
ACTA Nº 1 

Acta da Sessão Extaordinária  do dia 12 de Janeiro de 2002 

-------- Aos doze dias do mês de Janeiro de dois mil e dois, pelas dezasseis horas e trinta minutos, no Edifício dos 

Paços do Concelho e na sua Sala de Sessões, reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal de Vagos, sob a 

presidência do senhor Joaquim António Pires Plácido, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino dos Santos 

Manangão e pela senhora Drª. Maria da Graça Matias Gadelho. Estiveram presentes todos os membros da 

Assembleia empossados na cerimónia de instalação que tinha terminado há poucos minutos.---------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Mesa deu por aberta a sessão, tendo efectuado a chamada dos senhores membros da 

Assembleia para procederem à assinatura das folhas de presença.-------------------------------------------------------------

------- Procedeu-se de seguida à eleição para o cargo de Presidente da Assembleia Municipal, por escrutínio secreto, 

tendo-se apurado a seguinte votação: 18 votos para o senhor Prof. Doutor Mário Júlio Brito de Almeida Costa; 13 

votos para o senhor Joaquim António Pires Plácido e 1 voto para o senhor Jorge Luís Nunes de Oliveira.--------- 

Passou-se de imediato à eleição do 1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, por escrutínio secreto, tendo-se 

apurado o seguinte resultado: 17 votos para o senhor Dr. Manuel da Rocha Pereira; 14 votos para o senhor Manuel 

Marcelino dos Santos Manangão e 1 voto branco.----------------------------------------------------------------------------- 

De seguida foi efectuada a votação para o 2º Secretário, também por escrutínio secreto, tendo sido obtido o seguinte 

resultado: 17 votos para o senhor Dr. Hugo Emanuel da Silva Ribeiro Jorge; 14 votos para a senhora Drª. Maria da 

Graça Matias Gadelho e 1 voto branco.---------------------------------------------------------------------------------------- De 

seguida foram chamados para a Mesa os senhores Prof. Doutor Mário Júlio Brito de Almeida Costa, Dr. Manuel da 

Rocha Pereira e Dr. Hugo Emanuel da Silva Ribeiro Jorge, respectivamente Presidente, 1º e 2º Secretários.-----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Após terem ocupado os seus lugares na Mesa, o respectivo Presidente saudou os membros da Assembleia, 

dizendo que estava certo do espirito construtivo, em prol de Vagos, que a todos animava. Acrescentou que entendia 

que a Assembleia Municipal era uma espécie de consciência ética do Município e que se propunha exercer o seu 

cargo como uma magistratura de independência. Dirigiu palavras de apreço ao Presidente da Câmara cessante e aos 

anteriores membros da Assembleia Municipal, particularmente aos membros da Mesa.------------------------------ 

-------- Saudou o novo Presidente da Câmara, a quem desejou os melhores êxitos no desempenho das funções que 

assumira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Por último, propôs que a Assembleia aprovasse, nesta 1ª Sessão, um voto de consideração, admiração e 

apreço pelo senhor Dr. Frederico de Moura, como um dos Vaguenses mais ilustres.--------------------------------------- 

-------- O voto foi aprovado por aclamação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, marcando a Sessão de Fevereiro para o dia 

22, pelas 20,00 horas, na Sala das Sessões do Edifício dos Paços do Concelho.--------------------------------------------- 

-------- Da Sessão foi lavrada  a presente acta, por mim, _______________, 2º Secretário da Mesa, a qual depois de 

lida e aprovada será devidamente assinada.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


