU 

Anexo 3 – Discurso proferido pelo membro do PSD 

Anexo 4 – Discurso proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Anexo 5 – Discurso proferido pelo Senhor Presidente da Assembleia 

 

O Presidente da Assembleia 

_______________________________ 

Jerónimo João Pereira Cavaco 

   

O Primeiro Secretário 

_______________________________ 

Francisco José Ramalho Mendes 

  

O Segundo Secretário 

_______________________________ 

Ondina Maria Ganito Giga 

 

 

 

 

 
 


