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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 2 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PENAMACOR NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu 

extraordinariamente a Câmara Municipal de Penamacor, presidida pelo Senhor 

Presidente da Câmara, António Luís Beites Soares, com a seguinte ordem de 

trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Proposta de Atribuição de Medalhas de Mérito no âmbito das 

Comemorações do Dia do concelho (Professor Doutor João Mota de Campos);- 

2. Proposta de Atribuição de Medalhas de Mérito no âmbito das 

Comemorações do Dia do concelho (José Cristiano Fernandes);-------------------- 

3. Proposta de Atribuição de Medalhas de Mérito no âmbito das 

Comemorações do Dia do concelho (Filipa Maísa Augusto de Oliveira);----------- 

4. Proposta de Atribuição de Medalhas de Bons Serviços no âmbito das 

Comemorações do Dia do concelho (Trabalhadores do Município);----------------- 

Estiveram ainda presentes, para além do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal António Luís Beites Soares, os Senhores Vereadores Ilídia 

Cruchinho, José António Ramos e Filipe Batista comigo Sónia Cristina Almeida 

Costa, Técnica Superior, a secretariar. ------------------------------------------------------ 

O Sr. Vereador, Anselmo Cunha não compareceu à reunião, por motivos de 

doença. A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta. --------------------- 

Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram dezassete 

horas e vinte minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e 

dois: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------- 
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Iniciada a reunião, usou da palavra, o Presidente da Câmara, António Luís 

Beites Soares, tendo saudado todos os presentes.--------------------------------------- 

O Sr. Presidente começou por referir que no seguimento da retirada deste 

Ponto na última Reunião de câmara se realiza esta Reunião. O Sr. Presidente 

salientou o facto de ter sido dada a oportunidade à Oposição para 

apresentarem atempadamente Propostas relativamente a este ponto e estas 

não terem chegado. Assim, o que está na Ordem de Trabalhos são quatro 

propostas, no seguinte da Reunião anterior, devidamente desagregadas e 

corrigidas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Filipe Batista cumprimentou todos os presentes e respondeu 

que, quando o Sr. Presidente diz que as Propostas dos Srs. Vereadores do 

Movimento “Abraçar Penamacor” não chegaram atempadamente, referiu que 

não foi contacto sobre o assunto. Salientou que o Sr. Vereador Anselmo Cunha 

o havia informado que no contacto telefónico que o Sr. Presidente lhe fez nada 

lhe foi dito sobre a Reunião Extraordinária.----------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Filipe Batista disse ter questionado por email, após receber a 

Convocatória para a Reunião Extraordinária, de que forma iriam ser incluídas 

as Propostas para Atribuição de Medalhas Municipais e não recebeu qualquer 

resposta a esse email. Lembrou, o Sr. Vereador, que na anterior Reunião de 

Câmara manifestou a intenção de incluir alguns nomes mas dado que não 

houve antecipadamente uma Convocatória não sabia até que data poderia 

enviar as Propostas. Assim, uma vez que o Sr. Vereador tinha em sua posse as 

Propostas, deixou à consideração do Sr. Presidente e dos restantes 

Vereadores a inclusão das mesmas.--------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Filipe Batista também mencionou o facto de ter enviado um 

email no dia 31 de maio a solicitar o registo dos medalhados até à data e ainda 

não obteve resposta.------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente respondeu que articulou tudo com o Sr. Vereador Anselmo 

Cunha, atempadamente foi frisado que a Reunião seria sexta-feira, de manhã e 

não à tarde, como o Sr. Vereador Anselmo Cunha não iria estar disse que iria 

transmitir todas as informações ao Sr. Vereador Filipe Batista.------------------------ 
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O Sr. Vereador Filipe Batista disse que o Sr. Vereador Anselmo Cunha o 

havia informado de um contacto do Sr. Presidente, na 3ª Feira, a fim de 

apresentarem as Propostas mas não disse até quando as poderiam apresentar. 

O Sr. Vereador realçou que viu a convocatória às 16:45 de 4ª Feira e que com 

base nos documentos remetidos e visto estar em horário laboral só poderia 

elabora as Propostas depois das 17:30. Considerou que, da mesma forma que 

o Sr. Vereador Anselmo foi contactado também ele o deveria ter sido.-------------- 

O Sr. Presidente referiu que o Sr. Vereador Anselmo Cunha disse que iria 

articular tudo com o Sr. Vereador Filipe Batista.------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Filipe Batista frisou que tinha as Propostas assinadas por ele 

e que se o Sr. Presidente as quisesse analisar, discutir ou votar estava 

disponível, relembrou que não sabia quando se iria realizar a Reunião tendo 

sido informado pela Convocatória.------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente salientou que se aguardou até ao limite temporal para se 

enviar a Convocatória e considerando que, em tempo útil, não haviam recebido 

qualquer Proposta não via como incluir novas Propostas.------------------------------ 

O Sr. Vereador Filipe Batista considerou ser um ato de má-fé a não aceitação 

das Propostas por parte dos Srs. Vereadores e disse que estando o Sr. 

Presidente diariamente no mesmo local de trabalho facilmente teria um 

contacto com o Sr. Vereador e perguntar se teria alguma Proposta para 

apresentar. O Sr. Vereador lembrou que enviou um email a perguntar até 

quando poderia enviar as Propostas e não obteve resposta, que é Vereador da 

Câmara, não foi contactado e não foi informado antecipadamente de nenhuma 

data para a Reunião. Como forma de protesto o Sr. Vereador ausenta-se da 

Reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA. -------------------------------------------------------------- 
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Procedeu-se a votação secreta das Proposta abaixo mencionadas. 

 

 

1 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO NO ÂMBITO 

DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CONCELHO (PROFESSOR DOUTOR 

JOÃO MOTA DE CAMPOS).-----------------------------------------------------------------  

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------- 

“Professor Doutor João Mota de Campos, Professor catedrático jubilado de 

Direito Europeu. Foi membro do governo de Salazar e de Marcelo Caetano, 

sendo Secretário de Estado da Agricultura, Ministro de Estado e do Plano e 

Ministro da Agricultura e Comércio. Foi autor de um grande acervo de livros 

sobre Direito Comunitário e Relações Internacionais. Personalidade distinta no 

concelho de Penamacor, onde residiu e foi proprietário do Monte do Conde e 

das Quintas da Ferreira, de Santa Marta e do Salgueirinho, propriedades que 

perfaziam vários milhares de hectares. Ao abrigo do artigo 8º do Regulamento 

das Distinções Honoríficas do Município de Penamacor, propõe-se a atribuição 

da Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata aos familiares do Professor 

Doutor João Mota de Campos, a ser entregue no dia 1 de junho de 2022, na 

Sessão Comemorativa do Dia do Concelho.”---------------------------------------------- 

 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.------------------------------ 

 

 

2 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO NO ÂMBITO 

DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CONCELHO (JOSÉ CRISTIANO 

FERNANDES).------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------  
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“José Cristiano Fernandes, residente na freguesia de Aldeia do Bispo, concelho 

de Penamacor, começou em 2015, com apenas 7 anos os seus primeiros 

treinos na equipa da Associação Desportiva Penamacorense. Logo aí, 

facilmente se percebeu que com aquele menino vivia um talento com uma 

aptidão e disponibilidade muito acima da média para a prática de futebol. A sua 

rapidez de execução, facilidade de drible e o instinto para o golo permitiram 

desde logo despertar o olho dos amantes do futebol distrital, nacional e 

internacional. Mudou-se entretanto para a Academia Sporting em Alcochete na 

presente época 2021/2022 e assinou, uma semana depois de completar 14 

anos, um contrato de formação com o Sporting Clube de Portugal. Assim, ao 

abrigo do artigo 8º do Regulamento das Distinções Honoríficas do Município de 

Penamacor, propõe-se a atribuição da Medalha de Mérito Municipal – Grau 

Bronze a José Cristiano Fernandes pelos êxitos conseguidos no campo 

desportivo que resulta no aumento de prestígio do concelho, a ser entregue no 

dia 1 de junho de 2022, na Sessão Comemorativa do Dia do Concelho.”--------- 

 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.------------------------------ 

 

 

3 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO NO ÂMBITO 

DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CONCELHO (FILIPA MAÍSA AUGUSTO 

DE OLIVEIRA).------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------- 

“Filipa Maísa Augusto de Oliveira, residente na freguesia de Penamacor, 

concelho de Penamacor, foi escolhida pela Federação Portuguesa de Futebol 

(FPF) ao revelar os nomes das 25 atletas convocadas por Ricardo Tavares 

(Selecionador Nacional) para os trabalhos da seleção nacional sub-15. Entre 

eles, o de Filipa Maísa, atleta da AD Penamacorense e da seleção distrital da 

AFCB. Essa chamada, representou a primeira convocatória de um/a atleta da 
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AD Penamacorense e da Filipa à seleção nacional. Filipa Maísa que desde o 

escalão dos traquinas representa a formação do clube da terra, aos 15 anos 

teve nessa chamada de Ricardo Tavares o reconhecimento do trabalho, 

resiliência, dedicação e paixão que empresta ao futebol, mas teve, acima de 

tudo, a oportunidade de, na casa onde se forjam campeões, mostrar o seu 

potencial para concretizar o sonho de jogar pela seleção nacional. Dia 3 de 

março 2022, foi assim um dia marcante para uma jovem jogadora de 

Penamacor e para o seu clube, pois foi o dia em que se tornou internacional 

portuguesa ao entrar aos 74 minutos da partida com a Bélgica. Assim, ao 

abrigo do artigo 8º do Regulamento das Distinções Honoríficas do Município de 

Penamacor, propõe-se a atribuição da Medalha de Mérito Municipal – Grau 

Bronze a Filipa Maísa Augusto de Oliveira pelos êxitos conseguidos no campo 

desportivo que resulta no aumento de prestígio do concelho, a ser entregue no 

dia 1 de junho de 2022, na Sessão Comemorativa do Dia do Concelho.” --------- 

 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.------------------------------ 

 

 

4. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE BONS SERVIÇOS NO 

ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CONCELHO 

(TRABALHADORES DO MUNICÍPIO). ----------------------------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------- 

 “Ao abrigo do artigo 12.º do Regulamento das Distinções Honoríficas do 

Município de Penamacor, propõe-se a atribuição de medalhas de Bons 

Serviços aos trabalhadores da Câmara Municipal de Penamacor que hajam no 

exercício das suas funções, desempenhado as mesmas com assiduidade, 

dedicação, zelo e competência, a serem entregues no dia 1 de junho de 2022, 

na Sessão Comemorativa do Dia do Concelho.”------------------------------------------ 
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A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.------------------------------ 

 

 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião eram dezassete horas e trinta e sete minutos, e 

dela se lavra a presente ata que depois de lida, julgada conforme e aprovada, 

vai ser assinada. E eu, ____________, Técnica Superior, a redigi e subscrevi.-- 

 

A Técnica Superior                                                O Presidente da Câmara  
 
 
________________________                              ______________________                             
Sónia Cristina Almeida Costa                 António Luís Beites Soares
          
 


