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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE 
 

ATA EM MINUTA N.º 1/AFA/2021 
 
 
Aos vinte dias do mês de outubro de 2021, pelas 21h00, no Auditório da Junta de Freguesia de 
Alvalade sito na Rua Conde de Arnoso, n.º 5-A, 1700-112, Lisboa, realizou-se a Primeira Reunião 
da Assembleia de Freguesia, imediatamente subsequente ao Ato da sua Instalação e após as 
eleições para os Órgãos das Autarquias Locais realizadas no passado dia vinte e seis de setembro 
de 2021. 
 
----- Presidiu à reunião o Excelentíssimo Senhor José Amaral Lopes, como primeiro eleito pelo 
PSD na Coligação Novos Tempos Lisboa, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia. ----- 

---- Disse que passariam de imediato à eleição dos Vogais da Junta de Freguesia, que eram 
propostos obrigatoriamente pelo Presidente da Junta, tendo proposto uma votação uninominal. 

 ----- Colocada à votação, foi aprovada a votação uninominal por maioria, com 18 votos a favor 
e 1 abstenção (CHEGA). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi proposto pelo Presidente da Junta, para Vogal da Junta de Freguesia, Miguel Tomás 
Cabral Gonçalves, eleito pelo PSD na Coligação Novos Tempos Lisboa.----------------------------------
------Colocada à votação por escrutínio secreto, foi aprovado por maioria, com 9 votos a favor, 
9 votos em branco, 1 voto contra, assumindo de imediato o seu lugar como Membro do 
Executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Junta chamou Miguel Ângelo Ribeiro Henriques, membro da lista 
eleito pelo PSD na Coligação Novos Tempos Lisboa imediatamente seguinte, para substituir o 
Vogal da Junta de Freguesia Eleito, para ocupar o lugar entretanto vago na Assembleia de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi proposta pelo Presidente da Junta, para Vogal da Junta de Freguesia, Ana Rita Gagean 
de Sousa Guerra Costenla, eleita pelo CDS na Coligação Novos Tempos Lisboa.-----------------------
------Colocada à votação por escrutínio secreto, foi aprovada por maioria, com 9 votos a favor, 
9 votos em branco, 1 voto contra, assumindo de imediato o seu lugar como Membro do 
Executivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Senhor Presidente da Junta chamou Teresa Alexandra de Campos Aguiar Gameiro, 
membro da lista eleita pelo CDS na Coligação Novos Tempos Lisboa imediatamente seguinte, 



 

  
 
  

2 
 

para substituir a Vogal da Junta de Freguesia Eleita, para ocupar o lugar entretanto vago na 
Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi proposto pelo Presidente da Junta, para Vogal da Junta de Freguesia, Paulo Sérgio Doce 
de Moura, eleito pelo PSD na Coligação Novos Tempos Lisboa. ------------------------------------------- 

------Colocada à votação por escrutínio secreto, foi aprovado por maioria, com 9 votos a favor, 
9 votos em branco, 1 voto contra, assumindo de imediato o seu lugar como Membro do 
Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Junta chamou José Luis de Rezende Moreira da Silva, membro da 
lista eleito pelo PSD na Coligação Novos Tempos Lisboa imediatamente seguinte, para substituir 
o Vogal da Junta de Freguesia Eleito, para ocupar o lugar entretanto vago na Assembleia de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi proposto pelo Presidente da Junta, para Vogal da Junta de Freguesia, Hélder Fernando 
Simões dos Santos, eleito pelo CDS na Coligação Novos Tempos Lisboa. ------------------------------- 

------Colocada à votação por escrutínio secreto, foi aprovado por maioria, com 9 votos a favor, 
9 votos em branco, 1 voto contra, , assumindo de imediato o seu lugar como Membro do 
Executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Junta chamou Carlos Roque do Rosário Rêgo, membro da lista 
eleito pelo CDS na Coligação Novos Tempos Lisboa imediatamente seguinte, para substituir o 
Vogal da Junta de Freguesia Eleito, para ocupar o lugar entretanto vago na Assembleia de 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi proposta pelo Presidente, para Vogal da Junta de Freguesia, Ana Paula Aragão Pires de 
Carvalho de Mira Coelho, eleita pelo PSD na Coligação Novos Tempos Lisboa. -----------------------
----- Colocada à votação por escrutínio secreto, foi aprovada por maioria, com 9 votos a favor, 
9 votos em branco, 1 voto contra, assumindo de imediato o seu lugar como Membro do 
Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Junta chamou Cristiana Lúcia Camilo Vieira, membro da lista eleita 
pelo PSD na Coligação Novos Tempos Lisboa imediatamente seguinte, para substituir a Vogal da 
Junta de Freguesia Eleita, para ocupar o lugar entretanto vago na Assembleia de Freguesia. ----- 

----- Foi proposta pelo Presidente, para Vogal da Junta de Freguesia, Cristiana Lúcia Camilo 
Vieira, eleita pelo PSD na Coligação Novos Tempos Lisboa. ------------------------------------------------ 
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----- Colocada à votação por escrutínio secreto, foi aprovada por maioria, com 9 votos a favor, 
9 votos em branco, 1 voto contra, assumindo de imediato o seu lugar como Membro do 
Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Junta chamou Maria Regina da Costa Moreira Lagoà de Araújo 
Santos, membro da lista eleita pelo PSD na Coligação Novos Tempos Lisboa imediatamente 
seguinte, para substituir a Vogal da Junta de Freguesia Eleita, para ocupar o lugar entretanto 
vago na Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Junta chamou Ana Raquel da Silva Vidreiro Nogueira Pelicano, 
membro da lista eleita pelo PSD na Coligação Novos Tempos Lisboa imediatamente seguinte, 
para o substituir na Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------- 

----- Seguidamente, deu início ao processo de eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia de 

Alvalade, tendo sido apresentadas 2 listas, que foram denominadas: ----------------------------------- 

----- Lista A--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Presidente - José Luis de Rezende Moreira da Silva (PSD); ------------------------------------------ 

----- Primeira Secretária – Teresa Alexandra de Campos Aguiar Gameiro (CDS); -------------------- 

----- Segunda Secretária – Maria Regina da Costa Moreira Lagoà de Araújo Santos (PSD); ------ 

----- Lista B 

----- Presidente - José Pedro Pires Ferreira (PS); -------------------------------------------------------------- 

----- Primeiro Secretário – José Alberto da Conceição Reis (PS); ----------------------------------------- 

----- Segunda Secretária – Margarida Alexandre do Nascimento Afonso (PS); ----------------------- 

----- Procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, da lista A e da lista B para constituição da 
Mesa da Assembleia de Freguesia de Alvalade, tendo obtido os seguintes resultados: Lista A - 9 
votos, Lista B - 9 votos e 1 voto nulo. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Por se ter verificado um empate, foi nos termos da Lei efetuada nova votação, sendo a 
votação uninominal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Presidente da Assembleia - José Luis de Rezende Moreira da Silva. -------------------------------- 

----- Colocada à votação por escrutínio secreto, com o seguinte resultado 9 votos a favor e 10 
votos contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Presidente da Assembleia - José Pedro Pires Ferreira. ------------------------------------------------- 
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----- Colocada à votação por escrutínio secreto, com o seguinte resultado 9 votos a favor e 10 
votos contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Por se ter verificado um novo empate, nos termos da Lei foi declarado eleito como 
Presidente da Assembleia, José Pedro Pires Ferreira, por se encontrar melhor posicionado na 
lista que integrava na eleição para a assembleia de freguesia, assumindo de imediato o seu lugar. 

----- Primeira Secretária - Teresa Alexandra de Campos Aguiar Gameiro. ------------------------------- 

----- Colocada à votação por escrutínio secreto, com o seguinte resultado 8 votos a favor e 11 
votos contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Primeiro Secretário - José Alberto da Conceição Reis. -------------------------------------------------- 

----- Colocada à votação secreta, com o seguinte resultado 9 votos a favor, 9 votos contra e 1 
voto em branco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi declarado eleito como Primeiro Secretário, José Alberto da Conceição Reis, assumindo 
de imediato o seu lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segunda Secretária - Maria Regina da Costa Moreira de Lagoà de Araújo Santos. -------------- 

----- Colocada à votação por escrutínio secreto, com o seguinte resultado 8 votos a favor, 10 
votos contra e 1 voto em branco. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Segunda Secretária - Margarida Alexandre do Nascimento Afonso. -------------------------------- 

---- Colocada à votação por escrutínio secreto, com o seguinte resultado 9 votos a favor e 10 
votos contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Foi declarada eleita como Segunda Secretária, Margarida Alexandre do Nascimento Afonso, 
assumindo de imediato o seu lugar. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Após a eleição ficou a Mesa da Assembleia de Freguesia com a seguinte constituição: ----- 

------ Presidente - José Pedro Pires Ferreira (PS); ------------------------------------------------------------- 

------ Primeiro Secretário – José Alberto da Conceição Reis (PS); ----------------------------------------- 

------ Segunda Secretária – Margarida Alexandre do Nascimento Afonso (PS); ---------------------- 

----- O Presidente da Assembleia de Freguesia informou que daria a palavra às forças políticas, 
tendo-se acordado que a ordem das intervenções seria a inversa dos resultados registados no 
último ato eleitoral: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- José Augusto Vaz – CHEGA; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Nuno Manuel Pires Caiola Marçal Lopes – Mudar Alvalade; ------------------------------------------ 

----- Manuel Aires de Matos Almeida dos Santos – IL; -------------------------------------------------------- 

----- José Leonardo Baptista Rodrigues – BE; -------------------------------------------------------------------- 

----- Frederico Jorge de Passos e Castro Fernandes Lira – PCP e PEV, ------------------------------------ 

----- Miguel Ângelo Ribeiro Henriques – PSD e CDS; ---------------------------------------------------------- 

----- Mário Joaquim de Sousa Freitas Gomes Branco – PS; -------------------------------------------------- 

----- José Manuel Amaral Lopes – Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade. --------------------- 

----- O Senhor Presidente da Assembleia, submeteu à votação a Ata em Minuta referente à 

presente sessão, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade. ------------------------ 

----- Nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 57.º, aplicável por força do estatuído no 

artigo 104.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e por ser verdade, elaborou-se o 

presente documento que constitui a ata em minuta, que para o efeito designado, foi mandada 

lavrar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia de Alvalade,  
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