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ATA Nº 1ATA Nº 1ATA Nº 1ATA Nº 1    

PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO     PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO     PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO     PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO         

DA ASSEMBLEIA MUNICIPALDA ASSEMBLEIA MUNICIPALDA ASSEMBLEIA MUNICIPALDA ASSEMBLEIA MUNICIPAL    
 

 

------- De acordo com a Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, artigo 45º, aos dezanove dias do mês de 

Outubro do ano de dois mil e treze, 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:ORDEM DO DIA:ORDEM DO DIA:ORDEM DO DIA:    

PONTO UMPONTO UMPONTO UMPONTO UM: : : : Eleição da Mesa da Assembleia Municipal:Eleição da Mesa da Assembleia Municipal:Eleição da Mesa da Assembleia Municipal:Eleição da Mesa da Assembleia Municipal:    

PONTO DOISPONTO DOISPONTO DOISPONTO DOIS: : : : Declarações Públicas do Senhor Jerónimo João Pereira Cavaco (Presidente cessante Declarações Públicas do Senhor Jerónimo João Pereira Cavaco (Presidente cessante Declarações Públicas do Senhor Jerónimo João Pereira Cavaco (Presidente cessante Declarações Públicas do Senhor Jerónimo João Pereira Cavaco (Presidente cessante 

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

Municipal: Municipal: Municipal: Municipal:     

-------- Verificou-se a presença dos seguintes membros: Luiz Manuel dos Santos Bimbo; Ricardo 

Jorge Brinquete Lapão; Rui Miguel Tavares Nobre Franco; Célia Maria Matos Alpalhão; Pedro 

Manuel Alpalhão Bilro, Leonel António Valentim Infante; António Júlio Florindo Prates; Ângelo João 

Guarda Verdades de Sá; Francisco José Ramalho Mendes; Augusto Manuel Bilro Guégués; Joaquim 

Manuel Ganito Trincheiras; Paulo Jorge Ramos Ferreira; João Miguel Cordeiro Geadas Letras; 

Crispim Francisco Avó Lopes; Paulo Jorge Panasco Aires; Quintino Manuel Primo Cordeiro; João 

António Ameixa Morgado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verificou-se a ausência do senhor João Pedro Velez Paulo, que justificou a sua falta, e cuja 

justificação se arquiva junto a esta ata como    documento nº 1documento nº 1documento nº 1documento nº 1,,,,    e do senhor    Pedro Manuel Lopes 

Grego, que justificou a sua falta e cuja justificação se arquiva junto a esta ata como documento nº documento nº documento nº documento nº 

2. 2. 2. 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO UMPONTO UMPONTO UMPONTO UM: : : : Eleição da Mesa da Assembleia Municipal:Eleição da Mesa da Assembleia Municipal:Eleição da Mesa da Assembleia Municipal:Eleição da Mesa da Assembleia Municipal:    
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------- O Senhor    Luiz Manuel dos Santos BimboLuiz Manuel dos Santos BimboLuiz Manuel dos Santos BimboLuiz Manuel dos Santos Bimbo    na qualidade de cabeça de lista mais votada 

anunciou o início da primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal, 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 por escrutínio secreto da mesma 

(primeiro elegendo o Presidente da Mesa da Assembleia e seguidamente os Secretários), em 

resultado da qual, o Senhor Luiz Manuel dos Santos Luiz Manuel dos Santos Luiz Manuel dos Santos Luiz Manuel dos Santos Bimbo Bimbo Bimbo Bimbo foi eleito Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, com 10101010 votos a favor e 7777 votos em brancos. -------------------------------------------------------

Posteriormente foi eleito o Primeiro Secretário, o Senhor    Ricardo Jorge Brinquete LapãoRicardo Jorge Brinquete LapãoRicardo Jorge Brinquete LapãoRicardo Jorge Brinquete Lapão, com 9999 

votos a favor, 7777 votos brancos e 1111 voto nulo. --------------------------------------------------------------------------------------------

Por fim foi eleito o Segundo Secretário da Assembleia Municipal a Senhora Célia Maria Matos Célia Maria Matos Célia Maria Matos Célia Maria Matos 

Alpalhão,Alpalhão,Alpalhão,Alpalhão, com 10101010 votos a favor e 7777 votos em brancos. ----------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DOISPONTO DOISPONTO DOISPONTO DOIS: : : : Declarações Públicas: Declarações Públicas: Declarações Públicas: Declarações Públicas: Jerónimo João Pereira CavacoJerónimo João Pereira CavacoJerónimo João Pereira CavacoJerónimo João Pereira Cavaco    (Presidente cessante da (Presidente cessante da (Presidente cessante da (Presidente cessante da 

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

Assembleia Municipal: Assembleia Municipal: Assembleia Municipal: Assembleia Municipal:     

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

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

Jerónimo João Pereira Cavaco (Presidente cessante da Assembleia Municipal), que proferiu o 

discurso anexo a esta ata como    documento nº.documento nº.documento nº.documento nº.    3333. -----------------------------------------------------------------------------------

Usou da palavra o membro representante do PSD, o senhor Paulo Jorge Ramos Ferreira, que 

proferiu o discurso anexo a esta ata como documento nº.documento nº.documento nº.documento nº.    4444    ---------------------------------------------- 

Seguidamente usou da palavra o membro representante do PS, o senhor Ângelo João Guarda 

Verdades de Sá que proferiu o discurso anexo a esta ata como documento nº.documento nº.documento nº.documento nº.    5555    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

seguinte discurso: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DiscursoDiscursoDiscursoDiscurso proferido proferido proferido proferido pelo senhor Presidente da Câmara, o senhor António José Lopes Anselmopelo senhor Presidente da Câmara, o senhor António José Lopes Anselmopelo senhor Presidente da Câmara, o senhor António José Lopes Anselmopelo senhor Presidente da Câmara, o senhor António José Lopes Anselmo ---------- 
“ Em primeiro lugar quero quebrar o protocolo, dando um beijo à minha mulher e ao meu filho que 

aguentaram tudo e todos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal -------------------------------------------------------------------------------- 
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Examos. Senhores Secretários, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Examos. Senhores Vereadores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Examos. Membros da Assembleia Municipal e público --------------------------------------------------------------------------- 

Digo-lhes com toda a simplicidade e orgulho, que sou presidente de todos os borbenses, 

independentemente do que pensem politicamente, religiosamente ou de que raças forem. Estou 

aqui com esta humildade toda, para vos dizer que sou o presidente de todos os borbenses. --------------- 

Falar daquilo que é a situação atual, acho que é básico, toda a gente sabe; Os velhos sofrem, os 

novos sofrem e depois, existe alguém que mais pomposamente diz que a saúde pública é o mais 

importante, que o ensino público é o mais importante, mas na prática pouco fazem para isso. Na 

prática o que nós temos de fazer, é perceber que, aquilo que se passa a nível nacional, não nos pode 

ser imune. Não podemos vir para aqui prometer e dizer que vamos resolver todos os problemas do 

mundo. Não os vamos resolver! Mas com a nossa capacidade de trabalho, falando olhos nos olhos 

com todas pessoas, provavelmente iremos conseguir fazer aquilo, que outros pomposamente iriam 

quer fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O que eu prometo a vocês é trabalho! O que eu prometo a vocêsO que eu prometo a vocêsO que eu prometo a vocêsO que eu prometo a vocês    é trabalho e dedicaçãoé trabalho e dedicaçãoé trabalho e dedicaçãoé trabalho e dedicação! ----- 

Podia fazer um discurso muito complicado e muito grande. Lembro-me que existem determinados 

estadistas que conseguem estar horas e horas a falar, mas no final o que disseram resume-se a 

pouca coisa. Mas eu quero fazer coisas muito concretas. ----------------------------------------------------------------------- 

Um presidente de câmara tem de ser uma pessoa muito presente. Eu dou-lhe um exemplo; passado 

dois dias depois das eleições, ia eu para o meu trabalho a pé, encontrei dois miúdos com a idade 

aproximada de 12 anos, os quais me chamaram e perguntaram se podiam falar comigo. De seguida 

perguntaram-me se era eu o novo presidente da câmara, se era muito importante ser presidente da 

câmara, se era uma pessoa que mandava mais que as outras pessoas, e que estava a cima delas. 

Eu lhe respondi, que seria sim o novo presidente de câmara, e quanto à importância do cargo, 

respondi-lhes que um presidente de Câmara era uma pessoa normal, que fala com as pessoas 

normalmente e que tenta acima de tudo, manter a confiança que as pessoas depositaram nele, 

resolvendo os seus problemas sem prometer nada a ninguém. Um presidente de câmara é 

simplesmente isto. -Hoje, pela manhã encontrei dois miúdos que praticam skate, os quais me 

perguntaram se poderiam ter uma pista de Skate, aqui em Borba, eu respondi-lhe que não sabia, 
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mas que poderiam falar a partir de segunda-feira. Em resumo, ser presidente da câmara é falar-se 

com os munícipes, ouvi-los e estar presente, sem fazer promessas nenhumas a ninguém. Ter acima 

de tudo os pés bem assente na terra. Não ser demagogo, não ser pretensioso, não ser 

“importantão”, entendem! Ser presidente da câmara é isso, falar com as pessoas normalmente. -------

Ser presidente da câmara é perceber que está ali uma oposição de peso, mas uma oposição 

esclarecida, inteligente e que acima de tudo, como disseram há pouco, querem os interesses de 

Borba. Naturalmente, aquilo que eles querem é aquilo que nós queremos! Qual é a diferença? É um 

pormenor?! Não existem pormenores nenhuns! Há olhos nos olhos, falarmos como pessoas 

civilizadas, sensatas e percebemos que a união de todos, vai permitir que Borba tenha uma 

perspetiva diferente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O que nós queremos de Borba, é que seja muito melhor, porque nós Borbenses somos melhores, 

temos um “pedigree” diferente dos outros, somos diferentes para melhor! É só isso que eu quero! E 

com o nosso trabalho de forma honrada e equilibrada iremos consegui-lo. ------------------------------------------

Em 2014 iremos ter um novo quadro comunitário, será necessário, saber o que Borba conseguirá 

trazer para o seu concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste momento não sei que dinheiro tem a câmara de Borba, sabem porquê? Porque a atual 

câmara não me informou de nada, não falou comigo. A única pessoa que falou comigo foi o Dr. 

Humberto Ratado para me transmitir algumas coisas da Festa da Vinha e do Vinho. Se me 

perguntarem se a câmara tem muito dinheiro e se deve muito dinheiro, o que lhe posso responder é 

que não tenho ideia dos valores. Eu não recebi do senhor presidente da câmara nenhuma 

informação e o mesmo se passou com o senhor vereador Hugo Mendanha, no que se refere às 

obras. Não sei quais são os trabalhos que estão em curso, mas não há problema, porque segunda-

feira às 7.30h da manhã, eu e o senhor vereador Joaquim Espanhol, estaremos nos estaleiros para 

iniciarmos os trabalhos e saber o que é necessário e o que está a ser feito. As pessoas que melhor 

me sabem ajudar são os funcionários da câmara, porque eles são competentes e estão preparados 

e mais importante que tudo, é que eles ficam e eu saio! Entendem! ------------------------------------------------------

Quanto melhor for a formação de um funcionário, melhor será para o presidente que for eleito. Eu 

confio nos trabalhadores da câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isto, para dizer que não será problema grave, a forma como irei encontrar as coisas. Fala-se que 
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vamos pedir uma auditoria, sim, é importante uma auditoria, não por mim, mas pelas pessoas que 

vão sair, pelo respeito que tenho pelas pessoas que vão sair. Uma auditoria à situação económica, 

aos procedimentos, não sei se teremos dinheiro para o fazer, mas terá que ser feita externamente ou 

internamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O povo decidiu por nós movimento, por pessoas de Borba que gostam de Borba. Permitam-me um 

esclarecimento simples, nós não gostamos mais de Borba que o PSD ou o PS ou a CDU gostamos é 

de uma maneira diferente e conseguimos transmitir isso aos borbenses que nos elegeram. Foi por 

isso que as pessoas confiaram em nós.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O que me preocupa, é poder defraudar de alguma forma, uma só pessoa daquelas que acreditou 

neste movimento, se eu fizer isso, sou uma pessoa que não sirvo para nada e este movimento não 

serve para nada! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A franqueza e a exposição são de tal maneira grandes, que eu acredito nas pessoas.--------------------------

Existe uma frase utilizada pelo papa Francisco no Rio de Janeiro, aquando das Jornadas Mundiais 

da Juventude Católica, a qual me chamou à atenção, que dizia ”Sejam revolucionáriosSejam revolucionáriosSejam revolucionáriosSejam revolucionários!”. É isso que 

eu quero! SejamSejamSejamSejam    revolucionários pela vossa terra, venham às assembleias municipais, vão às revolucionários pela vossa terra, venham às assembleias municipais, vão às revolucionários pela vossa terra, venham às assembleias municipais, vão às revolucionários pela vossa terra, venham às assembleias municipais, vão às 

assembleias de freguesia, obriguem os eleitos a trabalharem para vocês.assembleias de freguesia, obriguem os eleitos a trabalharem para vocês.assembleias de freguesia, obriguem os eleitos a trabalharem para vocês.assembleias de freguesia, obriguem os eleitos a trabalharem para vocês. Ninguém me obrigou a 

estar aqui, quem sou eu? Ninguém! Quem são vocês? Ninguém! Mas todos juntos somos uma 

sociedade. E é essa sociedade que é importante. Quando eu fizer mais alguma coisa pelos outros, 

que por mim, eu sou um homem da sociedade, eu trabalho para os outros, e é isso que eu quero 

fazer. Sejam revolucionários na forma como vão aplicar o vosso voto, ou como exigir o vosso voto. 

Não peçam favores, não peçam automóveis, não peçam para cavar o quintal, peçam coisas mais 

simples, peçam coisas para os outros, para toda a gente e não só para vocês. ------------------------------------- 

Não me importa as cores políticas de cada presidente de junta, vou trabalhar de igual forma com 

cada um deles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eu fui presidente de junta durante 12 anos, e digo-lhes que as juntas de freguesias, merecem o 

maior respeito que possa haver. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À pouco tempo ouvi falar em município de excelência, e eu como borbense fiquei orgulhoso de viver 

num município de excelência. Mas vocês acham que eu fiquei orgulhoso, depois de saber que 

existem nesse município, carrinhas de transporte de pessoal que estão ilegais? Existem carrinhas 
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de transporte de pessoal que não podem transportar crianças! Há qualquer coisa que funciona mal, 

no meio disto! Fala-se por vezes, em muitas coisas “pomposas”, quando na prática existem coisas 

muito reais que têm de ser resolvidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Existem dois tipos de pessoas muito importantes, que são os idosos e as crianças. São eles os que 

mais necessitam de tudo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Associações, assim que tiver os assuntos encaminhados, irei falar com cada uma das associações 

e instituições deste concelho. Sou eu que irei ao sítio, depois do lugar e hora marcada. --------------------- 

Para mim o importante, não é ganhar as eleições, a dificuldade surge no após eleições. Mas este 

grupo que aqui está, incluído a oposição estamos todos por Borba, em defesa dos interesses dos 

borbenses. Como dizia um grande homem chamado Churchill  “´éééé    preciso sangue, é preciso suor e preciso sangue, é preciso suor e preciso sangue, é preciso suor e preciso sangue, é preciso suor e 

são precisas lágrimas”são precisas lágrimas”são precisas lágrimas”são precisas lágrimas”, mas aqui é ao contrário eu darei sangue, darei suor e chorarei se for preciso eu darei sangue, darei suor e chorarei se for preciso eu darei sangue, darei suor e chorarei se for preciso eu darei sangue, darei suor e chorarei se for preciso 

por Borba, porque vocês merecempor Borba, porque vocês merecempor Borba, porque vocês merecempor Borba, porque vocês merecem”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E por fim, discursou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que proferiu o discurso anexo a 

esta ata como documento nº.documento nº.documento nº.documento nº.    6666    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Anexo 1Anexo 1Anexo 1Anexo 1 – Justificação de falta do Senhor João Pedro Velez Paulo 

Anexo 2Anexo 2Anexo 2Anexo 2 – Justificação de falta do Senhor Pedro Manuel Lopes Grego 

Anexo 3Anexo 3Anexo 3Anexo 3 – Discurso proferido pelo Senhor Jerónimo João Pereira Cavaco (Presidente Cessante) 

Anexo Anexo Anexo Anexo 4444 – Discurso proferido pelo membro do PS 

Anexo Anexo Anexo Anexo 5555 – Discurso proferido pelo membro do PSD  

Anexo Anexo Anexo Anexo 6666 – Discurso proferido pelo Senhor Presidente da Assembleia 

O O O O Presidente da AssemblPresidente da AssemblPresidente da AssemblPresidente da Assembleiaeiaeiaeia    MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    

__________________________________ 

Dr. Luíz Manuel dos Santos Bimbo   

O Primeiro SecretárioO Primeiro SecretárioO Primeiro SecretárioO Primeiro Secretário    

_______________________________ 

Eng.º. Ricardo Jorge Brinquete Lapão  
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O Segundo SecretárioO Segundo SecretárioO Segundo SecretárioO Segundo Secretário    

_______________________________ 

Dr. Célia Maria Matos Alpalhão 

 

 

 


