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Sessão da AMCV de 20.9.2017 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017. 
 
 
 
Nº.4/2017 
 
 
Aos vinte dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezassete, na Sala de Sessões do 
Edifício dos Paços do Município, compareceram: Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo, 
Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição Hipotecas Cabaça e 
João Miguel Benedito Branco, Secretários da respetiva Mesa; Filipe Manuel Patrício Mestre, 
Maria Cesaltina Cruz Mendes Basílio, Carlos Alberto Soares Ramos, João Pedro Dias Janeiro 
Aurélio, Maria João de Lima Teixeira da Silva, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Rui Luís Silva 
Matos, Martinho Colaço Valente, Jorge Manuel Custódio Monteiro, Guilherme do Soveral 
Rodrigues de Sá Gois e José de Brito Silva Martins, Presidente da Junta de Freguesia da União 
de Freguesias de Castro Verde e Casével, António José Silvestre Jerónimo, Alexandra Isabel 
Bravo Nunes Batista Tomé e Ana Luísa Marques Fatana, Presidentes das Juntas de Freguesia 
de Entradas, São Marcos da Ataboeira e de Santa Bárbara de Padrões, na qualidade de Vogais 
do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão ordinária. 
 
Faltaram os Vogais Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira e Ana Sofia Guerreiro Coelho. 
 
Do executivo municipal estiveram presentes, o Sr. Presidente, Francisco Duarte, e os Srs. 
Vereadores Paulo Jorge Nascimento, António João Colaço e António José de Brito. 
 

• ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão procedendo à leitura do edital que a tornou pública com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Período antes da ordem do dia 
 

• Aprovação da ata da sessão anterior. 
• Expediente. 
• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 
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Ordem do dia 
 
1º. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
2º. Outros assuntos de interesse. 
 
3º. Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação da ata da sessão anterior 
 

Atendendo a que foi previamente distribuída cópia da ata da sessão anterior, dispensou a Srª. 
Presidente a sua leitura, pelo que colocou-a à apreciação e não se verificando qualquer proposta 
de alteração, submeteu-a a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
Não participaram na votação os Vogais Maria Cesaltina Basílio, Martinho Colaço Valente e 
António José Jerónimo por não terem estado presentes na sessão em causa. 
 
Não participaram igualmente na votação a 1ª. Secretária, Carolina Cabaça, e o Vogal Artur 
Lagartinho por ainda não estarem presentes. 

 
Expediente 

 
Deu o 2º. Secretário conhecimento do expediente recebido, informando que o mesmo pode ser 
consultado nos serviços administrativos: 
 

• Convite da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, para 
estar presente nas comemorações do seu 35º aniversário. 

• E-mail da AEDRL sobre a assinatura da “Revista das Assembleias Municipais”. 
• Boletim nº. 3 da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
• Oficio de Marques, Cruz & Associado – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

dando cumprimento ao disposto na Lei nº. 73/2013. 
 

Justificação de falta 
 
No âmbito do expediente recebido, deu o 2º. Secretário conhecimento da carta da Sr. Presidente 
da Assembleia Municipal confirmando que por motivos de saúde de familiar não pode 
comparecer à sessão da Assembleia Municipal realizada no passado dia 26 de Abril do corrente 
ano, e cuja falta foi justificada. 

 
Outros assuntos de interesse 

 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos e antes de dar a palavra à Assembleia apresentou a 
Srª. Presidente a seguinte proposta de voto de pesar, procedendo à sua leitura: 

 
“VOTO DE PESAR 

Pelo falecimento de José Paulino Júnior 
 
No dia 12 do corrente mês de Setembro, faleceu José Paulino Júnior, um homem disponível para 
a participação cívica, que contribuiu para os primeiros passos do Poder Local Democrático em 
Castro Verde, tendo integrado o executivo municipal, como vereador, no mandato de 1976-1979, 
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presidido à Assembleia Municipal de Castro Verde no mandato de 1986 – 1989 e à Junta de 
Freguesia de Castro Verde no mandato de 1990 – 1993 e exercido as funções de Vogal da 
Assembleia Municipal nos mandatos de 1980 a 1982 e de 1983 a 1985, tendo sido eleito pelas 
listas da FEPU e da APU (anteriores denominações da CDU), desempenhando com empenho, 
responsabilidade e confiança os cargos que lhe foram confiados em prol do desenvolvimento e 
bem estar da população do concelho, bem como da causa democrática. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Castro Verde, em reunião ordinária de 20 de Setembro, 
deliberou, por …………….. aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento de José Paulino Júnior e 
expressar aos seus familiares as mais sentidas condolências.” 
 
Posto isto, foi a proposta colocada à consideração da Assembleia e submetida a votação, tendo 
a mesma sido aprovada por unanimidade. 
 
Dada a palavra aos Vogais, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre manifestando o seu 
agradecimento à Srª. Presidente da Assembleia Municipal pela forma como conduziu os 
trabalhos, nos últimos oito anos em que ele fez parte deste órgão. 
 
Referiu-se depois aos elementos que não irão integrar este órgão no próximo mandato, e 
afirmou que foi um privilégio fazer parte da Assembleia Municipal nestes oito anos, privilégio 
esse, em sua opinião, por ter-se conseguido uma convivência sã, “apesar de haver ideias e 
pontos de vista diferentes, mas defendendo-se a nossa terra e conseguindo-se, na maior parte 
do tempo, fazê-lo com muita elevação, respeito e consideração uns pelos outros.” 
Congratulando-se por isso, deixou a todos os que vão sair um agradecimento. 
 
Agradeceu, em seguida, a Srª. Presidente da Assembleia as palavras proferidas pelo Sr. Vogal 
Filipe Mestre. 
 
A seguir, interveio a Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões, Ana Luísa Fatana, afirmando que fazia suas as palavras do Sr. Vogal Filipe Mestre, 
congratulando-se também pela forma como decorreram os trabalhos nesta Assembleia, em sua 
opinião, muito positiva. 
 
Agradeceu igualmente a Srª. Presidente da Assembleia as palavras proferidas pela Srª. Vogal 
Ana Luísa Fatana. 
 
Interveio, em seguida, a Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio, manifestando não só o seu 
agradecimento à Srª. Presidente da Assembleia, enquanto exerceu funções neste órgão, pela 
paciência que teve quando houve “conversa cruzada”, mas também “a todos os que aqui estão”. 
Afirmou que aprendeu muito com todas as forças politicas com assento neste órgão, lembrando 
que veio de uma realidade diferente, eleita na qualidade de oposição, portanto numa experiência 
diferente daquela que desempenhou nesta Assembleia. Desejou ainda muita sorte, com muito 
trabalho e muitas discussões, aos futuros eleitos, que por serem adversários, em sua opinião 
não têm que se ser inimigos. 
 
Usou da palavra depois o Sr, Vogal Artur Lagartinho, lembrando que está a concluir o seu 5º 
mandato consecutivo nesta Assembleia sendo um dos mais antigos eleitos. Afirmou que foi com 
muito agrado que entrou para este grupo da CDU, que sempre foi apartidário e independente, 
tendo estado sempre ligado a atividades sociais e recreativas de Castro Verde, manifestando o 
seu empenho pela causa pública. 



4/6 
Sessão da AMCV de 20.9.2017 
 

Congratulou-se pelo facto de ter participado de forma positiva nos debates realizados nesta 
Assembleia e de ter contribuído na melhoria de muitos regulamentos, destacando como exemplo 
a elaboração do Regimento deste Órgão, que se tem mantido em vigor há vários anos, e que, 
em sua opinião, será dos poucos que, a nível nacional, permite a participação pública nos 
respetivos trabalhos antes e depois da ordem do dia, quer nas reuniões ordinárias quer nas 
extraordinárias. 
 
Desejou que os futuros eleitos mantenham este espirito no Regimento, assim como a realização 
das reuniões descentralizadas em cada sede de freguesia, fazendo assim com que as pessoas 
tenham uma participação mais ativa. 
 
Afirmou, contudo, sentir alguma mágoa pelo facto deste órgão não ser mais participativo, com 
um maior debate de ideias, sem ter que haver propriamente “o peso do partido às costas” e não 
se cingir apenas ao que as leis determinam que é “aprovar regulamentos e fiscalizar a atividade 
municipal”, fiscalização essa que, em sua opinião, nem sempre é efetiva quando se trata de 
gestão de uma força politica maioritária. 
 
Lembrou que também havia representado este Órgão na Assembleia da Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo e afirmou que também se sentia defraudado pelo facto de não 
haver também um debate aprofundado das questões e dos problemas das pessoas, mas sim 
uma digladiação entre os dois partidos políticos ali representados. 
 
Afirmou que sempre se pautou por ter as suas opiniões, por vezes contrariando ou discordando 
da Câmara Municipal e da força política de que também faz parte, contudo, desejou que a 
mesma força politica continue a ter bons resultados a nível do trabalho e das soluções 
apresentadas. 
 
Lembrou que também durante estas funções concordou por vezes com projetos que foram 
apresentados pelo PS, pelo PSD ou pelo Bloco de Esquerda. Lamentou, contudo, que esta 
última força politica não esteja atualmente representada nesta Assembleia Municipal. 
 
Opinou o mesmo Vogal que preferia que a política estivesse aqui representada com muito mais 
diversidade e que houvesse uma maior pluralidade de opiniões e que, independentemente de se 
apresentar propostas apenas em grupos políticos, cada membro apresentasse também 
individualmente as suas propostas. 
 
Afirmando que não integrará esta Assembleia Municipal no próximo mandato, fez questão de 
“homenagear” algumas das pessoas que em seu entender deram um contributo político muito 
positivo nos 20 anos de que fez parte deste Órgão. 
 
Assim, em primeiro lugar, referiu-se ao cidadão Fernando Sousa Caeiros, em sua opinião, um 
político de grande visão e de grande abertura democrática, com o qual teve a oportunidade de 
discutir e por vezes discordar, mas sempre de uma forma positiva. 
 
Em seguida, referiu-se ao Sr. Manuel Guerreiro Marques que, enquanto Vereador da Câmara e 
Presidente da Assembleia Municipal, foi, em sua opinião, um homem de grande carisma, 
bastante humanista, “um bom árbitro apaziguador e promotor do debate útil” 
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A seguir citou a Srª. Presidente da Assembleia, Maria Fernanda Espirito Santo, fazendo suas as 
palavras do Sr. Vogal Filipe Mestre, que com grande independência e profissionalismo tem 
gerido esta Assembleia. 
 
Manifestou depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho a sua palavra de apreço ao Sr. Vereador Paulo 
Nascimento que, em sua opinião, tem desempenhado um trabalho, que é notório e reconhecido 
a nível regional, na área da cultura em Castro Verde, na sua promoção e divulgação, fruto do 
seu trabalho e da sua equipa. 
 
Adiantou que teve muito gosto em debater ideias com algumas pessoas que integraram esta 
Assembleia, referindo-se nomeadamente ao cidadão Manuel António Emília Domingos, 
infelizmente já falecido, pela sua forma como discutia e com o qual, por vezes discordava, assim 
como o Sr. Vítor Prazeres do Soveral Rodrigues, um homem de grande sensibilidade, simpatia e 
de grande humanidade, também infelizmente já falecido. 
 
Referiu-se também ao trabalho do Sr. Adelino Coelho que fez parte desta Assembleia em 
representação do Bloco de Esquerda, com o qual também discordou algumas vezes, assim 
como ao Sr. Vogal Filipe Mestre, em funções, pela forma como se têm debatido, onde, apesar de 
muitas vezes com discórdia, houve sempre uma grande reciprocidade nesse mesmo debate. 
 
Concluiu afirmando que o trabalho desta Assembleia tem sido frutífero e deseja que o mesmo 
seja continuado futuramente, e que todos os atuais candidatos obtenham bons resultados junto 
dos eleitores, consoante as soluções que lhe são apresentadas, lembrando que seria bom que 
as pessoas percebessem que a politica, às vezes, não significa partido politico, mas sim tudo 
aquilo que é público e que, em sua opinião, o afastamento das pessoas da politica é algo que se 
tem de combater e que, não é com guerras partidárias que se cativam as pessoas. 
 
Interveio a seguir a Srª. Presidente da Assembleia agradecendo as palavras simpáticas que lhe 
dirigiram, proferidas pelos intervenientes anteriores, assim como o Sr. Vogal Artur Lagartinho ter 
focado algumas das pessoas que integraram este Órgão e que foram uns dos principais a 
contribuir para o trabalho a que foi dado seguimento e, tendo em conta que no próximo mandato 
não irá integrar esta Assembleia, aproveitou a oportunidade para agradecer ao Sr. Presidente da 
Câmara e respetivos Vereadores e aos Srs. Deputados Municipais, a colaboração prestada nos 
trabalhos deste Órgão, o empenho manifestado por todos na discussão e resolução dos 
problemas do concelho, assim como aos Secretários da Mesa que a coadjuvaram nos mesmos 
trabalhos.  

 
Lembrou ainda o Sr. Vogal Filipe Mestre o trabalho do Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, no apoio administrativo a este órgão e na 
elaboração das atas das respetivas sessões e daí o seu agradecimento ao mesmo, 
agradecimento este corroborado pela Srª. Presidente da Assembleia. 
 

Período reservado à intervenção do público 
 

Não se verificou a presença de público. 
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Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade  
       municipal: 
 
Tomou a Assembleia conhecimento da informação escrita prestada pelo Sr. Presidente da 
Câmara relativa ao período de 22 de Junho a 14 de Setembro do ano corrente. 
 
2º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal e Presidente da Junta de 
Freguesia de Entradas, António Jerónimo, manifestando o seu agradecimento pelos 12 anos de 
que fez parte desta Assembleia, por inerência do referido cargo, pela forma cordial na respetiva 
colaboração entre os elementos deste órgão e os do executivo municipal conseguindo assim 
deixar trabalho feito na freguesia de Entradas, e concluiu desejando um bom trabalho no próximo 
mandato por parte desta Assembleia Municipal. 
 
Interveio por fim o Sr. Vogal Carlos Ramos alertando para a deficiente iluminação pública na 
travessa situada nas traseiras do Polo II do Lar Jacinto Faleiro, uma vez que desde há muito 
tempo que a mesma é praticamente inexistente. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia lembrou que qualquer pessoa pode diligenciar junto da EDP 
para que corrija a situação, contudo sendo a Câmara a fazer essa diligência terá um maior peso. 
 
3º. - Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou a presença de público. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, tendo sido aprovada por unanimidade e assinada pela Srª. 
Presidente da Assembleia, para que produza efeitos imediatos. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente 
ata que vai ser assinada pela Srª. Presidente da Assembleia e pelo Coordenador Técnico da 
Secção Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos termos do nº. 2 do artigo 
57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


