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Ribeiro Alves Joaquim Porfírio Franco Henriques José Carlos Rodrigues Costa José Eduardo da Silva Guerreiro Maria dos Anjos Fiúza Reis João Miguel Ferreira Andrade Pedro João Pedro dos Santos Fiúza Joaquim Francisco Ferreira Francisco Maria Dulce dos Prazeres Dias 
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Rocha Gonçalves Nuno Alexandre Pereira Fernandes Nuno Miguel dos Reis Ferreira Pedro Gonçalo Esteves Simões Pedro Manuel Esteves Jorge Renato Manuel dos Reis Menino Ricardo Manuel Silva Elisário Sílvia Sofia Henriques Martins Susana Sofia Henriques Martins 
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Gomes Quinto Maria Helena Dias Mota Rodrigues Abreu Maria Joaquina Pedroso Alcântara Maria Margarida Quinto Tomás Nelson Augusto Pereira Alves Neuza Margarida Correia Matias Nuno Filipe Gaspar da Costa Pinheiro Nuno Miguel Pascoal Amado Nuno Paulo 
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40 anos de acontecimentos concelhios, de obras mas acima de tudo de pessoas, de rostos!

“Aos 15 dias de Fevereiro de 1975 realizou a Comissão Política
do PSD Mafra a sua primeira reunião. Passaram já quase 40 anos.”
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PREÂMBULO

Há 40 anos atrás, a 15 de Fevereiro de 1975, era oficialmente realizada a 
primeira reunião da Comissão Política Concelhia de Mafra do PPD/PSD. 

Porém, já antes desse momento histórico, vários homens e mulheres da 
terra se haviam mobilizado em torno da causa pública, defendendo ac-
tiva e convictamente os valores da social-democracia, humanistas, per-
sonalistas e liberais, que sempre caracterizaram o nosso PPD/PSD. 

Prova disso é que fundaram um partido forte e responsável, considerado 
por muitos um verdadeiro bastião laranja, capaz de fazer do concelho de 
Mafra um dos municípios com maior qualidade de vida no país.

40 anos idos é tempo de recordar alguns dos rostos que dedicaram parte 
da sua vida ao PSD Mafra, as pessoas que sempre se mobilizaram em 
torno das atividades do partido, participando em reuniões, plenários, 
comícios e congressos, na luta pela democracia e por um cidadania mais 
justa, participativa e equilibrada.

Por isso, o Gabinete de Estudos do PSD Mafra, em estreita colaboração 
com a Comissão Politica do PSD Mafra e sob o estímulo pessoal do seu 
Presidente Hélder Sousa Silva decidiu prestar-lhes uma homenagem. 
Uma homenagem mínima, tendo em conta os contributos verdadeira-
mente genuínos de pessoas que, de forma altruísta, decidiram fazer política 
e militar no PSD. São elas a nossa real e verdadeira motivação.

Porque 40 anos de Democracia também são 40 anos do PSD Mafra, 
quisemos que este trabalho servisse fundamentalmente para lembrar to-
dos aqueles homens e mulheres que nos continuam a inspirar.

Com toda a certeza, neste primeiro apontamento escrito, do qual temos 
relutância em apelidar de livro, serão encontrados, lapsos, erros, ausências 
e até potenciais equívocos. A letra que nos foi deixada no passado nem 
sempre era a mais fácil de descodificar. Faltam seguramente muitos no-
mes e muitas histórias!  

A edição desta publicação é, portanto, o ponto de partida para prestar uma 
justa e grata homenagem aos seus fundadores. Temos a convicção que este 
trabalho nunca será um trabalho fechado, pois a história não só não acaba 
hoje, como continuará a fazer-se e será mais fácil aos que nos sucederem 
poderem continuar a aprofundar e cruzar os documentos que hoje edita-
mos com outras fontes de informação.

A nossa missão foi dar o primeiro passo. Passo que não seria possível sem 
a preseverança dos elementos do Gabinete de Estudos: Marta O’Neill, 
Inácio Beirão, Paulo Almeida, Bruno Albino, Luis Andrade e Sérgio Félix.

Bem como não posso deixar de citar a energia, a disponiblidade e a ami-
zade da JSD Mafra, em particular do seu Presidente André O’Neill.

Esperamos que este documento vá ao envcontro das suas expetativas e 
que juntos possamos continuar a fazer história.

O PSD Mafra conta consigo!

O Diretor do Gabinete de Estudos do PSD Mafra
Alexandre Picoto
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Caros (as) Companheiros (as),

Com a edição das memórias dos 40 anos PSD Mafra temos a oportuni-
dade única de registar o inconformismo e a nobreza de caráter de muitos 
companheiros, que pela sua ação, sempre determinada, desenvolveram 
uma política ativa em nome de um modelo consistente e sério de valores 
sociais-democratas para o nosso Concelho.

Não sendo original, foi pelo exemplo de Sá Carneiro que desde cedo me 
senti contagiado pelo ideário do PSD, e ainda hoje, é para mim a grande 
referência de um político que serviu Portugal.

A solidez dos seus valores, a coerência da sua ação política, a sua postu-
ra inabalável perante o rumo de um país perdido no pós 25 de Abril e 
a sua envergadura democrática, inspiraram decisivamente o nascimento 
do PSD Mafra. Nem sempre os sociais-democratas “mafrenses” tiveram 
uma missão fácil, tendo sido a mesma, muitas vezes, penosa, como po-
demos constatar nos diferentes testemunhos que recriamos nesta edição. 
Foi assim que aprendemos com Sá Carneiro!

O direito ao futuro da social democracia em Mafra não foi negociável, 
ultrapassou obstáculos e não foi adiável. Quase que ouso dizer, que nem 
a morte do líder Sá Carneiro parou o nosso crescimento, porque a sua 
atitude reformista, a sua recusa em dissociar liberdade e responsabilida-
de, deram a motivação necessária para continuarmos na adversidade, o 

HÉLder sOUsA sILVA
Presidente da Comissão Política PSD Mafra

nosso crescimento e a formação de uma identidade que nos une apesar 
da enorme diversidade que reunimos.

Hoje, num período de retoma após grandes dificuldades como aquelas que 
o nosso país enfrentou, somos convidados a recordar a história do PSD 
Mafra, embuídos numa motivação adicional para os novos desafios.
Congratulo-me por podermos fazer parte da história dos 40 anos do PSD.

Espero que ao preservarmos a memória dos que nos antecederam, pos-
samos encontrar a energia e a motivação necessárias para honrarmos o 
testemunho que eles nos deixaram. 

Ontem, tal como hoje, somos chamados a construir um futuro de esperan-
ça, que exige coragem e capacidade de abnegação. Estou certo que seremos 
capazes de honrar o testemunho de Sá Carneiro. Creio que no futuro, ou-
tros saberão reconhecer os sacrifícios que percorremos com o único ob-
jetivo de construir um Concelho e um País onde todos se sintam felizes!

Conto convosco nesta caminhada!
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AS LIDERANÇAS 
DOS ÚLTIMOS 40 ANOS

LIderAnçAs

“Somos efectivamente um partido de massas com a sua 
organização própria, em que são os militantes quem manda.”
Francisco sá Carneiro

12-04-1979 em Entrevista ao Tempo

num dos primeiros congressos  do PPd. na imagem, Henrique Pereira Canudo, de pé, conversa com Francisco sá Carneiro
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1º MANDATO
Fev. 75 a Mai. 76
Henrique Canudo

2º MANDATO
Mai. 76 a SET. 77
António Gonçalves

3º MANDATO
Fev. 77 a Jan. 78

4º MANDATO
Jan. 78 a Jan. 79

16º MANDATO
Abr. 91 a Dez. 91

24º MANDATO
Mai. 06 a Dez. 08

26º MANDATO
Nov. 10 a Jul. 12

17º MANDATO
Dez. 91 a Dez. 94

25º MANDATO
Dez. 08 a Nov. 10

27º MANDATO
Jul. 12 a Jan. 14

Vítor Taveira

Joaquim Sardinha

Filipe Abreu

José Bizarro

Vítor Taveira

Joaquim Sardinha

Ministro dos Santos

5º MANDATO
Jan. 79 a Jan. 79
Henrique Canudo

18º MANDATO
Dez. 94 a Jul. 96
Filipe Abreu

6º MANDATO
Jan. 80 a Set. 80
Fernando Silva

7º MANDATO
Set. 80 a Ago. 81
José Pestana

8º MANDATO
Ago. 81 a Mar. 82

19º MANDATO
Jul. 96 a Out. 98

9º MANDATO
Abr. 82 a Fev. 83

20º MANDATO
Out. 98 a Mar. 00

10º MANDATO
Fev. 83 a Abr. 84

21º MANDATO
Mar. 00 a Ago. 02

14º MANDATO
Mar. 87 a Abr. 89

15º MANDATO
Abr. 89 a Abr. 91

12º MANDATO
Jan. 85 a Abr. 86

13º MANDATO
Abr. 86 a Mar. 87

11º MANDATO
Abr. 84 a Jan. 85

22º MANDATO
Ago. 02 a Set. 04
João Corte-Real

23º MANDATO
Set. 04 a Mai. 06
Joaquim Sardinha

28º MANDATO
Jan. 2014 - ....
Hélder Sousa e Silva

1º

2º

3º 4º
5º

6º 7º

9º 10º
13º 14º 15º 16º 17º

18º 19º 20º 21º
22º

23º 24º 25º 26º 27º 28º

8º
11º 12º

1974

2015
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1º MAndAtO | 12.02.1975 - 29.05.1976 3º MAndAtO | 09.02.1977 - 29.01.1978

4º MAndAtO | 29.01.1978 - 27.01.1979

2º MAndAtO | 29.05.1976 - 09.02.1977

Notas:
 Primeira Comissão Política Concelhia eleita.
  Esta Comissão Política não consta do registo oficial do PSD nacional, 
provavelmente porque na altura o número de militantes não seria ainda 
suficiente para ser designada secção.

Notas:
  Esta Comissão Política não consta do registo oficial do PSD nacional, 
provavelmente porque na altura o número de militantes não seria ainda 
suficiente para ser designada secção. 

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 22 de Janeiro de 1977, conforme consta de 
ata lavrada na Concelhia.

  O 4º mandato da Comissão Política consta na sede nacional do PSD, mas 
não existe registo de ata em Mafra, pelo que assumimos que a equipa tenha 
sido a mesma, considerando que o presidente indicado aos órgãos nacionais 
era o mesmo.

Comissão polítiCa

Cargo Nome

presidente Henrique sardo pereira Canudo

Vice-Presidente Afonso da Silva Machado

Secretário Fernando Miguel dos Santos Silva

Vogal Fernando Honorato Jorge

Vogal António Claro

Vogal Irene Estrela Micael Pereira

Vogal Carlos Alberto Micael Pereira

Vogal Manuel Carlos Sousa António

Vogal António Honorato Jorge

Vogal Vasco Gabriel (em representação da JSD)

Comissão polítiCa

Comissão polítiCa
Cargo Nome

presidente antónio José santos gonçalves
Vice-Presidente Álvaro Homero Osório Ferreira

Vice-Presidente Carlos Manuel Pereira Gomes

Vice-Presidente Maria Mercedes Camelo Vicente

Vice-Presidente Armindo do Brás Carvalho

Secretário Maria José Gonçalves Cardoso

Secretário João Bonifácio ( JSD)

Secretário Luís Manuel Batista

Vogal João Francisco Manique dos Santos

Vogal Vitor Manuel Batalha Gomes

Vogal Fernando Bernardo Jacinto

Vogal Armando Simões Vigário

Vogal Paulino Monteiro

Vogal António da Silva Gomes

Vogal Vitor Manuel Jacinto Taveira

Vogal João Francisco Ramilo

Cargo Nome

presidente Vitor manuel Jacinto taveira
Vice-Presidente Artur Roberto da Silva

Secretário António Henrique Vieira de Almeida

Tesoureiro Maria José Cardoso Gonçalves Santos

Vogal Armindo Braz de Carvalho

Vogal Domingos dos Santos Formiga Vieira

Vogal José Augusto de Oliveira

Vogal Fernando José Bernardes Jacinto

Vogal Paulino Monteiro

Vogal João Francisco Ramilo

Vogal António da Silva Gomes

Vogal Sabino da Silva Craveiro
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Comissão polítiCa
 

Cargo Nome

presidente Henrique sardo pereira Canudo

Vice-Presidente Artur José Roberto da Silva

Secretário Filberto da Silva Gomes Barquinha

Tesoureiro Carlos Gil de Sousa

Vogal Lino Camilo Ferreira

Vogal José Alves Ramos

Vogal Alfredo José da Cruz Rodrigues

Vogal Fernando Silva Santos

Vogal Irene Micael Pereira

Vogal José Fernando Santos Firmino

Vogal António dos Santos

Vogal Baltasar Pereira Fontão

Vogal Fernando Honorato Jorge

5º MAndAtO | 27.01.1979 - 09.01.1980 6º MAndAtO | 27.01.1979 - 09.01.1980

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 22 de Janeiro de 1979, conforme consta 
de ata local.

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 22 de Setembro de 1979, conforme consta  
de ata local.

  Na sede nacional o mandato tem inicio a 9 de Janeiro.

assembleia de seCção 

Cargo Nome

presidente manuel ramos mourão andrade

Vice-Presidente António Roberto Oliveira

Secretário Gabriel Ciríaco

delegados à assembleia distrital 

Nome

Henrique Sardo Pereira Canudo

Artur José Roberto da Silva

António Roberto Oliveira

Alfredo José da Cruz Rodrigues

Filberto da Silva Gomes Barquinha

delegados à Comissão polítiCa  distrital

Nome

Henrique Sardo Pereira Canudo

Artur José Roberto da Silva

Cargo Nome

presidente Fernando miguel dos santos silva

Vice-Presidente Filberto da Silva Gomes Barquinha

Secretário Francisco Ribeiro Cardoso

Tesoureiro Carlos Gil de Sousa

Vogal Lino Camilo Ferreira

Vogal Carlos Manuel Pereira Gomes

Vogal Gabriel Firmino Ciriaco

Vogal José Alves Ramos

Vogal João José Correira Marques

Vogal Fernando da Silva Santos

Vogal Elsa Maria Sinfrósio da Silva

Vogal Mário Vicente de Oliveira Barreto

Comissão polítiCa

Cargo Nome

presidente manuel ramos mourão andrade

Vice-Presidente António Roberto Oliveira

Secretário Maria José Gonçalves Cardoso

assembleia de seCção
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eleita a 29 março de 1980

7º MAndAtO | 15.11.1980 - 26.08.1981

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 29 de Março de 1980, conforme consta 
de ata local.
  Na sede nacional o mandato tem início a 15 de Novembro de 1980.
  Na sede concelhia, as atas existentes fazem referência a um outro man-
dato que, alegadamente, terá sido exercido por José Antonio Dias Pes-
tana, entre 28 de Março de 1981 e 21 de Agosto de 1981. Este mandato 
não consta da sede nacional, que contempla apenas um único mandato 
que coincide temporalmente com os dois mandatos. Pode tratar-se de 
uma eleição local que não foi comunicada aos órgãos nacionais.

Cargo Nome

presidente José antónio dias pestana

Vice-Presidente João Artur Sardinha Alves

Secretário Lino Camilo Ferreira

Secretário Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Tesoureiro Carlos Gil de Sousa

Vogal Irene Estrela Micael Pereira

Vogal Gabriel Firmino Ciríaco

Vogal José Fernandes dos Santos Firmino

Vogal Carlos Manuel da Cruz Martinho

Vogal Armindo do Brás Carvalho

Vogal João Francisco Ramilo

Vogal Fernando José Bernardo Jacinto

Suplente Daniel Henriques Lourenço

Suplente José Isidoro da Silva Jacinto

Suplente Emílio Filipe dos Santos Firmino

Suplente José da Conceição Mourão

Cargo Nome

presidente José antónio dias pestana

Vice-Presidente Domingues Nunes Francisco

Secretário Lino Camilo Ferreira

Tesoureiro Carlos Gil de Sousa

Vogal João José Correia Marques

Vogal Diamantino Guerra Costa

Vogal Alfredo José da Cruz Rodrigues

Vogal Armindo do Brás Carvalho

Vogal Gabriel Firmino Ciríaco

Vogal João Rafael R. Gomes

Vogal Armando da Siva Santos

Vogal Armando José Bernardes Jacinto

Suplente Daniel Domingues Amaral-

Suplente João Pereira Batalha

Suplente Carlos Manuel Pereira Gomes

Comissão polítiCa
eleita a 28 março de 1981

delegados à assembleia distrital 

delegados à Comissão polítiCa distrital 

Cargo Nome

presidente Vitor manuel taveira

Vice-Presidente Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Secretário João Artur Sardinha Alves

assembleia de seCção 

Nome

José António Dias Pestana (na acta está José António Diogo Pestana)

João Artur Sardinha Alves

Henrique Sardo Pereira Canudo

Vitor Manuel Taveira

Manuel Ramos Mourão de Andrade

António Roberto de Oliveira

José Fernandes dos Santos Firmino

Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Nome

José António Dias Pestana

João Artur Sardinha Alves

António Roberto de Oliveira

Henrique Sardo Pereira Canudo
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8º MAndAtO | 26.08.1981 - 04.03.1982 9º MAndAtO | 04.03.1982 - 02.02.1983

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 21 de Agosto de 1981, conforme 
consta de ata local.

  Na sede nacional o mandato tem o início a 26 de Agosto de 1981.

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 13 de Fevereiro de 1982, conforme consta 
de ata local.
  Na sede nacional o mandato tem o início a 4 de Março de 1982.

Comissão polítiCa Comissão polítiCa

assembleia de seCção 

Cargo Nome

presidente Vitor manuel Jacinto taveira

Vice-Presidente João Sardinha Alves

Secretário Lino Camilo Ferreira

Secretário Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Tesoureiro Carlos Gil de Sousa

Vogal Armindo do Brás Carvalho

Vogal Fernando José Bernardo Jacinto

Vogal Adão Pereira

Vogal Daniel Henriques Lourenço

Vogal João Roque Gomes

Vogal José Augusto de Oliveira

Suplente João Luís Sobrinho

Suplente Gabriel Firmino Ciríaco

assembleia de seCção 

Cargo Nome

presidente Henrique pereira Canudo

Vice-Presidente Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Secretário João Artur Sardinha Alves

delegados à assembleia distrital 

Nome

Vitor Manuel Jacinto Taveira

Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Henrique Pereira Canudo

Irene Micael Pereira

Lino Camilo Ferreira

Fernando José Bernardo Jacinto

Carlos de Sousa

João Francisco Ramilo

Joaquim do Val Morais (por inerência do cargo, Presidente da Câmara Municipal)

Manuel Ramos Mourão de Andrade
(por inerência, Presidente da Assembleia Municipal)

João Sardinha Alves 
(por inerência do cargo, Vice-Presidente da Comissão Política Concelhia

delegados à Comissão polítiCa distrital 

Nome

Vitor Manuel Jacinto Taveira

Cargo Nome

presidente Vitor manuel Jacinto taveira

Vice-Presidente Domingos Nunes Francisco

Secretário Lino Camilo Ferreira

Tesoureiro Carlos Gil de Sousa

Vogal Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Vogal Daniel Domingos Lourenço

Vogal Armindo do Brás Carvalho

Vogal Adão Pereira Batalha

Vogal João Francisco Ramilo

Cargo Nome

presidente lino Camilo Ferreira

Vice-Presidente Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Secretário João Artur Sardinha Alves

delegados à assembleia distrital 

delegados à Comissão polítiCa distrital

Nome

Vitor Manuel Jacinto Taveira

Carlos Gil de Sousa

Lino Camilo Ferreira

Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Daniel Domingos Lourenço (rectificámos este nome de acordo com o registo nacional / 
no Livro de Actas consta Daniel Henriques Lourenço)

João Francisco Ramilo

Armindo do Brás Carvalho

Domingos Alves Francisco (por inerência do cargo)

Manuel Ramos Mourão de Andrade (por inerência do cargo)

Joaquim do Val Morais (por inerência do cargo)

Nome

Vitor Manuel Jacinto Taveira
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Cargo Nome

presidente José maria ministro dos santos

Vice-Presidente João António dos Reis Corte Real

Tesoureiro Carlos Gil de Sousa

Vogal Lino Camilo Ferreira

Vogal José António Dias Pestana

Vogal Daniel Henriques Lourenço (há documentos onde 
consta Daniel Domingos Lourenço)

Vogal Armindo do Brás Carvalho

Vogal José Alves Ramos

Vogal António Filipe Leandro da Silva

Vogal João Francisco Ramilo

Cargo Nome

presidente Vitor manuel Jacinto taveira

Vice-Presidente José Manuel Gregório do Carmo

Tesoureiro Carlos Gil de Sousa

Vogal José Maria Ministro dos Santos
(este nome aparece na lista informática, 
mas não consta na ata manuscrita)

Vogal José Ramos

Vogal Lino Camilo Ferreira

Vogal Daniel Domingos Lourenço

Vogal Armindo do Brás Carvalho

Vogal Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Vogal José Pires Soares

Vogal Joaquim Ferreira Alcântara

Vogal António Filipe Leandro dos Santos

Suplente Gabriel Firmino Ciríaco

10º MAndAtO | 02.02.1983 - 14.04.1984 11º MAndAtO | 14.04.1984 - 26.01.1985

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 22 de Janeiro de 1983, conforme consta 
de ata local.

  Na sede nacional o mandato tem o início a 2 de Fevereiro de 1983.

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 24 de Fevereiro de 1984, conforme consta 
de ata local.
  Na sede nacional o mandato tem início a 14 de Abril de 1984

Comissão polítiCa Comissão polítiCa

assembleia de seCção

delegados à assembleia distrital

Cargo Nome

presidente manuel ramos mourão de andrade

Vice-Presidente José Maria Ministro dos Santos

Secretário João Artur Sardinha Alves

Nome

Vitor Manuel Jacinto Taveira

José Maria Ministro dos Santos (este nome aparece na lista informática, mas não consta 
na ata manuscrita)

António Roberto de Oliveira (este nome aparece na lista informática, mas não consta 
na ata manuscrita)

Joaquim Filipe Abreu dos Santos (este nome aparece na lista informática, mas não cons-
ta na ata manuscrita)

Lino Camilo Ferreira (este nome aparece na lista informática, mas não consta na ata 
manuscrita)

Daniel Domingos Lourenço (este nome aparece na lista informática, mas não consta 
na ata manuscrita)

José Alves Ramos(este nome aparece na lista informática, mas não consta na ata ma-
nuscrita)

Armindo do Brás Carvalho(este nome aparece na lista informática, mas não consta na 
ata manuscrita)

assembleia de seCção

Cargo Nome

presidente Vitor manuel Jacinto taveira

Vice-Presidente Carlos Gil de Sousa

Secretário José Alves Ramos

delegados à assembleia distrital 

Nome

José Maria Ministro dos Santos

José António Dias Pestana

Daniel Domingos Lourenço

Armindo do Brás Carvalho

José Alves Ramos

António Filipe Leandro da Silva

António Roberto de Oliveira

Vitor Manuel Jacinto Taveira

Lino Camilo Ferreira (Suplente)

Carlos Gil de Sousa (Suplente)

Joaquim Rodrigues Júnior (Suplente)
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Cargo Nome

presidente José maria ministro dos santos

Vice-Presidente José António Dias Pestana

Tesoureiro Carlos Gil de Sousa

Vogal Daniel Domingos Lourenço

Vogal Adelino Henrique Madeira Godinho

Vogal Lino Camilo Ferreira

Vogal Armindo do Brás Carvalho

Vogal Manuel Dias Gaspar

Vogal Adão Pereira Batalha

Vogal José Alves Ramos

Vogal Teresa Abreu dos Santos

Cargo Nome

presidente José maria ministro dos santos

Vice-Presidente João António dos Reis Corte Real

Tesoureiro Carlos Gil de Sousa

Vogal Lino Camilo Ferreira

Vogal Joaquim Rodrigues Júnior

Vogal Daniel Henriques Lourenço (há documentos onde 
consta Daniel Domingos Lourenço)

Vogal Armindo do Brás Carvalho

Vogal José Alves Ramos

Vogal António Filipe Leandro da Silva

Vogal João Francisco Ramilo

12º MAndAtO | 26.01.1985 - 23.04.1986 13º MAndAtO | 23.04.1986 - 28.03.1987

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 14 de Abril de 1984, conforme  consta 
de ata local 
  Na sede nacional o mandato tem início a 26 de Janeiro de 1985

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 17 de Janeiro de 1985, conforme consta 
de ata
  Na sede nacional o mandato tem início a 23 de Abril de 1986

Comissão polítiCa Comissão polítiCa

assembleia de seCção assembleia de seCção
Cargo Nome

presidente Vitor manuel Jacinto taveira

Vice-Presidente Carlos Gil de Sousa

Secretário José Alves Ramos

Nome

José Maria Ministro dos Santos

João Francisco Ramilo

Daniel Domingos Lourenço

Armindo do Brás Carvalho

José Alves Ramos

António Filipe Leandro da Silva

António Roberto de Oliveira

Vitor Manuel Jacinto Taveira

Lino Camilo Ferreira (Suplente)

Carlos Gil de Sousa (Suplente)

Joaquim Rodrigues Júnior (Suplente)

José Maria Ministro dos Santos (Comissão Política Distrital)

João António dos Reis Corte Real (Assembleia Distrital)

Joaquim do Val Morais (Presidente da Câmara Municipal)

Manuel Ramos Mourão de Andrade (Assembleia Municipal)

delegados à assembleia distrital delegados à assembleia distrital

Cargo Nome

presidente Vitor manuel Jacinto taveira

Vice-Presidente Carlos Gil de Sousa

Secretário José Alves Ramos

Nome

José Maria Ministro dos Santos

João António dos Reis Corte Real

Daniel Domingos Lourenço

Adelino Henrique Madeira Godinho

António Roberto de Oliveira

Vitor Manuel Jacinto Taveira

Manuel Ramos Mourão de Andrade 

José Alves Ramos

Manuel Dias Gaspar (Suplente)

Lino Camilo Ferreira (Suplente)

Carlos Gil de Sousa (Suplente)

Armindo do Brás Carvalho (Suplente)

José António Dias Pestana 
(por inerência, Vice-Presidente da Comissão Política Concelhia)

Joaquim do Val Morais  - (por inerência, Presidente da Câmara Municipal de Mafra)
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Nome Nome

presidente José antónio dias pestana

Vice-Presidente Américo José de Oliveira Peralta

Secretário José Alves Ramos

14º MAndAtO | 28.03.1987 - 08.04.1989

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 11 de Abril de 1986, conforme consta 
de ata

  Na sede nacional o mandato tem  início a 28 de Março de 1987

Comissão polítiCa

Nome Nome

presidente José maria ministro dos santos

Vice-Presidente Manuel Dias Gaspar

Tesoureiro Carlos Gil de Sousa

Secretário Lino Camilo Ferreira

Vogal Daniel Domingos Lourenço (há documentos onde 
consta Daniel Henriques Lourenço)

Vogal José Alves Ramos

Vogal Teresa Abreu dos Santos

Vogal António Rodrigues de Sousa

Vogal Armindo do Brás Carvalho

assembleia de seCção

delegados à assembleia distrital obserVadores No Xiii CoNgresso

membros da Comissão polítiCa distrital

partiCipaNte No Xiii CoNgresso

delegados ao Xiii CoNgresso

Nome

José Maria Ministro dos Santos

Américo José de Oliveira Peralta

Daniel Domingos Lourenço

António Botto Pimentel

José Alves Ramos

António Rodrigues Serra

Carlos Gil de Sousa 

Armindo do Brás Carvalho

Joaquim do Val Morais

José Maria Ministro dos Santos 
(por inerência, Presidente da Câmara Municipal de Mafra)

Manuel Dias Gaspar (por inerência, Vice-Presidente da Comissão Política Concelhia)

Nome

António Rodrigues Serra

Daniel Domingos Lourenço

Joaquim do Val Morais

Abílio Manso Ribeiro do Ó

Nome

José Maria Ministro dos Santos (Presidente da Comissão Política)

Nome

José Maria Ministro dos Santos (Presidente da Comissão Política)

Nome

José Maria Ministro dos Santos (Presidente da Comissão Política)

Américo José de Oliveira Peralta
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Nome Nome

presidente José maria ministro dos santos

Vice-Presidente

Tesoureiro

Secretário

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

15º MAndAtO | 08.04.1989 - 05.04.1991

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 8 de Abril de 1989, conforme regis-
to na sede nacional. No entanto, não existem quaisquer referências nos 
documentos da concelhia, pelo que desconhecemos quais os membros 
que a compõem.
  Existe ainda uma ata na concelhia lavrada a 28 de Março de 1989,  que 
identifica José António Dias Pestana como Presidente da Comissão 
Política de Mafra.

Comissão polítiCa
ideNtiFiCada Na sede NaCioNal

Comissão polítiCa ideNtiFiCada 
em ata CoNCelHia de 28 de março de 1989 

Nome

José António Dias Pestana

João Artur Sardinha Alves

António Roberto de Oliveira

Henrique Sardo Pereira Canudo

Nome Nome

presidente José antónio dias pestana

Vice-Presidente João Artur Sardinha Alves

Tesoureiro Carlos Gil de Sousa

Secretário Lino Camilo Ferreira

Secretário Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Vogal Irene Micael Pereira

Vogal Gabriel Firmino Ciríaco

Vogal José Fernando dos Santos Firmino

Vogal Carlos Manuel da Cruz Martinho

Vogal Armindo do Brás Carvalho

Vogal João Francisco Ramilo

Vogal Fernando José Bernardo Jacinto

Suplente Daniel Henriques Lourenço

Suplente José Isidoro da Silva Jacinto

Suplente Emílio Filipe dos Santos Firmino

Suplente José da Conceição Mourão

assembleia de seCção 

delegados à assembleia distrital 

membros da Comissão polítiCa distrital 

Nome Nome

presidente Vitor manuel taveira

Vice-Presidente Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Secretário João Artur Sardinha Alves

Nome

José António Dias Pestana

João Artur Sardinha Alves

Henrique Sardo Pereira Canudo

Vitor Manuel Taveira

Manuel Ramos Mourão de Andrade

António Roberto de Oliveira

José Fernandes dos Santos Firmino

Joaquim Filipe Abreu dos Santos
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Nome Nome

presidente Joaquim Francisco da silva sardinha

Vice-Presidente João António dos Reis Corte-Real

Vice-Presidente Joaquim do Val Morais

Tesoureiro Carlos António da Silva

Vogal Antonino Ricardo Santos

Vogal Daniel Domingos Lourenço

Vogal Francisco Ferreira da Conceição

Vogal João Manuel Pereira Rodrigues Pires

Vogal José Martinho Ferreira Correia

Vogal Manuel de Oliveira

Vogal Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

Vogal Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas

Suplente Dália Maria Pedroso Batalha

Suplente Lino Camilo Ferreira

Nome Nome

presidente Joaquim Filipe abreu dos santos

Vice-Presidente Manuel Ramos Mourão de Andrade

Vice-Presidente Joaquim José Alexandre Casado

Tesoureiro Carlos António da Silva

Vogal Carlos Gil de Sousa

Vogal João Manuel Pereira Rodrigues Pires

Vogal José Martinho Ferreira Correia

Vogal Fernando Honorato Jorge

Vogal Lino Camilo Ferreira

Vogal Fernando José Bernardes Jacinto

Vogal Armindo do Brás Carvalho

Vogal Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas

Suplente Alfredo Antão

Suplente Dália Maria Pedroso Batalha

16º MAndAtO | 05.04.1991 - 14.12.1991 18º MAndAtO | 16.12.1994 - 05.07.199617º MAndAtO | 14.12.1991 - 16.12.1994 19º MAndAtO | 05.07.1996 - 09.10.1998

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita  a 5 de Abril de 1991, conforme regis-
to na sede nacional. No entanto, não existem quaisquer referências nos 
documentos da concelhia, pelo que desconhecemos quais os membros 
que a compõem.

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 3 de Janeiro de 1995, conforme 
consta de ata local
  Na sede nacional o mandato tem início a 16 de Dezembro de 1994

Notas:
    Esta Comissão Política foi eleita  a 14 de Dezembro de 1991 , confor-
me registo na sede nacional. No entanto, não existem quaisquer refe-
rências nos documentos da concelhia, pelo que desconhecemos quais 
os membros que a compõem. 

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 15 de Julho de 1996, confome  
consta de ata local

  Na sede nacional o mandato tem início a 5 de Julho de 1996

Nome Nome

presidente Joaquim Francisco da silva sardinha

Vice-Presidente

Tesoureiro

Secretário

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

Nome Nome

presidente Joaquim Francisco da silva sardinha

Vice-Presidente

Tesoureiro

Secretário

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

Comissão polítiCa
Comissão polítiCa Comissão polítiCa

Comissão polítiCa

Nome Nome

presidente Joaquim Filipe abreu dos santos

Vice-Presidente João Lima Pereira Gaito

Secretário João Manuel Pereira Rodrigues Pires

Suplente Paula Maria da Silva Alves Valadas

assembleia de seCção
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Nome Nome

presidente Joaquim Francisco da silva sardinha

Vice-Presidente João António dos Reis Corte-Real

Vice-Presidente Joaquim do Val Morais

Tesoureiro Carlos António da Silva

Vogal João Manuel Pereira Rodrigues Pires

Vogal Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

Vogal Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas

Vogal Dália Maria Pedroso Batalha

Vogal Maria de Jesus Coelho Alves Ramos Esteves

Vogal José Martinho Ferreira Correia

Vogal Luís José Nunes Andrade

Vogal Maria Fernanda Pragana Ilhéu

Suplente Daniel Domingos Lourenço

Suplente Lino Camilo Ferreira

Suplente Luís Paulo Gonçalves Tenente

20º MAndAtO | 09.10.1998 - 17.03.2000

Notas:
  Esta Comissão Política foi eleita a 12 de Outubro de 1998,  
conforme consta de ata local.

  Na sede nacional o mandato tem início a 9 de Outubro de 1998.

Notas:
  Esta Comissão Política foir eleita a 3 de Abril de 2000, conforme 
consta de ata local.
  Na sede nacional o mandato tem início a 17 de Março de 2000.

Notas:
  A constituição desta Comissão Política consta de anexo ao livro de 
atas, com a referência “biénio 2002-2004”, a qual foi cedida pelo arqui-
co pessoal do companheiro Paulo Almeida.
  Na sede nacional o mandato tem início a 8 de Novembro de 2002.

Comissão polítiCa
Comissão polítiCa

Comissão polítiCa

assembleia de seCção
assembleia de seCção

assembleia de seCçãoNome Nome

presidente Joaquim Filipe abreu dos santos

Vice-Presidente João Lima Pereira Gaito

Secretário Edite Pereira Rodrigues Pires Moninhas

Suplente Paula Maria da Silva Alves Valadas

21º MAndAtO | 17.03.2000 - 08.11.2002 22º MAndAtO | 08.11.2002 - 09.07.2004

Nome Nome

presidente Joaquim Filipe abreu dos santos

Vice-Presidente Vitor Manuel Lucas

Secretário João Rafael Roque Gomes

Suplente Paula Maria da Silva Alves Valadas

Nome Nome

presidente Joaquim Francisco da silva sardinha

Vice-Presidente João António dos Reis Corte-Real

Vice-Presidente Nuno João da Cruz Sardinha

Tesoureiro Carlos António da Silva

Vogal João Manuel Pereira Rodrigues Pires

Vogal Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

Vogal João Luís Gonçalves Bravo da Mata

Vogal Luís Manuel Realista dos Santos

Vogal Miguel Ângelo da Silva Correia

Vogal Maria Fernanda Pragana Ilhéu

Vogal Américo José de Oliveira Peralta

Vogal Dália Maria Pedroso Batalha

Suplente José Martinho Ferreira Correia

Suplente Luís Fernando Caracol da Luz Correia

Suplente Sérgio Alberto Marques dos Santos

Suplente Lino Camilo Ferreira

Suplente Pedro Manuel Martins Bernardes Lucas

Nome Nome

presidente Joaquim Francisco da silva sardinha

Vice-Presidente João António dos Reis Corte-Real

Vice-Presidente Joaquim do Val Morais

Tesoureiro Carlos António da Silva

Vogal João Manuel Pereira Rodrigues Pires

Vogal Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

Vogal Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas

Vogal Dália Maria Pedroso Batalha

Vogal Maria de Jesus Coelho Alves Ramos Esteves

Vogal José Martinho Ferreira Correia

Vogal Luís José Nunes Andrade

Vogal Maria Fernanda Pragana Ilhéu

Suplente Daniel Domingos Lourenço

Suplente Lino Camilo Ferreira

Suplente Luís Paulo Gonçalves Tenente

Nome Nome

presidente Joaquim Filipe abreu dos santos

Vice-Presidente João Lima Pereira Gaito

Secretário Edite Pereira Rodrigues Pires Moninhas

Suplente Paula Maria da Silva Alves Valadas

Nome

Joaquim Francisco da Silva Sardinha

Joaquim do Val Morais 

Luís Manuel Rodrigues Realista dos Santos

João Manuel Pereira Rodrigues Pires

Miguel Ângelo da Silva Correia

Carlos António da Silva

Maria Fernanda Pragana Ilhéu 

Maria de Jesus Coelho Alves Ramos Esteves

Maria José Cardoso Gonçalves Santos

Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Paula Cristina de Oliveira Braz Ribeiro Machado

Paulo Jorge de Oliveira Almeida

Gonçalo Pereira Gambôa 

Alexandre Luís Fernandes Picoto

Víctor Manuel Lucas

António Ricardo Santos

Américo José de Oliveira Peralta

Carlos Alberto dos Reis

Alice Maria Pedroso Ramilo Silvestre

Nuno Filipe Ferreira Félix

José Manuel Duarte Lopes

Maria Joaquina Pedroso Alcântara

Tiago Gonçalo Duarte Cardoso

Ricardo Miguel Duarte Cardoso

João António dos Reis Corte-Real (por inerência de cargo,  Presidente da Comissão 
Política)

delegados à assembleia de seCção
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23º MAndAtO | 09.07.2004 - 05.05.2006

Notas:
   A constituição desta Comissão Política consta de anexo ao livro de 
atas, com a referência “biénio 2004-2006”, a qual foi cedida pelo arqui-
co pessoal do companheiro Filipe Abreu.

  Na sede nacional o mandato tem início a 9 de Julho de 2004.

Notas:
   A constituição desta Comissão Política consta de anexo ao livro de 
atas, com a referência “biénio 2006-2008”, a qual foi cedida pelo arqui-
co pessoal do companheiro Filipe Abreu.

  Na sede nacional o mandato tem início a 5 de Maio de 2006.

Notas:
   A constituição desta Comissão Política consta de anexo ao livro de 
atas, com a referência “biénio 2008-2010”, a qual foi cedida pelo arqui-
co pessoal do companheiro Filipe Abreu.
  Na sede nacional o mandato tem início a 12 de Setembro de 2008.

Notas:
   A constituição desta Comissão Política consta de anexo ao livro de 
atas, com a referência “biénio 2011-2012”, a qual foi cedida pelo arqui-
co pessoal do companheiro Filipe Abreu.

  Na sede nacional o mandato tem início a 19 de Novembro de 2010.

Comissão polítiCa Comissão polítiCa Comissão polítiCa Comissão polítiCa

assembleia de seCção

assembleia de seCção

Nome Nome

presidente Joaquim Francisco da silva sardinha

Vice-Presidente Luís Manuel Rodrigues Realista dos Santos

Secretária Zélia Maria Duarte Miranda

Tesoureiro Nuno Miguel Marques Água

Vogal Nuno João da Cruz Sardinha

Vogal Pedro Manuel Martins Bernardes Lucas

Vogal Hugo Manuel Moreira Luís

Vogal João Pedro Massano Lourenço

Vogal Sérgio Alberto Marques dos Santos

Vogal Nuno Manuel Caloira Bernardino

Nome Nome

presidente Joaquim Filipe abreu dos santos

Vice-Presidente Eurico Manuel da Cruz Esteves

Secretário Victor Manuel Lucas

Nome Nome

presidente Joaquim Francisco da silva sardinha

Vice-Presidente João António dos Reis Corte-Real

Secretário Carlos Alberto dos Reis

Nome Nome

presidente Joaquim Francisco da silva sardinha

Vice-Presidente Luís Pedro Silva Marques Mesquita

Secretário Carlos Alberto dos Reis

24º MAndAtO | 05.05.2006 - 12.09.2008 25º MAndAtO | 05.05.2006 - 12.09.2008 26º MAndAtO | 19.11.2010 - 28.07.2012

Nome Nome

presidente Joaquim Francisco da silva sardinha

Vice-Presidente Carlos Jorge dos Reis Esteves

Secretário Carlos Alberto dos Reis

Nome Nome

presidente Joaquim Filipe abreu dos santos

Vice-Presidente Joaquim Maria Reis Catarino Biancard Cruz

Vice-Presidente José Alves Bizarro Duarte

Secretária Zélia Maria Duarte Miranda

Tesoureiro Hugo Manuel Moreira Luís

Vogal Luís Manuel Rodrigues Realista dos Santos

Vogal José António Petulante Parente

Vogal Hélder Luís Alves Ramos

Vogal Manuel Luís Oliveira Castelo

Vogal Davide Jorge Duarte Gomes

Vogal Bruno Alexandre Lourenço Ribeiro

Vogal António Jorge Morais Gomes

Vogal Vítor Miguel Rodrigues Soares Lourenço

Vogal António Pedro Mansura Serápio de Oliveira

Vogal ( JSD) João Paulo do Rosário Ribeiro

Vogal ( JSD) Ivo Tiago Marques Caracol

pleNário de seCção pleNário de seCção 

Nome Nome

presidente Joaquim Filipe abreu dos santos

Vice-Presidente Luís Manuel Rodrigues Realista dos Santos

Vice-Presidente Joaquim Maria Reis Catarino Biancard Cruz

Secretário Manuel Luís Oliveira Castelo

Tesoureiro Hugo Manuel Moreira Luís

Vogal José António Petulante Parente

Vogal Hélder Luís Alves Ramos

Vogal Bruno Alexandre Lourenço Ribeiro

Vogal Vítor Miguel Rodrigues Soares Lourenço

Vogal Maria João Baetas Gamito

Vogal Davide Jorge Duarte Gomes

Vogal Cidália Reis dos Santos

Vogal Ivo Tiago Marques Caracol

Vogal António Pedro Mansura Serápio de Oliveira

Vogal António Jorge Morais Gomes

Vogal João Paulo do Rosário Ribeiro

Nome Nome

presidente José alves bizarro duarte

Vice-Presidente António Manuel Ramalho Pereira

Vice-Presidente José António Petulante Parente

Secretário Bruno Alexandre Lourenço Ribeiro

Tesoureiro Hugo Manuel Moreira Luís

Vogal Hélder Luís Alves Ramos

Vogal Davide Jorge Duarte Gomes

Vogal António Pedro Mansura Serápio de Oliveira

Vogal Belmiro Anjos Resende Roios

Vogal Gonçalo Pereira Gamboa

Vogal Maria João Baetas Gamito

Vogal Rui Paulino dos Ramos Alves

Vogal Mário Gil Damião da Silva

Vogal João Paulo do Rosário Ribeiro

Vogal Ivo Tiago Marques Caracol

Vogal David Soares Sardinha Alves
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Nome Nome

presidente Hélder antónio guerra de sousa silva

Vice-Presidente Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Vice-Presidente Hugo Manuel Moreira Luís

Secretário Luís Pedro Silva Marques Mesquita

Tesoureiro Manuel Luís Oliveira Castelo

Vogal Gonçalo Pereira Gamboa

Vogal Bruno Alexandre Lourenço Ribeiro

Vogal Carlos António da Silva

Vogal Miguel Ângelo da Silva Correia

(Diretor Gabinete Autárquico)

Vogal Carlos Alberto dos Reis

Vogal Carla dos Anjos Ferreira Jorge Galrão

Vogal David Soares Sardinha Alves

Vogal Sofia Alexandra de Almeida Sá Fernandes

Diretor Gabinete Estudos Alexandre Picoto

27 º MAndAtO | 28.07.2012 - 25.01.2014

Notas:
   A constituição desta Comissão Política consta de anexo ao livro de 
atas, com a referência “biénio 2012-2014”, a qual foi cedida pelo arqui-
co pessoal do companheiro Filipe Abreu.

  Na sede nacional o mandato tem início a 28 de Julho de 2012.

Comissão polítiCa

pleNário de seCção pleNário de seCção

Nome Nome

presidente José alves bizarro duarte

Vice-Presidente António Manuel Ramalho Pereira

Vice-Presidente José António Petulante Parente

Secretário Bruno Alexandre Lourenço Ribeiro

Tesoureiro Hugo Manuel Moreira Luís

Vogal António Pedro Mansura Serápio de Oliveira

Vogal David Soares Sardinha Alves

Vogal Davide Jorge Duarte Gomes 

Vogal Gonçalo Pereira Gamboa 

Vogal Hélder Luís Alves Ramos

Vogal João Paulo do Rosário Ribeiro

Vogal Manuel Luís Oliveira Castelo

Vogal Maria João Baetas Gamito

Vogal Paulo Jorge Silveira Désirat

Vogal Rui Paulino dos Ramos Alves

Vogal Zélia Maria Duarte Miranda

Nome Nome

presidente José maria ministro dos santos

Vice-Presidente Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Secretário Luís Manuel Rodrigues Realista dos Santos

Secretário Américo José de Oliveira Peralta

Secretário Eurico Manuel da Cruz Esteves

Nome Nome

presidente José alves bizarro duarte

Vice-Presidente João Lima Pereira Gaito

Secretário Hélder Luís Alves Ramos

Notas:
   A constituição desta Comissão Política consta de anexo ao livro de 
atas, com a referência “biénio 2014-...”, a qual foi cedida pelo arquico 
pessoal do companheiro Filipe Abreu.
  Na sede nacional o mandato tem início a 25 de Janeiro de 2014.

Comissão polítiCa

28º MAndAtO | 25.01.2014 - eM CUrsO
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1º MANDATO
1989 / 1991
Miguel Ângelo 

4º MANDATO
1997 / 2000
Miguel Ângelo 

6º MANDATO
2001 / 2003
Paulo Almeida 

9º MANDATO
2006 / 2008
Ivo Caracol

10º MANDATO
2008 / 2010
Ricardo Cacheira

7º MANDATO
2003 / 2004
Gonçalo Gamboa

8º MANDATO
2004 / 2006
José Bizarro

11º MANDATO
2010 / ...
André O’Neill

2º MANDATO
1992 / 1993
Carlos Antunes 

5º MANDATO
2001 / 2003
Alexandre Picoto

3º MANDATO
1993 / 1996
José Honrado

1989

2015

1º

2º
3º

4º

5º
6º

7º
8º

9º

10º
11º

As LIderAnçAs
dOs úLtIMOs 25 AnOs nA jsd

A HIstórIA dO Psd tAMbÉM se Fez COM A jsd
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OS 200 PRIMEIROS MILITANTES
quE OuSARAM SONHAR 
E FIzERAM ACONTECER

PIOneIrOs

Um dos primeiros cartazes do PPd com a 
célebre frase “Hoje somos muitos, amanhã 

seremos milhões” que foi proferida por 
Carlos Alberto da Mota Pinto no primeiro 

comício do PPd.
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OS 200 PRIMEIROS MILITANTES
quE OuSARAM SONHAR E FIzERAM ACONTECER

Nº militaNte 
psd maFra

Nome Nº militaNte 
NaCioNal
aNtes da 

reFiliação

1 Henrique S. Pereira Canudo 5194

2 António Roberto de Oliveira 1462

3 Francisco dos Santos Caré 1463

4 Carlos Alberto Micael Pereira 4336

5 Fernando Honorato Jorge 4338

6 Joaquim Barros Casado 4337

7 Victor Manuel Batalha Gomes 4997

8 José Nunes Côco 4779

9 Irene Estrela Micael Pereira 4778

10 José Casado 8029

11 Carlos Manuel Vicente 4776

12 António Manuel da Silva 5702

13 Luís Manuel Martins Pereira 5701

14 João David Timótio S. Ventura 5673

15 Idálio Guerreiro M. Albano 5694

16 Oscar Cardoso Gonçalves 5693

17 Manuel Luis Duarte 8113

18 Rui Manuel 8098

19 António Luís Jorge 8099

20 Manuel Carlos Sousa Antunes 12300

21 Ana Maria D. Côco Marquês 8144

22 José Carlos Sardinha 8176

23 Gil Ricardo Sardinha Rodrigues 8141

24 Antero Runa Nogueira 8145

25 João Carlos Dias de Matos 8143

Nº militaNte 
psd maFra

Nome Nº militaNte 
NaCioNal
aNtes da 

reFiliação

26 José António Bastos Duarte 8142

27 Joaquim Alberto M. Barroso 36880

28 Casemira Aguiar Fernandes 36913

29 Fernando Miguel S. Silva 4709

30 António Marques Claro 36912

31 Francisco José Silva Mário 36917

32 José Botelho Branquinho 36911

33 José Henriques Alves Mano 36918

34 Jaime M. Azevedo Rua 36919

35 João Luís Sobrinho 30668

36 Armindo Bráz Carvalho 30659

37 Frederico José Mortágua Pedrosa 30658

38 António Ricardo Costa 30657

39 Eduardo Alves Bráz 30662

40 Francisco Alves Bráz 30663

41 José Alves Leitão 30660

42 Manuel Agostinho Liberal Santos 30664

43 Sabino da Silva Craveiro 30665

44 Orlando Silva Morais 30666

45 Maria da Conceição Pereira 30656

46 Irene do Nascimento Micael 30659

47 Artur Patrocínio 7931

48 Virgínia Almeida Vicente 6366

49 Maria Isabel 30661

50 Maria Mercedes S. Vicente 30664

Nº militaNte 
psd maFra

Nome Nº militaNte 
NaCioNal
aNtes da 

reFiliação

51 Afonso da Silva Machado 36916

52 Adelino Henrique M. Godinho 36914

53 Maria Clementina O. Gaspar Faria 31927

54 José Augusto Oliveira 31840

55 Eduardo Jorge Lourenço 31841

56 Jorge Franco Alberto Timóteo 31828

57 Alexandrino António Santos 31825

58 Manuel Ramos Mourão de Andrade 31826

59 Rogério Ribeiro Leandro Sátiro 31824

60 Victor Manuel Jacinto Taveira 31827

61 Domingos dos Santos F. Vieira 31823

62 Fernando José Bernardo Jacinto 36915

63 António Eduardo M. Baptista 36910

64 José Jorge 32786

65 José Manuel Franco Canas 32788

66 Joaquim Batalha Duarte 32787

67 Mario  Pereira Soares 33879

68 Carlos Manuel Pereira Gomes 33880

69 Carlos Gil de Sousa 36920

70 Lucília da Conceição G. Sousa 36921

71 Luís Manuel Baptista 37858

72 Paulino Monteiro 37859

73 Arlindo Batalha Silva 37860

74 António José da Silva Pereira 37861

75 Maria da Conceição Calisto 37869

Nº militaNte 
psd maFra

Nome Nº militaNte 
NaCioNal
aNtes da 

reFiliação

76 José Luís da Mata 37863

77 Luís Manuel Baptista 37238

78 Maria Jaime Teixeira Pereira 38008

79 João Manuel Freire Bonifácio 37997

80 Luís Pedro S. Machado 37998

81 Baltazar Pereira Fontão 37999

82 Amélia Maria Leitão Sobrinho 38000

83 Carlos Manuel da Cruz Martinho 38001

84 José Afonso Lucas Jorge 38002

85 Maria José C. Gonçalves Santos 38003

86 Humberto Raposo Resende 38004

87 Mário José Lopes Fernandes 38005

88 Natércia Lopes Calçado 38006

89 Maria Isabel da Cunha 38007

90 Armando M. Simões Vigário 38159

91 Albano Homero Osório Ferreira 38546

92 António Francisco Portela 38547

93 Maria da Conceição 38548

94 Isabel da Conceição Alves 38549

95 José Jacinto 38550

96 Celestino Filipe F. Vicente 38551

97 Fernando Duarte 38552

98 Maria da Glória 38162

99 António José dos S. Gonçalves 38605

100 Adão Pereira Batalha 38653

“...O partido Popular Democrático não é uma figura - não é um grupo - o partido Popular Democrático é um programa 
que tem uma mensagem, é um programa servido pela militância activa anónima e esforçada...”

Francisco Sá Carneiro 22-12-1975, (Parte I - Discurso no comício de Lisboa)
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OS 200 PRIMEIROS MILITANTES
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Nº militaNte 
psd maFra

Nome Nº militaNte 
NaCioNal
aNtes da 

reFiliação

101 João Francisco Ramilo 38890

102 Maria João Pedrosa Ramilo 38889

103 António Silva Gomes Galiza 38718

104 João Francisco Filipe S. Reis 38719

105 Maria Irene Silva Tavares 38888

106 Luís Gabriel Jorge Vaz Antunes 38794

107 António Luís Jesus Duarte 38855

108 José António Leal Felício dos Santos Arsénio 5007

109 João M. Francisco Henrique 55033

110 Alfredo José da Cruz Rodrigues 65278

111 Humberto Sebastião Vigário Morais 65276

112 Maria da Conceição Antunes S. Faria 65977

113 Francisco Jorge da Silva 65391

114 Domingos Fernando Galrão Santos 38236

115 António Henrique Vieira Almeida 65468

116 Maria José da Silva Cruz 65471

117 Henrique Policarpo Martinho 38287

118 Maria Celeste da Silva Rodrigues 38286

119 José Alves Ramos 65457

120 Alberto dos Santos 65458

121 Artur José Roberto da Silva 65476

122 João José Correia Marques 65533

123 António dos Santos 65484

124 Joaquim Guerrido Catramelo 65485

125 António João Antunes R. Escola 65598

Nº militaNte 
psd maFra

Nome Nº militaNte 
NaCioNal
aNtes da 

reFiliação

126 Fernando Silva Santos 65599

127 Gabriel Firmino Ciríaco 65648

128 João Mendonça 65668

129 Maria Odete Castro Forte Silva 65804

130 Francisco Diogo Teles Fernandes 65933

131 Guilherme Bastos Dias 66090

132 José Fernandes dos S. Firmino 66089

133 Emílio Filipe dos Santos Firmino 66091

134 Feliciano Ferreira Firmino 66088

135 José Vicente Galiza Alves 66121

136 Eusébio do Nascimento 66374

137 João Boaventura 66375

138 José Maria Martins Miguel 66376

139 João Alves Malheiro 66377

140 José Tomás Gomes 66378

141 Leonel Alves Varela 66379

142 Bernardino Paulo Ramos 66380

143 Jerónimo Virgílio Santos 66381

144 João Luís Firmino Damião 66382

145 Emídio B. Santos 66383

146 Amadeu Ferreira Pina 66384

147 Pedro Paixão Santos Póvoa 66385

148 Carlos Santos 66386

149 António Galiza Firmino 66387

150 Hélder Alves de Oliveira 66430

Nº militaNte 
psd maFra

Nome Nº militaNte 
NaCioNal
aNtes da 

reFiliação

151 Joaquim Ângelo Francisco 66425

152 António Rodrigues Aleixo 66426

153 Lino Camilo Ferreira 66424

154 Filberto da Silva G. Barquinha 66429

155 Maria Hermínia R. P. G. Barquinha 66423

156 João Artur Sardinha Alves 66553

157 Filipe Ferreira 66552

158 Francisco Bibeiro Cardoso 67016

159 Elsa Maria S. da Silva 66889

160 Acácio Vicente Oliveira Barreto 66881

161 José Isidoro da Silva Jacinto 66894

162 Amadeu Arsénio 66890

163 Eduardo Luís Lopes Jorge 66891

164 Martinho Oliveira Ferreira 66895

165 João Henrique da Costa Simões 66892

166 João Rafael Roque Gomes 66893

167 Arminda Aguiar Dias Pedro 67219

168 Américo Martelo 67218

169 Francisco do Val Simões 6330

170 Noé Luís 6352

171 Saúl da Costa Plácido 6356

172 Diamantino Guerra Costa 6664

173 Luís Pereira dos Reis 6434

174 Américo João Matias 6433

175 José Henrique 6743

Nº militaNte 
psd maFra

Nome Nº militaNte 
NaCioNal
aNtes da 

reFiliação

176 Celestino Carvalho Palma 6559

177 Artur Lourenço 6564

178 Maria Lurdes S. Mira 6565

179 Quintino António Gomes 6735

180 Henrique Caetano Dinis 6396

181 Ilídio dos Santos Fernando 6636

182 Francisco do Nascimento Ferreira 6635

183 Alice Maria Pedroso Ramilo 6632

184 José Maria Carvalho Baptista 6634

185 Joaquim José Alexandre Casado 6633

186 José Francisco Paixão S. Póvoa 6394

187 Joaquim da Silva Sardinha 6539

188 João Timóteo 6395

189 Daniel Henriques Lourenço 6397

190 Amadeu Fernandes Arsénio 6546

191 Manuel Marques Simões 6393

192 João Bento Picarete 6512

193 José António Dias Pestana 6506

194 Bernardo Francisco dos Santos 6513

195 António Fernando Ferreira Cascalho 6348

196 Alfredo Ferreira 6538

197 António Manuel Lopes Nunes 6744

198 Domingos Nunes Francisco 6761

199 Dolores de Jesus Pereira Mota 6762

200 Edmundo Camorsco Maurinha 6745
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OS 200 PRIMEIROS MILITANTES
quE OuSARAM SONHAR E FIzERAM ACONTECER

entre  os Fundadores existem 3 nomes que a História precisa de valorizar

Foram exemplo de dedicação e entrega e são, cada um na sua época,
responsáveis  pelo crescimento e dinamização do partido

Henrique Sardo Pereira Canudo Lino Camilo Ferreira Daniel Domingos Lourenço



AS LIDERANÇAS 
DOS ÚLTIMOS 40 ANOSLIderAnçAs  

47

MeMórIAs dO PAssAdO 
e dO Presente   
“O partido Popular Democrático não é uma figura - não é um 
grupo - o partido Popular Democrático é um programa que 
tem uma mensagem, é um programa servido pela militância 
activa anónima e esforçada.” - Francisco sá Carneiro

22-12-1975, (Parte I - Discurso no comício de Lisboa)

À esq. o primeiro nº do jornal oficial do PSD “Povo Livre”. À dir. último nº do jornal à data da edição deste trabalho
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Carlos Alberto 
Micael Pereira
(Fundador, militante n.º4 do Psd 
Mafra)

A primeira vez que Carlos Alberto Micael 
Pereira  (Cabé) ouviu falar do Partido Po-
pular Democrático foi em 1974, recorda 
ele, numa altura em que ainda não tinha 
qualquer cor política e o seu pai o conven-
ceu a ter uma participação mais ativa.

Foi, aliás, na presença do pai, na sua loja de artigos de pesca na Ericeira, 
que Carlos Pereira preencheu a ficha de militante do PPD. 

A visão do seu pai sempre fora a de uma base de militância do PPD na 
Ericeira e Carlos Alberto relembra as sessões de esclarecimento que am-
bos começaram a fazer, em Vila Franca do Rosário, Santo Isidoro.

 Em grande parte, a luta era feita contra a CEUD – Comissão Eleitoral de 
Unidade Democrática – e era mais o seu pai que tinha a ideia de integrar 
o PPD no concelho, admite. 

“O PPD foi construído na Ericeira com suor e lágrimas por parte do meu 
pai. Depois, por parte da minha mãe que acabou por aderir a tudo isto. 
Agora é o Partido Social Democrata, mas ele, o meu pai, penso que foi a 
voz principal do Partido Popular Democrático no concelho.”

O primeiro comício a que assistiu foi também com o seu pai, numa “terre-
ola antes de Torres Vedras” – São Pedro da Cadeira. Nesse comício discur-

saram Helena Roseta (hoje membro do Partido Socialista), Pedro Roseta 
e um sindicalista “do qual o nome já não me recordo.”

O pai de Carlos Alberto Miguel Pereira, a partir do momento em que 
aderiu ao PPD “vivia mais o partido do que a própria família. Saía para 
comícios, para sessões de esclarecimento; ia a todos os congressos. Vivia a 
política e o PPD. A sua ambição era social.” 

Era a de “trazer gente. Era um combate para não deixar os Comunistas toma-
rem o poder disto.” – afirma Carlos Pereira, sublinhando que o seu pai nunca 
teve intenções de ser presidente da Câmara de Mafra. Disso, “ele afastava-se.”

Mas as cores políticas causavam problemas. O pai tinha uma fábrica de re-
des de pesca na Ericeira, com perto de 60 empregados e empregadas. “Era 
empresário, conectado com uma certa élite, honesto e disciplinado.” Ser-se 
empresário, naquela altura, era, de certa forma, estar-se ligado ao antigo 
regime. “Principalmente quando era o PC a fazer propaganda.”

Era conhecido no Rato por lá ir constantemente pedir autorização para 
“fazer qualquer coisa” e materiais logísticos para tornar possíveis essas coi-
sas, como sessões de esclarecimento. 

Os seus ídolos eram Francisco Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão e 
Carlos Alberto Pereira lembra-se de ver o seu pai com o Diário Popular 
na mão a ler e a comentar as intervenções de ambos na Ala Liberal da As-
sembleia da República. “Sempre foi um seguidor de Francisco Sá Carneiro, 
antes do Sá Carneiro fundar o PPD.” E lembra-se que no dia do “acidente 
ou incidente de Sá Carneiro” a família estava toda no teatro ABC e, quan-
do souberam a notícia, a primeira reação foi ir para o “Largo do Rato, para 
sabermos o que se está a passar. Para sabermos o que é preciso fazer.”

Depois de se tornar militante, através do seu pai, Carlos Pereira lembra 

algumas das suas atividades como operacional do Partido Popular De-
mocrático. Algumas “acabavam em brigas”, algo que era “normal” nesses 
tempos, mas que ele “não gostava”.

No concelho, em nome do PPD fazia de tudo um pouco. Mas foi a colar 
cartazes que tiveram lugar momentos que ele nunca esqueceu. 

O primeiro foi na Encarnação, “perto da meia-noite”. Enquanto colavam 
cartazes num prédio, alguém no primeiro andar apercebeu-se da sua presen-
ça. “Devia ser uma pessoa de cor política diferente” e ambos levaram com um 
balde de urina lá de cima. Quando chegaram à Ericeira, Carlos lembra-se 
de que cheiravam “a mijo e o carro do meu pai estava num estado terrível.”

Este foi um episódio do qual, muitos anos depois, se lembra com um sor-
riso na cara e um certo orgulho. Mas outros foram mais perigosos e um 
apresenta-se mesmo como o “mais triste”, refletindo bem o ambiente e o 
entusiamo do pós 25 de Abril. 

Durante uma colagem que estavam a fazer na Ericeira um “amigo meu - um 
amigo nosso - o António, era do Partido Comunista e quando nos viu a fazer 
uma colagem na parede do mercado veio com o carro e quase nos atropelou.”

Foi a parte mais negativa, recorda, “por ser um amigo, com ideia diferentes. 
Nós respeitávamos as outras ideias, mas nessa altura quem era PPD não 
falava com os do PS, nem com os do PC. E eu tinha pessoas de família que 
eram PS, outras PC, e criou-se um certo descontentamento entre famílias.”
E ainda uma ocasião de “conquista”, por ter colado um cartaz na sede da 
LUAR, às duas da manhã, com mais quatro militantes do PPD. “Ninguém 
conseguia fazer colagens na sede da LUAR. Lembro-me de no outro dia 
acordar e ir a Mafra de propósito ver a nossa colagem numa sede que era 
absolutamente contra as nossas ideias e os nossos princípios. Foi o que me 
marcou mais.”

Apesar de não gostar das “brigas”, Carlos foi, no entanto, Segurança em 
vários momentos da história do PSD, nomeadamente com Francisco Sá 
Carneiro; e a convite do presidente da Juventude Social Democrata, Car-
los Pereira fez parte da segurança de Sá Carneiro num comício na Ericeira. 
“E assim começou a minha missão de Segurança do Sá Carneiro, de ‘74 a 
’75. Éramos seis e eu vivi aquilo tudo: as cenas do LUAR, as tentativas de 
assalto à Duque de Loulé, a tentativa no Rato; os comícios em Aveiro que 
deram problemas enormes, os de Guimarães, Coimbra… mas isso fazia 
parte do entusiasmo que havia. Havia mais entusiasmo em ser de um par-
tido do que de um clube de futebol.”

Lembra-se também que Francisco Sá Carneiro era contra ter seguranças. 
“Nos primeiros dois meses que fizemos segurança ele não se apercebia. 
Apercebeu-se pela primeira vez passados uns três, quatro meses, que tinha 
alguém atrás dele no Hotel Tivoli, na Avenida da Liberdade. Ele acredita-
va que ninguém lhe ia fazer mal.”

Era uma “pessoa bastante afável, acessível ao máximo” e recorda uma via-
gem que fez com ele, do Porto a Lisboa, durante seis horas, conversando 
sobre “vários assuntos, sobre ideias políticas que me fizeram aprender.”

Carlos Alberto Pereira diz que, se o seu pai ainda fosse vivo, partilharia da 
sua visão atual do Partido Social Democrata: “Sou PSD, mas as minhas 
raízes são PPD. Adoro o PSD, mas gosto mais do PPD. A geração mais 
velha viveu tudo isto e a mais nova apareceu numa fase mais calma, sem os 
problemas que nós tivemos durante a geração PPD.”

Diz ainda que “a esquerda, arranja sempre maneira de dizer que está mal, 
seja o Pedro Passos Coelho a falar, ou outro. Quero dizer aos futuros mi-
litantes que tenham fé e o ter fé é acreditar naquilo que o nosso partido 
pode fazer. Criar uma social democracia é importantíssimo e eu, que vivi 
em países diferentes e conhecendo outros países sociais democratas, não se 
arrependam, votem sempre PPD e PSD. É o futuro.”

Foto de Carlos Pereira.No fundo o retrato de seu pai.

ENTREVISTA 
CARLOS ALBERTO MICAEL PEREIRA

MeMórIAs dO PAssAdO 
e dO Presente   



AS LIDERANÇAS 
DOS ÚLTIMOS 40 ANOSLIderAnçAs  

51

ENTREVISTA 
MARIA JOSé CARDOSO GONÇALVES DOS SANTOS

Maria josé Cardoso 
Gonçalves dos santos
(Militante n.º 1956) 
secretária da segunda Comissão 
Política - 1976

Para Maria José Cardoso dos Santos, 
recordar o Partido Popular Democrá-
tico é recordar o seu irmão Óscar Gon-
çalves, militante número “setecentos e 
tal ou seiscentos e tal” dizia ela, antes 
de passar aos tempos de colégio em 
Braga onde todos os dias se ouvia a di-
zer “…foi preso pela PIDE”. 

Maria José compara as vivências de Braga às da Ericeira e refere que o 
colégio onde andava, de índole religiosa, permitia algumas saídas e estas, 
por sua vez, proporcionavam alguma discussão política entre as pessoas. 
“Na Ericeira não havia oportunidade para isso”, diz ela. “Não havia opor-
tunidade para discutir o corporativismo de Marcelo Caetano ou as novas 
funções sociais... era tudo muito fechado, não era fácil.”

Segundo ela, foram a Escola Prática de Infantaria e o Centro Militar de 
Educação Física que trouxeram para Mafra a diversidade política. Antes 
disso, politicamente e “melhor instalados” que o PPD estavam os parti-
dos de raiz comunista e os partidos de extrema esquerda. 

Estas Unidades Militares em Mafra exigiam o 5.º ano de escolaridade a 
qualquer pessoa que ali se quisesse inscrever. E vinham de todo o lado: 
Braga, Faro e Évora são apenas algumas das localidades que Maria José 
relembra. Os alunos e militares, que chegavam de todo o país, transfor-
maram Mafra num centro político no pós 25 de Abril de 74.

Mas o município, nessa altura, estava muito virado à esquerda e Maria 
José admite, abertamente, que se sentia mais pró-socialista. 

“Era muito fácil ser-se pró-socialista. Era aquele que nem era contra 
nem era da situação, estava ali no meio... jogava um bocadinho.” – afirma 
ela, quase arrependida por sentir que aquelas são palavras que não se de-
vem dizer, desculpando-se, no entanto, por “ser esta a realidade.”

Mais tarde, foi na sua sala que preencheu a ficha de militância do Partido 
Popular Democrata, com o seu irmão e outros formadores do Partido 
ao lado. Foi, assim, em sua casa que Maria José Cardoso dos Santos se 
tornou numa das primeiras militantes do PPD de Mafra.

Relembra esses tempos sem qualquer hesitação, a militância e o seu significa-
do, nos primeiros anos do Partido. Os mesmos de um Portugal democrático. 

Maria José fala deles como se ainda ontem as telefonias nos perguntas-
sem de quem nos tínhamos esquecido.

Fala da fábrica das redes de pesca onde na Ericeira se juntavam antes da 
revolução, e durante algum tempo depois da mesma. Era dali que par-
tiam a divulgar o Partido Social Democrata: “Um grupo de jovens que 
andavam pelas terras a tentar angariar novos militantes.”

Lembra-se de irem a Santo Isidoro, a Ribamar, à Venda do Pinheiro 
ou à Malveira. É quando Maria José recorda a Ericeira com as imagens 
de uma casa “muito velha” que nos chegam do princípio da democracia. 
Parecia que seria ali que Mafra renasceria das cinzas da ditadura. A casa, 
mesmo muito velha, continua Maria José, “caía por todos os lados, chovia 
por todos os lados…” e, por todos os lados, “... havia ratos. Era ali que 
nos reuníamos.”

A aquisição desta casa ofereceu um espaço para almoços, jantares, reu-
niões e convívios. E acabou por ficar para a história a casa do Largo dos 
Condes, à qual chamaram a Sede dos Ratos. No primeiro andar era a 
sede do PSD e a casa foi paga pelos seus militantes.

Desses primeiros, os militantes que Maria José mais se lembra são “o 
Mourão Andrade e o Vítor Taveira”. Além dos principais dinamizadores 
dos convívios e reuniões da Sede dos Ratos: o Henrique Canudo ou o 
Armindo do Brás Monteiro.

Além de ser uma das primeiras militantes, Maria José foi também a pri-
meira mulher a candidatar-se à Junta de Freguesia da Ericeira, perdendo 
para o socialista Mário Cravina. Maria José salienta o carácter sociológi-
co da freguesia que “vira para ali” – para o PS.

A dada altura o Presidente de Câmara foi eleito pela Aliança De-
mocrática acabando por não durar muito tempo. Foi durante estes 
momentos que o futuro de Mafra começava a dar os primeiros passos 
no circuito político ou, segundo Maria José, começaram a aparecer 
os homens que abririam as portas à elite do PSD em Mafra – a nova 
formação: Licenciados, Doutorados, melhor preparados, mais aptos, 
mais profissionais e com a retórica necessária. “Sabiam falar”, observa 
Maria José.

José Maria Ministro dos Santos, Joaquim Francisco da Silva Sardinha 
(que viria a tornar-se o homem que mais vezes esteve à frente do PSD 
Mafra e, pela altura da edição deste livro, o vice-presidente da Câmara 
Munipal de Mafra), José António Dias Pestana (o grande estratega polí-
tico da primeira vitória do PSD de Ministro dos Santos) e João António 
dos Reis Corte-Real. O futuro juntava-se assim a um passado recente: 
Mourão de Andrade e Vítor Taveira.

Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos foi uma das primeiras mili-
tantes do PPD/PSD de Mafra. Quando se deu o 25 de Abril, Maria José 
tinha 25 anos e admite que o que mais gostava eram as Jotas. “Sempre 
me dei mais com a JSD do que com a área dos adultos.”

Sobre os 40 anos do PSD de Mafra, Maria José gostaria também de 
referir alguns anónimos. Pessoas que, por uma ou outra razão não exer-
ceram nenhum cargo relevante, mas que por isso não podem deixar de 
ficar esquecidos. 

Para Maria José a família Penicheiro tem lugar de destaque: “Todos eles. 
Henrique Pereira Canudo e irmão Manuel, respetivas mulheres e filhos.” 
E ainda guarda um lugar na memória para a Irene, para o Armindo, o 
Daniel, o António e o Lino.

Das memórias do passado regista a morte de Sá Carneiro como um dos 
marcos mais tristes do PSD e hoje, com 65 anos, Maria José considera 
que o futuro dos partidos terá necessariamente de se afastar do passado 
dos mesmos. “Somos o resultado das nossas vivências” e sublinha que os 
jovens de hoje, culturalmente mais evoluídos e com formação académica 
superior, não “viveu o antes do 25 de Abril” e, por isso, as suas preocupa-
ções serão outras, “menos viradas para as questões sociais”.

Maria José acredita que os Partidos se irão adaptar a novos princípios, de 
acordo com as mentalidades daqueles que os vão gerir, os jovens do presente.

MeMórIAs dO PAssAdO 
e dO Presente   
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josé António 
dias Pestana
(Militante n.º 34613) 
ex-Presidente do Psd Mafra

José António Dias Pestana, jurista, 60 
anos de idade, guarda como melhor re-
cordação do PPD/PSD o terem “dado 
a volta por cima” e terem tido “todas as 
vitórias que tivemos durante estes anos 
todos. O trabalho gratificante que houve, 
os sacrifícios pessoais e profissionais que 
deram fruto e que hoje ainda se mantêm.”

Foi em Lisboa que ouviu falar pela primeira vez do PPD e assim que 
regressou a Mafra, em 1978, juntou-se ao Partido Social Democrata, 
tinha “24 ou 25 anos”. Juntou-se “pelos princípios programáticos, não 
por pessoas.” Mas admite uma “estima muito próxima por Francisco Sá 
Carneiro e pelos outros militantes que o rodeavam nesses tempos.”

Mas em Mafra, recorda-se de um PSD sem “muito a ver com os tais 
princípios programáticos.”

Lembra-se da luta incessante que foi a tentativa de catequização das 
pessoas que se juntavam ao PSD pelo refúgio do Pós 25 de Abril. 

“O PSD estava em expansão e muitos juntaram-se não por convicção de 
filosofia ou de princípios, mas porque ou gostavam de Sá Carneiro, ou 
gostavam de “A” ou “B”. Essa foi a grande tarefa que nós tivemos aqui.”

“Atualmente”, para José Pestana, são os últimos vinte anos e, “atualmen-

te”, os militantes reúnem com menos frequência, menos entusiasmo e 
menos espírito de missão. E relembra a altura em que, no seu mandato, se 
inverteu a situação local que era maioritariamente PS. “As pessoas ainda 
hoje votam PSD, mas não votam PSD por PSD, votam pela forma como 
foram tratadas e abordadas por nós nessa altura. Se era preciso irmos ao 
Bairro da Minhoca, íamos ao Bairro da Minhoca.”

Isto verificou-se em todos os pontos do concelho, mesmo naqueles onde 
eram mal recebidos, e em situações de agressões ou, como na Enxara do 
Bispo, onde eram recebidos a tiro. Mas José Pestana sublinha: “passámos 
de minoria para maioria e, depois, para maioria absoluta. Mas o trabalho 
é um trabalho daquele tempo. É um trabalho de base.”

A linha estratégica desse tempo era, no entanto, simples. Muito difícil e 
muito complicada, certamente, mas simples. É a mesma estratégia que o 
PSD nacional enfrenta hoje enquanto governo: “Nunca deixámos de ir, 
de dar a cara e enfrentar.”

Tudo isso era levado a sério, “trabalhávamos muito. E sem meios.” 

Eram muito ativos, mas tinham uma grande dificuldade em obter meios e 
hoje pergunta-se “quantas vezes nós pagámos muito do nosso bolso e das 
nossas vidas pessoais e profissionais para conseguirmos atingir objetivos.”

José Pestana recorda um episódio recente, num jantar do PSD onde foi 
reconhecido por indivíduo que o chamou de “chato” por “exigir” para o 
seu concelho, para a sua secção e para a sua estrutura. O que se veio a 
verificar, depois da “chatice”, foi que “nós conseguimos dar a volta no 
concelho. É bom que as pessoas não se esqueçam que Mafra estava total-
mente afecta ao PS e nós tivemos de inverter essa marcha. Sempre fomos 
muito, muito esquecidos pela estrutura, principalmente a distrital.”

O tempo foi avançando e José Pestana acabou por se “desencantar”, mas 
antes foi responsável por lançar José Ministro dos Santos. “Assumi o 
risco”, admite.

O risco devia-se ao fato de Ministro dos Santos não ser conhecido em 
Mafra. “Assumi as despesas todas dessa proposta, a nível pessoal e profis-
sional. A primeira campanha foi feita a partir do meu escritório.” Segun-
do ele “era o momento ideal para lançarmos alguém mais novo.”

Quando o palco se ilumina para alguém mais novo, é muito difícil não 
se pensar no que ficou para trás e José Pestana lembra militantes como 
Henrique Canudo, Mourão Andrade (“naquele momento crítico de der-
rotar definitivamente o PS”), Filipe Abreu, Custódio Rodrigues Alves, 
Daniel Lourenço e José Maria dos Santos, entre muitos outros. “Mar-
caram aquela época, que deu o nosso arranque para estarmos hoje como 
estamos.”

Apesar disso, José Pestana é da opinião de que o PSD está a perder em 
Mafra. Uma das razões, segundo o próprio, é o de não se saber “distinguir 
duas coisas: o poder executivo no caso dos órgãos autárquicos e o poder e 
a direção da secção. São coisas permanentemente misturadas.” Considera 
ainda ser de um “egocentrismo total” quando o presidente da comissão 
política é o presidente da Câmara. Esta é, aliás, a pior recordação que 
José Pestana retira do PPD / PSD de Mafra dos últimos 40 anos.

Para o futuro, José Pestana tem uma certeza: “o PSD tem o futuro asse-
gurado. Tem um grupo de jovens da JSD bastante ativo e interessado.” 
Mas sublinha aquilo que considera ser o mais importante: os princípios 
programáticos do PSD.

“O trabalho está feito, mas é preciso consolidar.”
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joaquim Francisco 
da silva sardinha
(Militante n.º 3653) 
Vice-presidente CMM 
Militante que mais vezes 
presidiu à CPS Mafra (6 vezes)

A primeira vez que participou numa 
campanha, foi em 1979. “A lista era 
composta pelo Sr. Filberto Barquinha; 
o número dois era o Sr. Joaquim do Val 
Morais, o número três o Major João 
Gomes e o número quatro era eu.“ 

Com esta lista “Retirámos o Partido Socialista da Câmara.”

No entanto, cinco anos tinham passado desde que ouvira falar pela pri-
meira vez acerca do Partido Popular Democrático. Antes de se tornar 
militante, julga Joaquim Sardinha “que em ‘79” , frequentava a sede da 
Buenos Aires, onde havia uma “secção de Económica” junto à faculdade 
que ele frequentava.

Tem 35 anos de militância no PSD e é, até à data desta edição, o militan-
te que mais vezes esteve à frente da Comissão Política de Mafra, tendo 
sido presidente por seis vezes.

Lembra-se de terem de fazer “coisas básicas” ao longo desses anos. “O con-
celho, mais de 40% não tinha alcatrão; a maior parte foi alcatroada até 
1985/86.” E refere que todos os trabalhos de alargamento da “rede de sa-
neamento básico, a água, postes de iluminação, asfalto… foi tudo feito com 
o orçamento da época.” Em comparação com os dias de hoje a diferença de 
orçamento era entre os 2,4 milhões de euros e os 50 milhões atuais.

Nesse período, o partido era constituído pela Comissão Política mais o 
Sr. Lino Camilo Ferreira “ou o Senhor Lino mais a Comissão Política.” 
Para Joaquim Saredinha esta é uma questão importante porque “uma 
grande quantidade de militantes aderiam ao partido através do Sr. Lino 
e era através dele e do saudoso Sr. Daniel Lourenço que mantinham a 
vivência partidária.”

Do Sr. Daniel Lourenço, Joaquim Sardinha guarda “uma simpatia par-
ticular, porque ele conhecia-me desde miúdo. Fazia pressão sobre mim 
para que eu assumisse posições mais relevantes, até na política local. Eu 
é que, como todos sabem, não estava muito para aí virado.”

“À época” Mafra apresentava-se como o concelho com “mais atividade 
independente”. Porquê? Porque num país “absolutamente rural” vive-se 
do comércio; e de Mafra partiam comerciantes “que iam vender a Lisboa, 
a Cascais… e eram frutas, legumes ou ovos. Todo este tipo de atividade 
era desenvolvida no concelho e isso fez com que as pessoas defendessem 
a sua propriedade de forma absoluta.” É por isto que Joaquim Sarinha 
acredita que o PSD em Mafra era o partido mais interclassista da socie-
dade portuguesa.

Joaquim Sardinha recorda-se que no dia 5 de Abril de 1991 foi pela 
primeira vez eleito para Presidente da Comissão Política cujo mandato 
terminou em 14 de Dezembro do mesmo ano, dia este em que iniciou 
novo mandato como Presidente mas desta vez até Dezembro de 1994.
Recorda ainda que em Janeiro de 1995 a Comissão Politica passa a ter 
Filipe Abreu como Presidente, mas em Julho de 1996 volta a ser Joaquim 
Sardinha o líder da Secção de Mafra, função para que vai sendo suces-
sivamente eleito até 2002. Curiosamente, de 2002 a 2004 é João Corte-
-Real o Presidente regressando Joaquim Sardinha em 2004 para assumir 
até 2006 a Presidência da Comissão Política.

Val de Morais chegou a falar com Joaquim Sardinha sobre a sua candi-
datura à presidência da Câmara “no final de ‘85”, algo que pôs de lado 
logo à partida. “Era desgastante trabalhar numa câmara onde o partido 
que ganhava tinha de prestar contas todos os dias ou todas as semanas 
à oposição, por estar em minoria.” Na altura existiam três elementos do 
PSD, três do PS e um do Partido Comunista.

O problema não era o diálogo com a oposição. Era o “escrutínio exausti-
vo” de que eram alvo, “na tentativa de não deixar fazer ou criar obstáculos 
em tudo o que se podia concretizar.”

Num ano, não se recorda exatamente qual, a oposição estava “feroz” na apro-
vação do orçamento e do plano de atividades. Quando usou na palavra, Joa-
quim dirigiu-se à Assembleia, “nomeadamente ao Partido Socialista”, e disse: 
“Se não concordam com o plano de atividades, pelo menos aprovem o 
orçamento, porque a gente escusa de viver em duodécimos.” A proposta 
passou e Joaquim Sardinha recorda a história como “simpática, relativa-
mente à forma como a oposição era feita.” 

Passados uns tempos, vieram perguntar-lhe sobre o Plano de Atividades, 
“quando vinha” e à pergunta ele respondeu, muito simplesmente: “Agora já 
não é preciso, porque eu já tenho o orçamento feito.” Depois de recordar 
este episódio refere “naturalmente” que “estas só se fazem uma vez na vida.”

Os nomes que lhe vêm à memória durante todos esses anos são os de Pedro 
Roseta, Isaltino Morais e Manuela Ferreira Leite, esta “talvez a personagem 
mais interessante sob o ponto de vista da capacidade de interação, de luta, 
de luta mesmo.” Recorda então um episódio da Drª Manuela Ferreira Leite 
que deixou incomodado o Eng.º José Maria Ministro dos Santos.

“Ela telefona a Ministro dos Santos e diz que conta com ele para se re-
candidatar.” E depois do telefonema, Ministro dos Santos liga a Joaquim 
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Sardinha para dizer que sempre fora convidado pessoalmente e que ele 
tinha de resolver aquilo. Joaquim Sardinha ia a caminho de Lisboa para 
falar com Manuela Ferreira Leite, tentando explicar que seria preciso 
mais do que um telefonema. “A determinada altura diz Manuela Ferreira 
Leite: mas vocês em Mafra são muita complicados.”

“Nós hoje sabemos outras coisas, mas estávamos convictos que estáva-
mos a fazer uma grande obra.”

Lembra-se também de outro episódio ainda na altura das Forças Popula-
res 25 de Abril e das ameaças a meio da noite. Segundo Joaquim Sardinha 
“o Eng.º Ângelo Correia veio a Mafra e nós estivemos a almoçar. Veio 
numa viatura do Estado e como eu era o mais novo preparei-me para me 
sentar no lugar da frente, ao lado do motorista, mas ele interrompeu-me 
dizendo que quem ia frente era ele. Depois colocou uma Walter, um pis-
tolão em cima do tablier e disse que o primeiro tiro era dele.”

As lembranças são hoje feitas em sorrisos, “peripécias” e do episódio 
do carro emprestado por Val Morais a Ramalho Eanes em que “toda 
a gente tem visível na sua memória uma imagem do Eanes de peito 
aberto, em Évora, em cima de um Peugeot 504.” Mas a melhor memó-
ria que guarda desses tempos foi do jogo político, “onde se jogava tudo 
por tudo para construir a autoestrada, e chegavam fax’s a meio da noite 
do Gabinete do Ministro das Obras Públicas a dizer que nós não po-
díamos avançar com aquilo. Foi para mim o momento mais simpático: 
nós queremos fazer e os gajos não nos deixam fazer. Fomos em frente 
e acho que a obra está aí.”

Para o futuro, Joaquim Sardinha espera que o PSD continue a ser um 
partido de valores, que olhe para as pessoas primeiro. Se há na política 
portuguesa um partido que esteja genuinamente interessado na evolução 
das populações e da sociedade, esse partido é o PSD.”
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joaquim Filipe 
Abreu dos santos
(Militante n.º 4336) 
reconhecido Militante 
e dirigente do Psd
ex-Presidente Psd Mafra
ex-Vereador CMM
Atual Presidente da junta 
de Freguesia da ericeira

Foi no Ultramar que Filipe Abreu ouviu 
pela primeira vez falar do Partido Popular 
Democrático, em comissão de serviço na 
Força Aérea, “logo que o partido se for-

mou”. O seu pai enviava-lhe todos os dias o Diário de Notícias e foi através 
do jornal que Filipe Abreu acompanhou o que se passou durante o 25 de 
Abril e “durante o mês de Maio”, quando começaram a surgir as notícias do 
“PPD, do PS, de tudo o que havia, das UDP’s, da esquerda toda, do partido 
comunista e de todos os problemas que havia.”

A primeira coisa que fez quando chegou a Portugal, no dia 12 de Dezembro 
de 1974, foi comprar o programa do CDS, do PPD e do PS. Na altura não 
os davam, vendiam-nos “porque os partidos não tinham dinheiro”.

A decisão de não comprar os restantes programas foi deliberada. Da es-
querda, Filipe Abreu considerava que sabia “o que dali vinha, as ideias e as 
ligações internacionais.” Preocupou-se então com aqueles três programas e 
depois da leitura tomou a sua opção: o PPD. - “Independentemente das 
pessoas que lá estavam. Se “A”, “B” ou “C”; foi a minha opção e mantive-a até 
hoje, independentemente de quem estivesse à frente do partido.”

Foi por “inclusão” na sua mente, e não por exclusão de partes, que optou pelo 

que dizia o programa do PPD. Mas confessa lembrar-se das intervenções de 
“Miller Guerra, Pinto Balsemão e Sá Carneiro” que vinham reportadas nos 
jornais que o pai lhe encaminhava todos os dias. E de outras, traduzidas na 
imprensa estrangeira. 

Naquela época, com vinte e dois anos, admite que os jovens “tinham uma 
consciência diferente.”

Depois foi simpatizando e colaborando, recordando umas setas pintadas na 
parede do seu prédio da altura, contíguo à residência privada do Presidente 
da República Prof. Cavaco Silva, em Lisboa. “Ainda lá estão uma setas pin-
tadas a amarelo na parede do prédio, com PPD escrito por baixo.”

Lembra-se de andar pelo concelho “sozinho, com um escadote, brocha, pau 
de cola e uns cartazes enrolados. Não era militante sequer.”

Vivia em Lisboa mas vinha para a Ericeira aos fins-de-semana e era o refor-
mado da Polícia, Lino Camilo Ferreira que lhe dizia, sempre que o via: “Sr. 
Filipe, você tem de se tornar militante.”

“Isto durou muito tempo”, diz Filipe Abreu sobre as sugestões e o os incen-
tivos de Lino, “ só aderi no dia 22 de Novembro de 1980. Quando passei à 
disponibilidade, depois de deixar a Força Aérea.”

Além de Lino Ferreira, Henrique Canudo também teve uma participação 
ativa na sua militância. Quem terá assinado, provavelmente, a proposta foi 
Henrique Canudo com quem Filipe Abreu tinha ligações familiares (Hen-
rique Canudo era padrinho de casamento de Filipe Abreu, para além de lhe 
ter vendido o seu primeiro carro). 

“Conhecia-o já há muitos anos. Creio que quem assinou a proposta foi mes-
mo o Henrique Canudo.”

Filipe Abreu recorda-se que no início era  era complicado ser militante 
do PPD. 

Lembra-se da primeira sessão de esclarecimento do PPD onde a plateia 
estava “completamente à pinha”. “Quase 90% das pessoas não tinha nada a 
ver com o recém formado partido ou com a ideologia que vinha traduzida 
nos jornais e que o PPD proseguia”.

E compreende que “a tendência era ser tudo de esquerda, tinha de ser de es-
querda, tínhamos de cortar com uma ditadura. Muita gente nem sabia o que 
era a ditadura, mas aquilo tinha de virar e dar a cambalhota para o lado opos-
to. Não houve agressões, mas aquilo esteve mesmo à beira de se inflamar.”
Lembra-se também de uma outra sessão nos Bombeiros de Mafra onde “o 
falecido Amândio Quinto, que representava o PPM na altura, foi buscar 
uma pistola e ainda apareceu no meio da avenida de pistola em punho; os 
comunas eram mais do que nós e aquilo foi um serrabulho.”

Em Mafra “era complicado” principalmente quando se atendem às diferen-
ças entre os concelhos mais próximos de Lisboa: Mafra, Cascais, Oeiras. “A 
população era diferente. O concelho era puramente rural e houve aquela 
tentativa de dar a cambalhota no início. Ouvia-se dizer que era fascista e era 
fascista e pronto.” Recorda uma notícia que leu, ainda no Ultramar sobre um 
cidadão que foi obrigado a fugir da populaça, na Praça do Comércio – “era 
um turista alemão que estava a passear na praça e não sabia uma palavra de 
português.” 

No complicado início, o trabalho era “quase diário, de boca a boca, de bater 
à porta das pessoas.” Os principais atores nessa altura, para Filipe Abreu 
foram “o Henrique Canudo, o Vitor Manuel Jacinto Taveira, o Lino Camilo 
Ferreira, o Armindo do Brás Carvalho… há uma quantidade de gente que 
tiveram mais dores de cabeça, tiveram de se esconder, de fazer reuniões clan-
destinas com medo de represálias. Eram outros tempos.”
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Lembra-se depois de trabalhar com José António Dias Pestana “era enér-
gico, dinâmico e firme, sempre atuante, refilão... mas convivi com ele per-
feitamente durante muitos anos. Quando eu entrei para a Câmara ele era o 
assessor jurídico.” E depois recorda a influência da morte de Sá Carneiro em 
Vitor Taveira “a partir daí, afastou-se de tudo o que veio a seguir no PSD. 
Para ele todos eram assassinos, malandros e bandidos. Para ele, estavam a 
destruir o partido.”

O grande boom do PSD e do crescimento do concelho, “sem desprimor para 
Joaquim do Val Morais”, foi o período de José Maria Ministro dos Santos. 
“O partido cresceu. Quando há obra, as pessoas estão contentes, aderem e 
vão atrás.” Filipe Abreu vai falando, sublinhando sempre a frase “sem despri-
mor para o Val Morais.”

“Normalmente, tudo o que eu assisti aqui ao longo dos anos, foi sempre de 
continuidade. Quem veio a seguir pegou numa parte do projeto anterior. “
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joão António 
dos reis Corte-real 
(Militante 24030) 
ex-Presidente Psd Mafra
Carismático Líder 
de bancada Munícipal

A política não existia para João Corte-
-Real até aos 20 anos, momento em 
que, no pós 25 de Abril se falavam dos 
partidos um pouco por todos os lugares. 
“Política, para mim não existia nunca… 
infelizmente.” 

De seguida, João António dos Reis Corte-Real lamenta não ter nenhuma 
“boa história de universidade, de presidente da secção de estudantes ou 
da associação de estudantes não sei de onde. Não tenho nenhum passado 
político anterior ao 25 de Abril, comecei a interessar-me depois.”

Foi no Cacém que ouviu pela primeira vez falar no Partido Popular De-
mocrático, mas foi em Mafra que apareceram as primeiras pessoas que lhe 
deixaram uma marca positiva. “Tinha que se ser corajoso, em 1977, quan-
do eu vim para Mafra, vocês não imaginam, desde tiros, a ameaças…era 
sofrer mesmo na pele, não era?” e continua “era moda ser socialista ou co-
munista, era uma moda, não se podia ser outra coisa senão era-se fascista.”
A primeira pessoa foi o Sr. João Ramilo, o responsável pelo PPD em Che-
leiros, onde Corte-Real tinha uma casa. O Sr. João Ramilo foi a casa de 
Corte-Real para lhe instalar uma antena no telhado e ele lembra-se “como 
se fosse hoje”. 

João Ramilo ficou a saber que João Corte-Real era professor e por isso era 
a pessoa indicada para ser cabeça de lista da Junta de Freguesia. Mas “não 

foi por acaso que ele me abordou assim. Não foi por eu ter 23 anos, 1,90m 
e ser professor. Eu já pertencia ao Concelho Municipal de Mafra, fui eleito 
presidente da Sociedade Recreativa e Desportiva de Cheleiros e tinha na-
morado a minha mulher cinco anos antes de casarmos.”

E assim começou a aventura política de Corte-Real, na primeira candi-
datura à Junta, ganha com maioria. “Começa aí como independente.” Só 
passado um ano é que se tornou, efetivamente militante. Mas não sem 
antes experienciar um episódio “À Lino!” 

Quando foram tomar posse, o Sr. Lino disse que ele tinha de ser militante, 
e que já tinha com ele os papéis para proceder à inscrição. “À Lino!”

Na reunião em que se inscreveu no Partido Popular Democrático estavam 
o Sr. Taveira e “não sei se o Sr. Filipe Abreu já lá andaria por lá. Estava o Sr. 
Daniel e mais algumas pessoas que agora não me lembro.”

Depois da inscrição diz com orgulho que ajudou “a crescer” o PPD. E 
lembra os velhos tempos e os seus grandes rostos: “Primeiro José Pestana, 
segundo Joaquim Sardinha, para mim, foram as duas grandes pessoas dos 
velhos tempos. Éramos muito ativos, éramos putos. Não é fácil ir para a 
Enxara do Bispo e ser recebido a tiros.”

O seu primeiro presidente foi o Sr. Filberto Barquinha e depois confirma 
que ele, “o Zé e o Quim” disseram ao Sr. Barquinha para desistir. De segui-
da entrou para a presidência Vale de Morais. Lembra-se de no dia do seu 
aniversário sair a meio do almoço depois do telefonema de José Pestana a 
dizer que precisava dele em Mafra, para “escrever umas coisas que o presi-
dente vai ter de falar. Ficámos ali a escrever até às 5 da manhã.”

“Eu fiz sempre isto tudo sem nenhum esforço. Estava em todas. Era pai-
xão, era uma coisa esquisita.”

Depois desses tempos, João Corte-Real passa para a Assembleia Muni-
cipal e recorda os “anos de glória do partido. Foi o desenvolvimento do 
concelho, a todos os níveis. Desde o saneamento básico, aos transportes, às 
redes viárias, ao conforto. Tudo.”

Dos anos de glória, chegara a vez de Corte-Real se tornar o Presidente 
da estrutura local do partido, depois de “4 ou 5 mandatos como Vice-
-Presidente, chega uma altura em que o Quim Sardinha não o pode ser, 
por causa da lei. Foi serviço ao partido.”

Do seu mandato recorda a continuação do trabalho normal e a necessidade 
“premente” de obras de recuperação na sede da Ericeira que estava uma 
“lástima”.

E da história do PSD assume-se um “cavaquista” colocando o Professor 
Aníbal Cavaco Silva como a personagem do PSD que mais o marcou, 
além de Francisco Sá Carneiro.

Lembra-se da noite de 4 de Dezembro de 1980 quando um jornalista 
anunciou em direto na televisão que Sá Carneiro acabara de morrer no 
Cessna que se despenhou em Camarate. Ao ouvir esta trágica notícia e 
sem saber bem porquê, foi bater à porta do Major João Gomes “não sei 
porquê... eu sabia a morada do Quim Sardinha, do José Pestana”… e ouvia 
os gritos das pessoas na rua “vamos matar os comunistas todos, vamos 
buscar as espingardas.”

Essa foi a noite mais negra para João Corte-Real na história do PSD que 
gostaria de ver no futuro um “PSD mais militante, menos burocrata e tec-
nocrata. Viver mais o partido, poder dizer que ajudaram à construção da-
quela ponte, daquela escola, ou de um parque infantil”
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josé Alves 
bizarro duarte
(Militante n.º 113418)
ex-Presidente Psd Mafra
Atual Presidente AMM 

José Alves Bizarro Duarte é o mais 
novo presidente do PSD de Mafra, 
com 29 anos de idade em 2015. A sua 
primeira imagem do PSD é das eleições 
autárquicas em 1989, ano em que o seu 
pai integrava as listas para a junta da 
freguesia da Malveira. 

Tinha quatro anos na altura e apesar de não se recordar bem, lembra-se 
do pai na Junta de Freguesia pelo PSD – “Integrou as listas para a junta 
de 1989 e 1993. Será, provavelmente, a primeira imagem muito a nível 
local que eu tenho do PSD.”

No entanto, a primeira vez que se lembra do partido, “com alguma cons-
ciência”, é da vitória de Durão Barroso nas legislativas de 2002, no mes-
mo ano em que se junta à Juventude Social-Democrata, onde militou até 
completar os 18 anos, sendo na altura presidente da JSD o companheiro 
Paulo Almeida.

Nunca esqueceu a célebre frase «O país está de tanga» proferida por José 
Manuel Durão Barroso em 17 de Abril de 2002, no início do debate do 
programa do XV governo constitucional na Assembleia da República 
centrado na situação económica do país. Isto, logo após a demissão do 
Governo de António Guterres em Dezembro de 2001, alegadamente 
para evitar que o país caísse num «pântano democrático».

 “São das primeiras imagens que tenho e estava eu na JSD, era aluno na 
escola secundária e começa aí a minha ligação partidária ao PSD”

Durante os tempos da JSD, acredita que houve “uma nova atividade na 
JSD de Mafra, com um grande foco onde a JSD tem que estar, que é nas 
escolas. Foi um tempo muito interessante” baseado principalmente em 
atividades viradas para os jovens. “Lembro-me da canoagem, dos kartin-
gs e de termos conseguido angariar muitos militantes.” 

Sublinha que a JSD sempre se preocupou em fazer “políticas de juventu-
de, enquadradas à época, com as necessidades da época.” 

E recorda que “na altura” a Juventude Social Democrata “era vista no 
partido com algum distanciamento.”

Presidente do PSD de Mafra de 2010 a 2014, José Bizarro procurou 
fazer “alguma renovação na comissão política” consciente de que “tinha 
de se fazer um bocadinho mais dentro do partido.”

Lembra também o esforço que foi feito nas freguesias onde o PSD tinha 
mais dificuldade nas bases de militância, admitindo que houve um “foco 
claro” nas freguesias. Quer isto dizer que José Bizarro acreditava que 
tinham de ir para o terreno, de freguesia em freguesia, “ter com todos 
aqueles 360 cidadãos que deram a cara pelo PSD nas autárquicas de 
2009 e ouvi-los. Porque não os podemos chamar só de 4 em 4 anos.”

Foi algo que demorou muitos meses. Faziam um jantar por mês em todas 
as freguesias “com todos os da lista, com os eleitos e com os não eleitos de 
todas as freguesias e isso deu para ir conhecendo um bocadinho melhor 
as pessoas.”

Esse período permitiu a José Bizarro Duarte perceber quem se estava a 

perfilar nessas freguesias, além de possibilitar essa perceção com olhos de 
“quem vem de fora.”

Depois de 2013 começaram a fazer no partido algumas iniciativas mais te-
máticas e recorda-se de uma inteiramente dedicada ao empreendedorismo. 
Era já uma tentativa de chamar para o partido não somente os militantes 
– “chamar outras pessoas”. Sem nunca esquecer a ligação e o foco dado às 
freguesias nos anos anteriores. Em antecipação às legislações autárquicas 
de 2013, ano em que o PSD “necessariamente se apresentaria mais frágil.”

Durante o seu percurso onde, entretanto, foi eleito também Vereador 
na Câmara Municipal, José Bizarro não consegue encontrar uma pessoa 
que o tenha marcado especialmente. “São tantas, são vários momentos” 
por sentir que é nas campanhas onde mais se sente a camaradagem par-
tidária. É quando vai ao terreno e descobre “aquelas pessoas que de outra 
forma nunca saberia que eram PSD, ou aqueles que nos fins do concelho 
nos receberam de braços abertos, a gritarem PSD e a darem força. Há 
muitos momentos desses giros.” 

Apesar de não conseguir enumerar as pessoas, sente um “carinho espe-
cial” pelos presidentes das juntas de freguesia, “principalmente os mais 
antigos,” por achar que “agarraram o PSD a nível local durante muitos 
anos, alguns deles durante vinte anos. Vinte anos é muito tempo para se 
abdicar das suas vidas pessoais e profissionais e, por isso, tenho um cari-
nho especial por eles. Por vezes, as pessoas não valorizam o trabalho nas 
juntas de freguesia, mas eu acho que é muito importante.”

Sobre líderes partidários sente que foi Pedro Santana Lopes aquele que 
mais o influenciou positivamente, por ter vivido “de perto a campanha de 
2005” – “Estava a full time”. Tanto na distrital, como na nacional e lem-
bra-se da “pancada” que o PSD levou e da sugestão de Marques Mendes, 
“logo no dia das eleições”, de que o partido tinha de mudar de vida. 

ENTREVISTA 
JOSé ALVES BIzARRO DuARTE

MeMórIAs dO PAssAdO 
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A derrota nas legislativas de 2005 acaba por ser o momento que mais 
o entristeceu durante a sua vida partidária, por oposição à vitória das 
autárquicas em 2013, considerada por ele, aquela que lhe “traz melhores 
memórias.”

De Mafra, recorda particularmente os presidentes dos seus primeiros 
anos: o Dr. Sardinha, pela “experiência, respeitabilidade e conhecimento” 
e o Sr. Filipe Abreu pela “dedicação que tem ao partido”, sem nunca es-
quecer João Corte-Real” lamentando não se poder lembrar dos primeiros 
anos do Partido Social Democrata de Mafra por ter nascido em 1985.

Para o futuro, José Alves Bizarro Duarte pensa na imagem que as elei-
ções de Mafra têm para quem está de fora, a de que “é simples ganhar 
em Mafra.” E responde: “É simples porque houve trabalho, tanto do dis-
positivo municipal como de freguesia. É simples porque se souberam 
resolver problemas, porque se soube trabalhar em equipa, se souberam 
gerir expectativas junto das pessoas e pensar no mandato a 4 anos. É 
simples desde 1979 porque as pessoas de Mafra, o tal puzzle de Mafra, 
vai fazendo com que as coisas sejam fáceis. Os homens bons da terra são 
muito relevantes para o PSD continuar a ganhar.”
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joaquim 
do Val Morais
(Militante n.º 5062) 
1º Militante eleito 
Presidente da CMM

Joaquim do Val Morais comprou o velho 
casino da Ericeira, arranjou os arruamen-
tos para a praia e as piscinas do parque de 
campismo, construiu a sede do Turismo 
de Mafra, organizou o aterro sanitário do 
concelho e iluminou o convento de Ma-
fra com “aqueles projetores”. Hoje, com 
84 anos, nascido em 1931, aquilo de que 

mais se orgulha do seu trabalho enquanto presidente da Câmara “foi o abas-
tecimento de água”. Não só para Mafra, conseguiu-o também para Torres 
Vedras. Porquê Torres Vedras? Porque “também estava a crescer muito”. 

Nessa altura, Val Morais estava em minoria: era um mandato com três 
vereadores do PSD, três vereadores do PS e 1 vereador do CDU. Da 
oposição ficou com muitas más recordações, por serem tempos “muito 
duros”. “Levava-se mais de uma hora a discutir o plano de trabalhos, 
a discutir a ata anterior porque não tinha o doutor fulano de tal, a um 
outro faltava um “P” ou um “Q”… era só para destabilizar. O Partido 
Comunista nunca votou a favor, nem se abstinha.” Lamenta que a Opo-
sição “seja assim” e desejava que esta fosse “mais honesta e mais correta.”

A primeira vez que ouviu falar do PPD foi num comício “com o Sá 
Carneiro, ali ao pé de A-dos-Cunhados (Torres Vedras).” Lembra 
o homem como uma pessoa que não iludia e dizia a verdade. “Uma 
pessoa por quem tive muito respeito e muita pena que tivesse desa-
parecido. Lembro-me de o Sá Carneiro dizer que preferia um bom 
simpatizante do que um mau militante.”

Outra história que recorda é a de um telefonema feito por uma pessoa amiga 
de Lisboa que “precisava de um carro com janela de abrir. Precisava dele para 
o Ramalho Eanes. Andou com ele cerca de cinco mil quilómetros e trouxe-o 
todo amachucado porque o Ramalho Eanes subiu para o tejadilho.”

No dia em que venceu, Ramalho Eanes reuni-os e agradeceu a todos. Tinham 
disso 100 pessoas a arriscar a própria vida e os próprios bens para o apoiar e 
ele nunca se esqueceria. “Considero Ramalho Eanes um homem com “H” 
grande”, refere Joaquim do Val Morais. Acabou por perder o contato com o 
General. “Tenho pena, mas a vida transformou-se de tal maneira.”

Dos tempos de Mafra, lembra ainda o Dr. Joaquim Sardinha, o Sr. Lino 
Ferreira, o Sr. Daniel Lourenço e “muitos amigos do PSD. Foram muito 
importantes, homens extraordinários.”

Acabou por sair da Câmara sem renovar o mandato, “a pensar nos filhos e na 
mulher. Por não ter condições” e tentou que fosse Joaquim Sardinha, (o Dr. 
Sardinha) a substituí-lo “mas ele não quis e eu desisti.” Depois de sair, Val 
Morais militava embora “mais afastado”. 

Dos 40 anos de PSD em Mafra não guarda nenhum momento triste e re-
corda vários epísódios felizes: o Dr. Sardinha que lhe deu um “apoio muito 
grande” e das últimas eleições legislativas,  “O nosso Primeiro Ministro Pe-
dro Passos Coelho, na minha opinião, é um homem sério e humilde.”

Ao longo da vida, Val Morais procurou “trabalhar para os outros” sem pensar 
em si. Recorda um episódio em que 10 funcionários “iam para rua sem re-
forma nenhuma” e, depois de pedidos e exposições ao ministro, lhe disse: “eu 
ajoelho-me aos seus pés, mas o senhor tem de me ajudar.” O ministro da tu-
tela deixou-o abrir um concurso e Val Morais conseguiu “colocá-los a todos”. 

Para o futuro, Joaquim do Val Morais pede aos partidos que escolham para ca-
beças de lista “pessoas honestas e trabalhadoras. Eu sou contra a desonestidade.”

ENTREVISTA 
JOAquIM DO VAL MORAIS

*josé Maria 
Ministro dos santos
(Militante n.º 5745)
Presidente da CMM 28 anos

Num tempo em que “tudo ainda estava 
por fazer”, José Maria Ministro dos San-
tos assumiu aquele que considera o seu 
maior desafio pessoal e político – a Câ-
mara Municipal de Mafra – no dia 2 de 
Janeiro de 1986.

Esteve 28 anos como Presidente da Câ-
mara, deixando-se dominar pela “exigên-

cia da intervenção municipal”, seguindo, desde esse dia, a mesma lógica: 
“Primeiro a ideia, depois o projeto e finalmente o dinheiro.”

A exigência na intervenção era recíproca. Por vezes, Ministro dos Santos 
dizia a um trabalhador, escolhido aleatoriamente: “estás debaixo de olho!”

Um dia, um desses trabalhadores respondeu-lhe, avisando-o amigavelmente 
que também ele estava debaixo de olho. Para Ministro dos Santos, esse epi-
sódio marcou-o: “foi a plena tradução do sentimento que sempre me guiou. 
Competia-me corresponder, com extrema dedicação e eficácia, aos milhares 
de cidadãos que escolheram ou tiveram a felicidade de ser escolhidos para 
viver no nosso concelho.”

Com ele, Mafra “ousou pensar grande” com a consciência de que todos os 
investimentos feitos no município eram “prioridades de ontem”, lembrando 
as muitas vezes em que iniciou o seu discurso com um pedido de desculpas 
(propositado), por a obra só ter podido nascer naquele momento, naquele 
dia e não no anterior.

JOSé MARIA MINISTRO DOS SANTOS

MeMórIAs dO PAssAdO 
e dO Presente   

É ainda capaz de resumir a história de quase trinta anos de Mafra com ele 
ao leme: “é a história de um empenho coletivo.”

Este empenho coletivo fez surgir em Mafra as mais variadas estruturas dos 
mais variados setores, todos em prol do município: Infantários, Escolas Bá-
sicas e a Escola Secundária construídos “com base nos ensinamentos do pas-
sado, projetado a partir do presente e edificado a pensar naqueles que serão 
o futuro: as crianças.”

No âmbito cultural para além da salvaguarda do património surgiram as Ca-
sas de Cultura, o Arquivo Histórico Municipal, os Auditórios, as Bibliotecas 
Municipais, os Museus, promoveram-se inúmeras exposições e encontros 
temáticos, cerimónias e conferências, enquanto que na área da Saúde foram 
construídos Postos Médicos e Centros de Saúde; no Desporto o concelho 
ficou mais rico com a construção de pavilhões gimnodesportivos e parques 
desportivos multidisciplinares,  realizaram-se campeonatos das mais diversas 
modalidades, promoveu-se o Turismo com a construção de mais Postos e a 
realização de festivais promocionais dos valores do concelho. Construiram-
-se capelas, um Parque Eólico, e criaram-se locais de eleição para programas 
televisivos e filmes, entre tantos outros avanços e construções necessárias 
como as autoestradas (A21), e variantes (CRIMA, 1.ª, 2.ª e 3.ª fases) respon-
dendo assim às exigências da modernidade.

O progresso do município feito com José Ministro dos Santos é notório e 
ficará, indubitavelmente, para a história da região e do País sendo possível 
observá-lo em muito do que hoje é o concelho de Mafra. Os seus 28 anos de 
gestão autárquica terão culminado, provavelmente, no ano de 2001 quando, 
num estudo elaborado pelo ISCTE, o concelho de Mafra foi considerado o 
município português com melhor qualidade de vida.

*  Por impossibilidade de realização de entrevista em tempo oportuno, as presentes notas 
são da responsabilidade do Gabinete de Estudos do PSD Mafra.  
Fonte: “Mafra, 28 anos”, Ed. CMM, Setembro 2013

MeMórIAs dO PAssAdO 
e dO Presente   
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Hélder António 
Guerra de sousa silva
(Militante n.º 111732)
Atual Presidente da CMM

O atual presidente da Câmara Muni-
cipal de Mafra tem 49 anos e é enge-
nheiro. Apresenta-se como militante 
do PSD número 111732.

Não se recorda da primeira vez que ou-
viu falar em PSD, “recordo-me de ouvir 
falar em PPD, tinha nove anos de ida-
de, no período pós 25 de Abril”.

No Zambujal, onde nasceu e cresceu, não haviam televisões em todo o 
lado e por isso lembra-se de ouvir “religiosamente a rádio para ir acom-
panhando os desenvolvimentos”.

Com o tempo, as siglas e os partidos foram aparecendo e então começou 
a “ouvir falar no PPD/PSD”. “Em suma, há cerca de quarenta anos a esta 
parte que comecei a ouvir falar no PPD/PSD.”

Não se pôde filiar devido à carreira militar mas “uma coisa é filiação, 
outra coisa é aquilo que é o nosso sentimento.” Só mais tarde, depois de 
julgar que tinha cumprido o seu dever enquanto militar é que decidiu 
abraçar novos desafios, o que o permitiu, efetivamente, militar no partido.

Inscreveu-se por estar “farto de aparecer na lista dos cinzentos” e, depois 
do convite do engenheiro José Maria Ministro dos Santos para integrar 
a lista de candidatos às eleições de 2005, achou o momento oportuno.

Lembra-se de sentir “respeito” quando entrou pela primeira vez na sede 
da Ericeira. “Respeito pela memória de todos aqueles que tinham dado a 
cara pelo PSD ao longo destes 40 anos que agora celebramos.”

Da história lembra a memória de Francisco Sá Carneiro “tinha onze anitos 
quando foi o seu falecimento” e, mais recentemente, o “Dr. Pedro Passos Coe-
lho como primeiro-ministro de Portugal e que aprendi a respeitar e a admirar.”

De Mafra recorda nomes que não podem ser esquecidos e lamenta não 
se lembrar de todos. “Seguramente a injustiça pautará esta minha asser-
ção porque me vou esquecer, seguramente, de alguns nomes.”

Não consegue esquecer Filipe Abreu, o fundador Henrique Canudo, 
João Corte-Real, José António Dias Pestana, José Maria Ministro dos 
Santos. Mais recentemente, “não posso esquecer o José Bizarro, Joaquim 
Sardinha, Isilda Pegado… não posso esquecer muitos companheiros e 
companheiras, todos eles, que têm dedicado parte da sua vida aos valores 
do nosso partido.”

Não esquecendo o passado, Hélder Sousa Silva relembra que o futuro se 
constrói diariamente “ em cada segundo e o futuro também se constrói 
de ideais. O sonho de Francisco Sá Carneiro, há quarenta anos atrás, 
deverá ser o sonho de hoje e dos nossos sucessores e futuros militantes. “ 

ENTREVISTA 
HéLDER ANTóNIO GuERRA DE SOuSA E SILVA

MeMórIAs dO PAssAdO 
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APOstA nO FUtUrO
“A JSD é a nossa ponta de lança, o nosso fermento 
revolucionário interno e democrático, a nossa forma de 
progresso, incentivação e crítica constante, mas a Juventude 
Social Democrática não está à venda, não se aluga, não se 
deixa instrumentalizar. É o que é, porque serve o programa 
do Partido Popular Democrático e porque está integrada no 
Partido Popular Democrático.” Francisco sá Carneiro

22-12-1975, (Parte I - Discurso no comício de Lisboa)
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Martinho de Oliveira Ferreira
António da Silva Gomes
Emídio Biscaia dos Santos
Emílio Filipe dos Santos Firmino
Eusébio do Santos Nascimento
João Luís dos Santos Firmino Damião
José Vicente Galiza Alves
Pedro Paixão dos Santos Póvoa
Armando Manuel Simões Vigário
Maria da Conceição Antunes da Silva Farias
Adão Pereira Batalha
António Soares Esteves Palos
Armindo do Brás Carvalho
Bernardo Francisco dos Santos
Carlos Alberto Carvalho dos Anjos
Carlos Gil de Sousa
Francisco Diogo Teles Fernandes
Henrique Caetano Diniz
João Artur Sardinha Alves
João Francisco Henriques dos Santos
João Henrique da Costa Simões
João Luís Sobrinho
João Rafael Roque Gomes
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Joaquim José Alexandre Casado
José Francisco Paixão dos Santos Póvoa
José Henriques Alves Mano

Carlos Alberto Miguel Pereira 
Pedro Miguel Rosa Dias Murteira
Ana Maria Duarte Côco Gonçalves Marquês
Carlos Manuel Vicente
Manuel Dias Gaspar
Óscar Cardoso Gonçalves
Vitor Manuel Batalha Gomes
Manuel Luís Duarte
Gil Ricardo Sardinha Rodrigues

José Isidoro da Silva Jacinto
Manuel Agostinho Liberal dos Santos
Maria Antonieta C. S. A. Carvalho dos Anjos
Maria Clementina de O. G. Ribeiro de Faria
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Maria Mercedes Arvelo da Silva Vicente
Saul da Costa Plácido
Joaquim Batalha Duarte
Alice Maria Pedroso Ramilo Silvestre
Carlos Manuel Pereira Gomes
Daniel Domingos Lourenço
Diamantino Guerra da Costa
Francisco Ribeiro Cardoso
José António Dias Pestana
Maria Celeste da Silva Rodrigues Évora
Domingos dos Santos Formiga Vieira
Helder Alves de Oliveira
José Alves Ramos
José Manuel Franco Canas
Manuel Ramos Mourão Andrade
António Francisco Portela
Celestino Filipe Fernandes Vicente
Fernando Duarte
José Jacinto
Maria Irene Silva Tavares

Américo José de Oliveira Peralta
Joaquim Val Morais
Orlando Bento Gomes
Domingos Nunes Francisco
Egídio Augusto Portela
Ernesto Simões Inácio
Maria Gracinda Batalha Saramago Ruivo
Maria Teresa da Silva Vitorino Ferreira
Custódio Rodrigues Alves
João Alves Francisco
Nuno João da Cruz Sardinha
António Vitor da Silva Alves
João Lima Pereira Gaito
Leonor de Jesus Correia da Silva Alves
Adelino João dos Santos
Adérito Virgílio Sardinha Faustino
Albano dos Anjos Oliveira da Silva
Ana Maria da Cunha Mano
Ana Paula Serra Liberal dos Santos Ricardo
António Ferreira da Silva Paulo
António Filipe Leandro da Silva
Beatriz da Conceição Matos Arvelo
Carlos Alberto Coelho dos Santos
Carlos Alberto Gomes Ferreira
Damo da Conceição Braz
Domingos Luís Duarte Cândido
Eduardo Martinho Ferreira Lagariço
Elvira da Conceição Primor Borges
Emília de Jesus Silva

Ermelinda Lopes Pereira Gomes de Oliveira
Eulália da Conceição Santos
Eunice da Silva Bastos Osório
Filipe Tomaz Marques
Francisco Paulo Martins Pereira
Horácio Martins Mano
Isidoro D’ Almeida Pereira
Jaime Manuel Melo Pereira
João António Batista Gomes de Oliveira
João dos Santos
João Manuel Lopes Nunes
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
João Martins
Joaquim Jorge Magalhães Duarte
Jorge Fernandes da Silva
José Henrique Pereira
José Manuel Gregório do Carmo
José Manuel Montoito Alves
José Manuel Pires Soares
José Queiroga Beleza
José Ramos Antunes
José Samuel Silva de Almeida Pereira
Leandro Miguel dos Santos
Luís António Oliveira da Silva
Luísa do Sacramento Ferreira
Manuel António Cândido
Manuel Maria da Silva
Manuel Simões Pires Freire
Manuel Vitorino Jorge

Marcolina Pereira Pires
Maria Amélia dos Santos Miranda
Maria Clara Batalha Caseiro da Piedade
Maria de Jesus
Maria do Carmo Landeck de Almeida
Maria Ernestina G. Ferreira Santos Duarte
Maria Fernanda S. Ribeiro dos Santos Crava
Maria Isabel Martins da Silva Morais
Maria Judite Encarnação M. da Silva Morais
Maria Manuela Paulo
Maria Odete Mano Cunha
Maria Odília dos Reis Ciríaco Elias
Maria Raquel Martins Mano Pinto
Maria Rosa do Carmo Serra dos Santos
Natalina dos Reis Ciriaco
Ofélia Gomes Morais Casado
Valentina do Rosário Torres Dinis da Gama
Victor Manuel Cristovão Duarte
Virgínia Pereira Patacas Louriz
João António dos Reis Corte - Real
Mário da Silva Esteves
António Manuel Lopes Nunes
António Tomás Moreira
Fernando Pereira Antunes
Humberto Duarte dos Santos
Isabel Maria C. Caria R. Gurgo e Cirne
Jacinto Gregório Constantino
João Manuel da Cunha Morais
Joaquim do Nascimento Sardinha Alves
Joaquim Ferreira Alcântara
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Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Jorge Alves Coelho
José Batalha da Silva
José Maria dos Santos
José Maria Ministro dos Santos
Maria da Assunção Mateus
Pedro do Carmo Duarte
Ramiro Ascenso
Anabela Duarte Jacinto Taveira Serrano
Manuel de Oliveira
Manuel Pedro da Silva
Maria da Assunção Duarte Jacinto Taveira
Arnaldo Alves Coelho
Carlos Alberto dos Reis
Fernando Luís dos Reis
Francisco Maria de Almeida Damião
José da Silva Batalha
Liberta da Silva Tavares Francisco
Rui Isaías da Silva
Tito Alexandre da Silva Cristino
António Carlos Gomes Barbosa
Manuel Lourenço

Basílio Lucas
José Pinto de Carvalho
Maria Eulália Gomes Frazão
António Francisco Machado
Fernando Saraiva de Cardoso Pereira
Agostinho Jorge dos Santos Palaio
António Ferreira da Mota Simões
João Machado Duarte
Maximiano Ferreira Simões
Pedro Joaquim Lourenço Vigário
Afonso Coelho dos Santos Camarão
Alice Guedes Martinho Santos Cruz
António Pimenta Alves
Arminda Pedroso Duarte Quintino
Carlos Arlindo Galiza de Sousa
Eduardo da Fonseca César
Eduardo José Gomes Lopes
Elisabete Maria Gomes Póvoa
Fernanda Maria Braz Costa
Fernandina da Silva Bastos Osório
Francisco Carlos Neto Nunes Quintas Correia
Helder da Silva Saramago
José Alves Vitoriano
José Manuel Soares
Luís Brás Saramago
Luísa Maria Martinho dos Santos Cruz Martins
Maria Clara Morgado Carvalho dos Santos
Maria da Guia Rodrigues Morgado Carvalho
Maria da Nazaré Soares Alves

Maria do Rosário Fortes Faria Franco Alberto
Maria Dulce Magalhães Duarte Faria da Silva
Maria Elvira Góis Pedroso Furtado Saldanha
Maria Gueirreiro Poeira
Otília Maria Rocha Pitas Pereira Morais
Rui Manuel de Oliveira Moreira
Vasco Gabriel da Silva Guilherme
Vitor Manuel Rafael da Silva
Vitor Rui de Almeida Dias
Vitória Rodrigues Morgado
António da Silva Pedroso
Manuel da Silva Duarte
Mário João Acúrcio Vicente
Paulo Jorge Alves Timóteo
Augusto Manuel Lopes Gomes
Belmiro Anjos Resende Roios
Carlos Manuel Ferreira Antunes
Edgar Manuel Viscata Moreira
Fernando Joaquim Pacheco Castelo Branco
Gabriel Eduardo da Silva
Graça Maria da Silva Alves Valada
Inácio Joaquim Moutinho Beirão
João Filipe Duarte
José Manuel Gomes Honrado
José Manuel Marques Duarte
José Maria Pedro
Josefina de Lurdes Pina Garcia Rodrigues
Luís Miguel Tavares Silvestre
Manuel António Freixedas Torres

Marília da Conceição Duarte Pedro Augusto
Mário Jorge Rodrigues Galiza da Silva
Miguel Ângelo da Silva Correia
Paula Maria da Silva Alves Valadas
Preciosa Maria S. F. Moutinho Beirão
Rogério Carlos de Figueiredo Fernandes
Sandra Sofia Ferreira Antunes
Vitor Manuel Júlio dos Reis Pesca
Vitor Manuel Róis
Alice Barbosa de Oliveira
Antonino Ricardo Santos
Carla dos Anjos Ferreira Jorge Galrão
Diamantino Domingos
José Domingos Claudino
José João Quitério
José Joaquim Jorge
Manuela Soares Serrano Marques
Maria Rosária Dias Mota Bernardo
Rosália Maria Cardoso Lopes Taveira
Rui Veríssimo Jorge
Vitor Manuel Marques
Alfredo António
Anselmo Branco Carreira
Aurélio Filipe Duarte
Carlos Manuel Gonçalves Pires
Zeferino Manuel da Silva Simões
Carlos Manuel Cardoso Reis
Jacinto João dos Reis
João Manuel Ribeiro Alves

Joaquim Porfírio Franco Henriques
José Carlos Rodrigues Costa
José Eduardo da Silva Guerreiro
Maria dos Anjos Fiúza Reis
João Miguel Ferreira Andrade Pedro
João Pedro dos Santos Fiúza
Joaquim Francisco Ferreira Francisco
Maria Dulce dos Prazeres Dias Quaresma
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Dália Maria Pedroso Batalha
José Martinho Ferreira Correia
Maria Júlia Nunes Alves Gabriel
António Manuel Gabriel
Diogo Bruno Tavares Sardinha
João Henriques Pereira Galantinho
Jorge Eduardo Coelho Baptista
Mário Gil Damião da Silva
Zélia Maria Duarte Miranda
Adolfo Sardinha Faustino
Agostinho Nobre de Oliveira Batista
Alexandre Manuel Reis da Mata Pereira
América da Silva Fonseca Crisóstomo
Ana Maria Marques Casado da Costa
Aníbal Dias
António Faustino Jacinto Alves
António Joaquim dos Santos da Luz
Armando António Capelo Diniz da Gama
Armando Jorge Pereira Fortunato
Armindo Almeida Lopes
Carlos Alberto Espírito Santo Simões
Carlos António da Silva
Carlos Ventura Gomes
Edite Pereira Rodrigues Pires Moninhas
Eduardo José dos Santos
Fernando Franco da Costa Rolo
Frederico António Freire
Frederico Duarte Côco
Georgina Pires Batalha
Gilberto António Almendra

Humberto Jorge Alves
Isabel Maria da Costa Quintino Franco
Isabel Pinto Ferreira Lagariço
Joaquim Alves
Joaquim Manuel Dias Leitão
Joaquim Manuel Gaspar Leitão
Jorge Manuel Ferreira Batalha
José Eduardo Leitão Pires Costa
José Fernando Mendes Alves
José João Gregório dos Reis Pesca
José Pedro Gomes Ferreira
Luís Feliciano da Costa
Luís Paulo Gonçalves dos Santos Tenente
Manuel Cordeiro Morgado
Manuel Leitão Batalha Guerra
Manuel Serra Jerónimo
Maria Bernardina Barros
Maria Clotilde Henriques Cândido
Maria da Natividade Rodrigues Henriques de Jesus
Maria de Fátima Jorge Vaz Antunes Franco
Maria de Fátima T. B. de Azambuja Fonseca
Maria do Carmo Bernardes dos Santos Gomes
Maria Emília Ferreira Gonçalves
Maria Gabriela Neto Nunes da Silva Correia
Maria Gertrudes Silva
Maria Isabel Campos Oliveira
Maria Lurdes Batalha Mansura Alves
Paulo Francisco de Sousa Gomes
Pedro Miguel Quintino Franco
Regina Maria dos Santos

Ricardo Manuel Gonçalinho Vicente Gil
Rosa Maria Baptista Crisóstomo da Silva
Victor Manuel Morais Batista da Silva
Adelina Emília da Conceição Fernandes 
Costa Lourenço Ferreira
António Manuel Freire Batalha
Eduardo Cardoso Piloto
Eulália da Conceição Correia Resendes
João Manuel Rodrigues Silvestre
Joaquim dos Santos Duarte
Joaquim Manuel Galrão Caracol
José António Caramez
José Gaspar de Sousa
Júlio dos Santos Moreira
Manuel Luís Cristina Henriques Franco
Manuel Sequeira Castelo Branco
Maria Alice da Conceição Ministro dos Santos
Maria João Baetas Gamito
Maria João Ribeiro Soares Pacheco Vaz Antunes
Maria Luísa Sousa da Silva
Maria Manuela Ferreira de Andrade Pedro
Maria Natália Tibúrcio Andrade Ministro Santos
Maria Teresa da Cunha Bonfim Ferreira
Miguel Trindade da Costa Rocha
Olinda Maria Ribeiro Pacheco Castelo Branco
Ricardo Ramiro Theríanos da Silva Carvalho
Vera Alexandra da Silva Borges Seleiro
Victor Manuel Lucas
Vitor Manuel Ribeiro Machado
Aires Pereira Barata

Fernando do Nascimento Rodrigues
José Filipe Fiúza
Maria de Lurdes Quinhones Gaiolas Pereira
Ricardina Brum Condeça Machado Guerreiro
António do Vale Zeferino
José Mário Martins dos Santos
Maria de Jesus das Neves da Silva Jorge
Pedro Jorge Fogaça Patrocínio Bento
Vicente Manuel Barbosa Jorge
Vitor Manuel Martins da Silva Jorge
Ana Luísa dos Reis Fernandes Lima Pereira
Bruno Alexandre Lourenço Ribeiro
Luís António Fonseca de Almeida
Maximino Henriques Rodrigues Costa
Francisco José Aires Pires
Rui Manuel dos Reis Silva
Ernesto Ramalheira dos Santos
José Carlos Barrigas Vassal
José dos Reis Fernandes
José Eduardo Nogueira Simões
Maria de Lurdes Franco dos Santos Carvalho
Maria dos Prazeres Galrão Jorge Nunes
Paulo Jorge de Oliveira Almeida
Armando de Almeida Dias
Estêvão Miguel Ferreira do Patrocínio Ferrão Leal
Francisco Manuel Tomás Ribeiro
Isabel Maria Duarte Fernandes
Isidora Duarte Pereira
Mário Garção da Silva Miranda

Elisabete da Costa Vicente Ferreira
João Luis Gonçalves Bravo da Matta
Tiago Gaspar Mota
Hugo Manuel Moreira Luis
João Luis Ramos Alves
Rui Paulino dos Ramos Alves
Albertina Dulce da Silva Nunes Martins
Alzira Gonçalves de Sousa Dias Neves
Amílcar do Sacramento Camilo Ferreira
Ana Mafalda Tomás Almeida
Ana Paula da Costa Andrade Batalha
André Pedro Viscaia Lourenço Miranda
Ângelo António da Conceição Baladão Franco
António de Barros Pereira
António Sebastião Arvelo Mira
Armando da Cruz Leandro
Carlos Miguel Marques Franco
Cesaltina Maria da Silva Morais
Domingos Jorge Ferreira
Ermesinda Paula Teles Dias
Fernando Manuel Duarte Cândido
Fernando Simões Luís
Fernando Soares Inácio
Filomena Maria do Carmo Silva
Irene das Neves T. Lima Arrais de Castro
João Carlos de Aguiar Fernandes Pedro
João Nuno Fernandes Arrais de Castro
Joaquim Manuel Serrinha Simões
Jorge Miguel da Silva Jorge

José Gomes Miranda
José Joaquim Nunes Coco
José Manuel da Silva Morais
José Mário Jorge Pereira
José Rodrigues
Lélia Maria dos Santos Reis
Leonel Jorge Carlos
Luís Fernando Carramona Machado
Manuel Tavares
Maria da Nazaré Paixão dos Santos Póvoa
Maria do Patrocínio Oliveira da Silva Moreira
Maria do Rosário Alves Rodrigues de Oliveira
Maria Isabel dos Santos Miranda Gomes
Maria Isabel Gaspar Pereira
Maria Madalena Duarte dos Santos Tavares
Maria Regina Mano Bernardino Docoroso
Maria Vitória Bogalho
Mónica de Fátima Bernardino Docoroso
Paulo Alexandre Barroca Lamas
Paulo Jorge Pires Batalha
Pedro António do Carmo Silva
Rosária de Jesus Santos Martinho
Rute Andreia Ferreira Batalha
Victor Manuel Tavares Nunes
Albano Batalha Leitão Catarino
Ana Paula da Silva dos Reis Pereira
Ana Sofia da Costa Lourenço Ferreira
António Manuel Pereira Rodrigues
António Soares Pacheco
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Fernando Nunes de Lemos
Gracinda dos Santos Batalha Catarino
João Bartolomeu Baltazar Barata
João Domingos Baleia Dias
João Jorge Alves de Almeida
João Paulo Bernardo Farrim
José Luís Madeira Costa
José Moreira
Júlio Henrique Marques Correia
Luis António Baetas Gamito
Luis Fernando Caracol da Luz Correia
Luis Manuel Rodrigues Realista dos Santos
Luis Miguel Coelho Morgado
Maria Amélia Ferreira Gabriel Machado
Maria Helena Paulo da Cunha
Maria Paula Teixeira Ricardo 
C. Lourenço da Silva
Maria Teresa Ribeiro Ministro
Paula Cristina de Oliveira Braz Ribeiro Machado
Paulo Monteiro
Rosa Lúcia Martins Proença
Rosa Maria Nogueira Pinto Rodrigues
Rui Manuel Dias dos Santos
Rui Miguel Moreira de Resende
Teresa Paula Carrilho Cordas 
Ministro dos Santos
António da Silva
Manuel Luís Oliveira Castelo
Carla Maria Fontes da Silva Rodrigues

15 10

Claudino João Pimenta Fernandes
João Manuel das Neves Alves
Sérgio Paulo Duarte Franco Henriques
André Neves da Silva Jorge
Gonçalo Neves da Silva Jorge
José Bernardino de Campos Machado
Nuno Miguel Vigário Morais
José Francisco Pedrosa de Assis Tornixa
Nuno Manuel Caloira Bernardino
Paulo Jorge dos Prazeres Simões
Paulo Jorge Silveira Désirat
Ana Isabel Pinheiro Gabriel
António José dos Reis
Carlos Dias Castanheira
Nuno Filipe Marques Gonçalves
Rui Miguel Gomes Ricardo
Sérgio João Pechilga Simões
Alexandre Luís Fernandes Picoto
Gonçalo Miguel Coelho Ramos Esteves
José Augusto de Carvalho
José Inácio Gamboa
José Miguel Clemente
Luís José Nunes Andrade
Maria de Jesus Coelho Alves Ramos
Maria Helena de Sousa Alves de Oliveira
Maria Isabel Rodrigues Pereira Gamboa
Miguel António Alves Esteves
Nuno Alexandre da Silva C. Mourão Andrade
Nuno Filipe Ferreira Félix

Sandra Daniela Fernandes Picoto
Sérgio Luís Ferreira Félix
Urânia Francisco Simões
Carlos António F. de Antas Gomes Teixeira
Carlos Rodrigues Gonçalves Sobral
Nuno Miguel Silva Vasconcelos

Carlos Eduardo Sequeira Evaristo
Dinora Fernandes G. Costa de Pais Madeira
Luis Tiago da Fonseca Cerqueira 
Rodrigues Cunha
Mário Guilherme Santos Graça
Ricardo Manuel Gomes de Almeida
Sónia Patrícia Acúrcio Cristina
Carlos Miguel Ramos Baptista
Cátia Alexandra Feliciano Rodrigues
Maria Clotilde Lopes Alves Mendes
Ricardo Manuel Crisóstomo Gonçalves
Samuel Bernardes Lucas
Alberto Manuel Lourenço dos Santos
Álvaro Tomaz dos Reis
André Alexandre Crisóstomo Inácio
André da Piedade Romão
André Gaspar Faustino
André O’ Neill Morais Gomes
António Jorge Morais Gomes
Baltasar Pereira Fontão
Berta Maria Fontão Amaral 
A. Machado Moreira
Bruna Raquel Maia da Costa
Bruno Miguel Spencer Mantas
Carlos André Antunes Barroca
Cátia Alexandra Pereira Folgado
Cláudio Daniel Almeida Sousa
Cristina Isabel dos Reis da Silva
Dário Miguel Machado Faustino

David Fernando Crisóstomo Inácio
Dinis Filipe da Silva Franco Alberto
Filipa Alexandra Simões dos Santos
Filipa Palmira Caré Ramos
Filipe Miguel Valadão Pereira
Francisco José Nogueira Simões
Humberto Manuel Dias Matos
Igor Batalha Braunas
João Carlos Brito Pereira
João Francisco Mano Pinto
João Milton Lourenço 
Fernandes Lopes Martins
João Pedro dos Santos Mano
João Pedro Massano Lourenço
Joel Dário Mira Pereira
José Carlos Barreira Duarte
José Francisco Garcia Sardinha
José Manuel Duarte Lopes
Julieta Maria Casado da Costa
Lucinda Pinheiro Machado Godinho
Manuel Francisco Garcia Sardinha
Maria da Conceição Freire Pereira Mestrinho
Maria da Nazaré Caetano Neves Fortes
Maria Isilda Viscata 
Lourenço de Oliveira Pegado
Mário da Silva Crisóstomo
Miguel Pelágio de Almeida
Nuno David da Costa Ferro
Nuno Miguel de Amaral A. Machado Moreira

Patrícia Isabel Batalha Rafael da Silva
Pedro Miguel Marques Dias
Raquel de Amaral Albuquerque 
Machado Moreira
Ricardo João Ferreira Ribeiro
Rui Alexandre da Silva Pereira
Rui Miguel Freire Plácido
Rui Sérgio Moreira Sousa Pinto
Saul Duarte Tomás dos Santos
Sérgio Manuel dos Santos Reis
Sofia Calisto dos Reis
Tânia Filipa Bernardino Franco
Tiago Alexandre Nunes Monteiro
Vanessa Sofia Duarte Reis
Vitor José de Aguiar Craveiro
Amanda Átila Batalha Ribeiro Vieira
Ana Isabel Gomes Duarte Ferreira
Ana Lúcia Nunes Rodrigues
Ana Luísa Franco da Luz
Ana Marisa Carronha Solas
Ana Raquel Rosa da Silva
Ana Rita Paulo Fernandes
Ana Rita Rosa da Silva
Ana Sofia Marques Canteiro
André Miguel Pinto de Sousa
Andreia Raquel Henriques 
Castelo de Macedo
Anthony Domingos Martins
Bruno Miguel Batalha Dias
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Carla Maria Dória 
Gonçalves da Silva Nascimento
Carla Maria Gonçalves Martins Farrim
Carla Sofia dos Santos Dias
Carla Sofia Lourenço Pina Monteiro
Cidália Reis dos Santos
Clara Lúcia Guerra dos Santos
Cláudia Alexandra Ferreira Martins
Cláudio Alexandre Ribeiro Rodrigues
Daniela Soraia Alves Lopes
Davide Jorge Duarte Gomes
Domingos Joaquim Filipe dos Santos
Eric Philippe de Sousa Moreira Durand
Fernando Manuel Correia de Oliveira Garrido
Filipe André Marques Vaz
Helder António Vaz Correia
Hugo Miguel Carriço Esteves
Hugo Nestor Lucas Jacinto
Hugo Ricardo Freire Schepens de Melo
Isabel de Jesus Ferreiro
Joana Proença Rodriguez
Joana Rita Ferreira Baiona
João Diogo Rodrigues 
Costa Fernandes da Silva
João Pedro Carriço Esteves Esteves
João Pedro Coelho Fernandes
José Carlos Caetano Resende
Júlio Tomé Maurício Pereira
Liliana Isabel Martins Amaro

Liliana Isabel Rufino Pedroso
Luis Carlos Batalha Freire
Luis Miguel Caetano Resende
Mara Sofia Plácido Duarte
Márcio Francisco Caetano Resende
Marco André Mendes Andrade
Marco Aurélio Xavier dos Santos
Marco Emanuel Moreira Duarte
Marco Ivo Leitão Bessa
Mário Nuno Vicente dos Santos
Marisa Sofia Ardes dos Santos
Miguel Ângelo dos Santos Barata
Mónica Cristina Francês dos Santos Iria
Mónica Marisa Coelho Gaspar
Nuno Alexandre Martins Simões
Nuno Miguel Fontinha Quintas
Paulo Jorge Matos Lopes
Paulo José Henriques Gaspar
Pedro Filipe Duarte Borges
Pedro Gonçalo Ferreira Baiona
Pedro João Luis Bonifácio
Pedro Miguel Vidal Almeida
Pedro Nuno Ferreira Roque
Ricardo Alexandre Batista Lemos
Ricardo da Costa Campos Castelo Branco
Ricardo Filipe Jorge Duarte
Ricardo Henriques Bairreira
Ricardo Jorge Cunha Pacheco Castelo Branco
Ricardo Miguel Silva Moreira

Rita Alexandra Batista Luz
Rúben Miguel Batalha Franco
Ruben Miguel Duarte Querido
Rui Manuel dos Santos de Almeida
Rui Manuel Gil de Carvalho
Sérgio Diogo da Costa Moreira Ribeiro
Sónia Esperança R. Realista dos Santos
Sónia Maria Rosa Martins dos Santos
Sónia Patrícia Pedro Caetano
Susana Isabel Nunes Rodrigues
Susana Maria Correia Garrido
Telmo David dos Santos Luis
Telmo Rodolfo Batalha 
São Pedro de Sousa Cachucho
Tiago António Plácido Duarte
Tiago Miguel Leitão Pereira
Ana Filipa Silvestre Mateus
Ana Mafalda da Silva Pinto
Carla Alexandra Gonçalves Alves
Célia Carina Mariano Ferreira
Cláudio Alexandre Lourenço André
Daniela de Sousa Gomes da Silva
Fábio Gil Baltasar Ricardo
Frederico Manuel Jorge Lopes
Henrique Magalhães Correia
Ivan José Magalhães Capricha
Jacinto Manuel Reis Branco
João André Franco Paulo
João Carlos Branco Alexandre

João Miguel Branco Matias
João Pedro Gomes Ferreira
Luis Carlos Calado Pinheiro
Miguel Jorge Pedrosa Duarte
Miguel Milheiro Torres Rocha Gonçalves
Nuno Alexandre Pereira Fernandes
Nuno Miguel dos Reis Ferreira
Pedro Gonçalo Esteves Simões
Pedro Manuel Esteves Jorge
Renato Manuel dos Reis Menino
Ricardo Manuel Silva Elisário
Sílvia Sofia Henriques Martins
Susana Sofia Henriques Martins
Tiago Filipe Carreira Limede
Tiago José Balico Lopes
Vitor Manuel Martins Soares Prior
Ana Patrícia Alves da Silva
Fábio António Rita Pott Dagot
Filipe Alexandre da Silva Duarte
Gonçalo Filipe dos Reis Dias
João António Vergueiro da Silva Reis
Lígia Maria dos Reis Dias
Luis Manuel Alves Duarte
Luis Miguel Martins dos Reis
Luís Miguel Pinheiro da Costa Ângelo
Marco Jorge dos Santos
Marta Débora Gaiolas Pereira
Mauro André Ramos Alves
Pedro Manuel Dias Rodrigues

Ricardo Filipe Simões Reis
Carla Cristina da Cruz de Oliveira
David Pedro dos Santos Francisco
Hugo Miguel Gonçalves Simões
Lúcia Maria Rodrigues Antunes
Luis Alberto Neves de Oliveira
Maria da Piedade Neves Ribeiro
Maria do Carmo de Oliveira Neves
Maria Filomena Veríssimo Pessanha
Maria José de Oliveira Venâncio
Marta Sofia Antunes de Oliveira
Nuno Manuel Oliveira das Neves
Odília Maria Veríssimo Pessanha Oliveira
Susana Maria Martins 
Lopes Azevedo Ferreira
Tiago Alexandre Alves Octício
Miguel Ângelo de Araújo Silva
Ricardo José Chaves Pereira
Ricardo Manuel Marcelino Correia
Victor Hugo Júlio Alves
Afonso Miguel Lopes de Azevedo Rua
Ana Rita Lima dos Reis Corte Real
Daniel Ricardo Batalha Gomes
Débora Patrícia Nunes Duarte
Ivo Tiago Marques Caracol
Jorge Humberto da Fonseca Lourenço
Lucília Maria do Paço Alves
Manuel António Rosado G. Andrade Silva
Marisa da Conceição Caracol Marques

Nelson Manuel do Paço Alves
Paulo Jorge Ramos Luis
Paulo Manuel Gomes Lobato da Silva Cunha
Pedro Carlos dos Reis Estevão
Rosa Maria de Carvalho
Ana Isabel Batalha Bicho
Ana Margarida Jacinto Ribeiro
Ana Maria Ribas Jorge
Ana Sofia Soares Sardinha Alves
Ângela Maria Simão Pedro
Avelino Fernando da Silva e Sousa
Bruno António Rosado G. Andrade Silva
Bruno Emanuel Antunes Simões
Bruno Miguel da Silva Teixeira
Cândido Lourenço Fernandes
Cláudia Sofia Félix Soares
Cláudia Sofia Gago Bota
Cláudio Filipe Marques Pedroso
Cláudio Manuel Plácido Esteves
Cristina Rosário de Moura
Dália de Jesus Franco Rosa
David Filipe Gaia Bastos
David Soares Sardinha Alves
Décio Miguel Pedro Simões
Diogo Argélio Martinho dos Santos Dias
Eurico Manuel da Cruz Esteves
Fernando Mendes Barata
Filipa Andreia Guedes Maia
Flávio Alexandre Branco Pereira
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Flávio José Lino
Francisco de Assis Empis
Meira Machado Vidal
Francisco Quinto Esteves
Frederico João Novais Machado Vidal
Gabriel António Paranito Teles
Gonçalo Alexandre Varandas Rodrigues
Gonçalo Pereira Gamboa
Gustavo Alfredo Franco Correia dos Santos
Hugo André Alves Fernandes
Hugo César Franco Rosa
Hugo Filipe Assunção Pedroso
Hugo Miguel Branco Bernardo
Hugo Miguel Marcelino Silva
Hugo Ricardo Bastos Lopes
Inês de Jesus Marques Pedroso
João Gonçalo Lopes Dias Pedro
João Miguel Esteves Agostinho
João Paulo do Rosário Ribeiro
João Pedro Pascoal Amado
Jorge Emanuel Barra da Silva
Jorge Paulo Duarte
José Alves Bizarro Duarte
José Botelho Bizarro Duarte
José Milheiro Torres Rocha Gonçalves
Liliana Sofia Lourenço dos Santos Jorge
Lúcia Maria Quitério da Silva
Luis Alexandre Amaro da Silva
Luís António Assunção Feliciano
Luís Miguel dos Santos Correia

Manuel Gemene Ramos Teles
Marco Alexandre Ricardo da Silva
Marco Miguel Pontes Louzeiro
Maria Antonieta Ferreira 
da Silva Gomes Quinto
Maria Helena Dias Mota Rodrigues Abreu
Maria Joaquina Pedroso Alcântara
Maria Margarida Quinto Tomás
Martim Maria Meira Vidal
Nelson Augusto Pereira Alves
Neuza Margarida Correia Matias
Nuno Filipe Gaspar da Costa Pinheiro
Nuno Miguel Pascoal Amado
Nuno Paulo Veríssimo Dias
Patrícia Gaspar Valério
Patrícia Neto Ribeiro
Paulo Alexandre Moreira da Silva
Paulo César Duarte Machado
Pedro Alexandre Bento Duarte
Pedro Alexandre Esteves Agostinho
Pedro Alexandre Ferreira 
da Silva Gomes Quinto
Pedro Henrique Coelho Deodato
Ricardo Miguel Duarte Cardoso
Ricardo Simões Oliveira de Sousa
Rodolfo Alexandre dos Santos Constantino
Rodrigo Eleutério Maia
Rui Ricardo dos Santos Jorge
Rute do Rosário Reis Simões
Salomé Dalila Tavares dos Ramos

Sandra Cristina de Freitas Ferreira
Sara Cristina da Fonseca Lopes
Sérgio Manuel Alves Miranda
Tiago Filipe Lourenço Catita
Tiago Gonçalo Duarte Cardoso
Vanda Cristina Dias Fernandes
Vânia Carla Lopes Taveira
Vânia Cristina Batalha
Vânia Inês da Fonseca Lopes
Ana Cristina Alberto dos Santos
Ana Marina Carvalho Mota
Ana Patrícia dos Santos Filipe
Ana Paula Ramos Nunes Moreira
André Alves Carriço
Bruno Alexandre Bento Martins Negrão
Bruno Filipe Ferreira Pedroso
Carlos Alberto dos Santos Silva
Carlos Eduardo dos Santos Jorge Cardoso
Carlos Jorge dos Reis Esteves
Cátia Liliana Gregório Simões
Cátia Vanessa Menezes Esteves
Duarte Miguel Cardoso Martins
Edna Raquel Fradique Duarte
Ema Alexandra Gomes dos Santos
Fabiana Carvalho dos Santos
Franclim Alexandre Soares Fernandes
Gonçalo Carvalho Rodrigues
Hugo Miguel Carvalho Esteves
João Fernando Tomás Pinto
João Pedro Dias Malpica

Jorge Tomás Fiúza Lopes
José Alberto Franco Simões
Luís Gonçalo Cunha Borges
Maria Alexandra Amaro Gomes
Mariana Oliveira Barroso
Nelson Manuel da Silva Rodrigues
Nuno Filipe Alves Ferreira
Nuno Miguel Marques Água
Nuno Ribeiro Santos de Almeida
Paulo César Dias Moreira
Paulo Jorge Coelho Alves
Pedro dos Santos Simões Gil
Pedro Gonçalo Ferreira dos Santos
Ricardo Luis Martins Guerreiro
Rui Manuel da Costa António
Rui Miguel dos Santos Simões Gil
Rui Pedro Bento Ferreira
Rui Samuel Brás Simões
Sérgio Manuel Baptista dos Santos
Susana Cláudia Filipe Fonseca Madeira
Tânia Cristina Carvalho Esteves
Tiago Germano Galrão
Tiago Luís dos Santos Jorge
Tiago Manuel Franco Gomes
Tito Chibante Alves Tavares
Vitor Hugo Pesqueira Portela
Vitor Manuel Robalo da Costa

5

Filipa Nazaré Pedroso Batalha
Joana Ruivo Branco Vieira 
Frazão da Costa Silva
Domingos Carlos Filipe da Silva Reis
Maria Teresa Ramos Alexandre
Mónica Filipa Firmino Reis
Rui Pedro Firmino dos Santos Póvoa
António Neves Pessoa
Bruno Miguel Pereira Carvalho 
Ferreira Marcelino
Elsa Beatriz Pires Casado
Gil Lopes Alhinho
João Henriques Agostinho
João Pedro Caré Viana
Joaquim Almeida Ribeiro
José Eduardo Barroso Almeida Cruz
José Manuel Martins de Azambuja Fonseca
Luciana Maria Gama Esteves Gabriel
Marco Paulo Coimbra Rodrigues
Maria Ofélia Seixas de A. Fonseca Antunes
Rui Alexandre Cardoso Neves
Sofia Alexandra de Almeida Sá Fernandes
Tânia Lis Sousa Rodrigues
Adélia de Lurdes Pataca Ganchinho Botelho
Aida Maria Magina Rosa
Alfredo José Ribeiro Antunes
Ana Cristina de Sousa Josué
Andreia Filipa Jacinto Crisóstomo
António Manuel Ramalho Pereira

António Orlando de Matos
Eduardo Manuel de Jesus Castelão
Emanuel Falcão de Sá Lemos
Fábio Renato Barata de Almeida
Gilberto Martins Moreira
Gonçalo Filipe Guerra dos Santos Batalha
Hélder António Guerra de Sousa Silva
João Pedro Gonçalves Alves
João Pedro Portela
José Manuel Cotos Y Garcia Antunes
Luis Pedro Silva Marques Mesquita
Manuel Proença Rodriguez
Margarida Alexandra Conde G. dos Santos
Maria Emília Dias Castanheira
Marisa de Jesus Batalha Ribeiro
Mauro André Coelho Leitão
Mickael Domingos Martins
Miguel Alexandre Cortes Costa
Mónica Catarina Ferreira Gomes
Mónica da Costa Campos Castelo Branco
Patrícia Meixeiro Príncipe
Paula Cristina Silvério Raposo Borges
Paulo Américo Fernandes
Pedro Miguel Batalha Bonifácio
Pedro Miguel Xavier Caroço Prata Ribeiro
Ricardo Jorge Dias da Silva Reis
Sérgio Nuno Soares Castelão
Tânia Andreia Caetano Resende
Victor Manuel Soares Ferreira
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Vítor Alexandre Vicente Faria Fernandes
Vitor Hugo Armés da Silva
Ana Lúcia Pereira Gil
Délio Emanuel Gomes Gamelas
Diogo Emanuel Carreira Estevão
Hugo Miguel Mateus Gonçalves
Luís Filipe Santos Duarte
Marco André Alves de Sousa
Mário André Amaro Loureiro
Miguel João Pereira Ventura
Nuno Miguel Clemente da Silva
Paulo André Alexandre Fernandes
Ricardo Manuel Pedrosa Pereira
Teodora Maria dos Santos Figueira
Tiago José Ferreira Roiçado
António Pedro Mansura Serápio de Oliveira
Francisco Filipe Alves
Helder Luis Alves Ramos
Luis Artur Pinto dos Remédios
Nelson Filipe Duarte Batalha
Ricardo Maia da Câmara
Carla Cristina Duarte Gomes Rodrigues
Joana Marília Gomes Lopes
João António da Costa e Silva
Mário Alberto Moreira Rodrigues
Pedro Manuel Faria Jorge
Sérgio Valezim Cardoso
Diana Filipa Bernardo de Carvalho
Diana Isabel Freire e Costa
José António Petulante Parente
Miguel Alexandre da Silva Samora

Ricardo Manuel da Silva Rocha
Teresa Cristina Gomes Antunes
Hélia Maria Azinhais Nora
Ricardo Patrício do Paço Alves
Samuel Rolo Gonçalves
Sara Miguel Costa Simões do Paço
Tânia Marise Jacinto Pedroso
Vanessa Sofia Pinheiro Marques
Ana Cristina Pais Paulo Duarte
Ana Margarida Santos Flores de Oliveira
Brígida Alexandra Dias Lourenço
Cláudia Sofia da Costa Simões
Diogo Alves Bizarro Duarte
Filipa Alexandra Mimoso da Silva
Gonçalo Alexandre Martins Silva
Heloísa Miguel Coelho Ramos Esteves
Joana Rita Barroso Lopes da Silva
João Silva Lopes do Poço Rolo
Jorge Botelho Bizarro Duarte
José Alberto Cabral Ribeiro da Silva
José Bizarro Duarte
Luís Miguel Gonçalves Veríssimo
Maria Filomena Reis Pereira Alves Duarte
Maria Matilde Correia Botelho Duarte
Miguel Santos Vieira
Nádia Marisa Faria Mendes
Nuno Miguel Martins Pedro
Pedro Emanuel Reguinho dos Santos
Pedro Levi Lourenço Catita
Pedro Miguel Marcos Malveiro Francisco
Rita Isabel Gaspar da Costa Pinheiro

Rosália Maria Lourenço Dias Lourenço
Ruben Miguel Pereira Ferreira
Sérgio Emanuel Fonte Gaspar
Sónia Margarida Farracho Silva
Tiago Filipe Esteves Castelo
Vitor Miguel Rodrigues Soares Lourenço
Afonso David da Conceição Veríssimo
Ambrósio António Abelho Lameira
Ana Sofia Rodrigues Duarte
André Bizarro Paulino Guiomar
Bruno Tiago Anacleto Lourenço
Daniela Sofia Guerreiro de Oliveira
João Fernandes Vieira Nogueira
João Tiago Cerqueira da Costa
Joaquim Paulo Aparício dos Santos
Márcia Sofia Duarte de Oliveira Aranha
Maria Luísa Ribeiro da Costa A. dos Santos
Mauro André Galrão de Carvalho
Nádia Cristiana Gregório Simões
Nuno Miguel Cunha Borges
Paulo Alexandre Ferreira da Silva
Paulo Miguel Mestre Martins
Renata Vieira Costa
Ricardo Nuno da Fonseca Cacheira
Rita Filipa Amaro Simões
Ruben Tiago Pereira Germano
Rui Pedro Franco da Cruz
Samuel António Amaro Esteves
Tânia Alexandra Freitas da Cruz
Tiago Dias Fiuza de Oliveira
Vítor Gonçalves Pereira Rodrigues

“Somos o que somos; não temos medo 
de parecer o que somos, autenticamente

social-democratas.” 
Francisco sá Carneiro

14-01-1976, (Parte I - Democracia Já! - O que somos e o que queremos)
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A transcrição das atas manteve o texto original incluindo a forma e o estilo da escrita da época.
1ª sessão de esclarecimento do PPD no Casino da Ericeira ( intervém Carlos Micael Pereira, hoje o Militante mais antigo do PSD Mafra) 

ATAS COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA
PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO ERICEIRA

1975 - 1979



ATAS COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA
PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO ERICEIRA

85
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A transcrição das atas manteve o texto original incluindo a forma e o estilo da escrita da época.

1975

ActA nº1 
Aos quinze dias do mês de Fevereiro do ano 
de mil novecentos e setenta e cinco reuniu 
pela primeira vez na sede situada na Rua 5 de 
Outubro número 14 qatorze , primeiro andar 
nesta vila e freguesia da Ericeira,  a Comissão 
Política Concelhia, tomando conhecimento 
do que já havia sido feito pelo Sr. Henrique 
Sardo Pereira Canudo, antes da criação no 
núcleo concelhio, Plenário Concelhio e deli-
berou o seguinte:
1 - Apreciar as cartas com informações presta-
das à sede em Lisboa, sobre assuntos do con-
celho, onde para o efeito está arquivada carta 
com data de 21 de Outubro de 1974 e duas (2) 
com data de 31 do mesmo mês.
2 - Apreciar cartas enviadas e arquivadas, com 
datas de 17 e 19 de Novembro, solicitando ses-
sões de esclarecimento, pedidos de propagan-
da e colaboração e ultima com informações da 
composição da Junta de Freguesia da Ericeira. 
Estas cartas são do ano de 1974.
3 - Apreciação das cartas enviadas à Sede em 
Lisboa com datas de 3 de Dezembro de 1974, 
onde informamos como decorreu uma sessão 
do Partido Socialista e outra com propostas.
4 - Apreciação da carta enviada em 11 de De-
zembro de 1974, ao Sr. Raul Duarte Gomes, 

de cedência gratuitamente de um dos seus an-
dares na Rua 5  de Outubro nº 14- 1º nesta 
vila da Ericeira, onde irá funcionar a sede cen-
tral deste Concelho, a qual é aberta ao público 
em 30 de Dezembro de 1974.
5 - Apreciar carta de 17 de Dezembro de 1974, 
com relatos da conjura política portuguesa pe-
los órgãos de comunicação estrangeira.
6- Apreciar carta enviada à Secção Regional, 
Largo do Rato em Lisboa, sobre faltas que 
existem na nossa sede e quais as possibilidades 
de subsídio, isto em 18/12/74.
7 - Apreciação da carta enviada à Encarnação 
(Freguesia) solicitando envio de documentos que 
lhes foi entregue para preenchimento de requeri-
mentos para a legalização do Supremo Tribunal 
Administrativo do Partido Social Democrático.
8- Apreciação de carta enviada ao Secretário 
Geral Dr. Sá Carneiro, sobre caso ANGOCHE.
9 - Apreciação das informações prestadas à 
secção de admissões dos Srs. Artur Patrocínio 
e Afonso da Silva Machado, respectivamente 
de Mafra e Azueira.
10 - Presentes nas Sessões de esclarecimento 
em Ribamar (Freg. de Sº. Isidoro) da primeira 
realizada para efeitos da Campanha pré eleito-
ral, na escola primária no dia 12/12/74 tendo 
como oradores Fernando Correia e assistidos 

por Henrique Sardo Pereira Canudo e Carlos 
Alberto Micael Pereira. Em freguesia da En-
carnação no dia 18/12/74, com a presença de 
João Almeida, e assistido por Henrique Sardo 
Pereira Canudo e Carlos Alberto Micael Pereira.
Na freguesia da Malveira, tendo como orador 
J.M. Correia e Jorge Correia Cerula, assistidos 
por Henrique S. P. Canudo e Carlos Alberto M. 
Pereira. No dia 30 do mesmo mês na fregue-
sia da Ericeira, sessão de esclarecimento com:  
Carlos Alberto Miguel Pereira, Fátima Correia 
Furtado Fernandes e Manuel Queiroz de Andrade.
11 - Apreciação de cartas, onde se indica onde se 
podem efectuar sessões de esclarecimento, ora-
dores, carta enviada ao Cine Casino da Ericeira, 
cartas enviadas às restantes freguesias do Con-
celho solicitando salas para efeitos de campanha 
eleitoral, cartas estas enviadas de 9 a 26/12/74 e 
entre elas, uma com um relatório da sessão de 
esclarecimento da freguesia da Encarnação.
12 - Apreciação da carta enviada à Comissão 
C. da Câmara Municipal de Mafra em que 
indicávamos os nomes de alguns dos n/dele-
gados nas Comissões de Recenseamento do 
Concelho de Mafra.
13 - Apreciação dos números tomados pelos 
filiados na sede de Lisboa e sede Ericeira:
a) Henrique Sardo Pereira Canudo- filiado 5164/1

a) António Roberto Oliveira- filiado 1462/2
a) Francisco dos Santos Caré, filiado 1463/3
a) Carlos Alberto Micael Pereira, filiado 4336/4
a) Fernando Honorato Jorge- filiado 4338/5
a) Joaquim Barros Casado- filiado 4337/6
a) Victor Manuel Batalha Gomes, filiado 4777/7
a) José Joaquim Nunes Côco, filiado 4779/8
a) Irene Estrela Micael Pereira, filiada 4778/9
a) José Quirino Casado, filiado nº 8029/10
a) Carlos Manuel Vicente, filiado nº 4776/11
a) António Manuel da Silva Manssura filiado 5702/12
a) Luís Manuel Martins Pereira filiado 5701/13
a)  João David Timóteo dos Santos Ventura, 

filiado 5573/14
a) Idálio Guerreiro de Matos Albano, filiado 5694/15
a) Óscar Cardoso Gonçalves, filiado 5693/16
b) Manuel Luiz Duarte, filiado nº 8113/17
a) Rui Manuel, filiado nº 8098/18
b) António Luís Jorge, filiado nº 8099/19
a) Manuel Carlos de Sousa António, filiado 12300/20
a) Ana Maria Duarte Coco Marquês, filiada 8144/21
c) José Carlos dos Santos Sardinha, filiado 8146/22
c) Gil Ricardo Sardinha Rodrigues, filiado 8141/23
d) Antero Runa Nogueira, filiado nº 8145/24
d) João Carlos Dias de Matos, filiado nº 8143/25
d) José António Bastos Duarte, filiado nº 8142/26
14 - As letras a) b) c) e d) representam respec-
tivamente as freguesias de Ericeira, Sº Isidoro, 
Encarnação e Mafra.

15 - Apreciada a credencial passada ao filiado 
e dirigente Fernando Honorato Jorge.
Por nada mais por hoje haver a tratar demos 
por encerrada a sessão já funcionando como 
Comissão Política Distrital, e da qual alguns 
elementos do Plenário Concelhio, fazem parte.
Assim vai esta acta assinada pelos presentes à 
reunião:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice Presidente:
O Secretário:
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal: Irene Micael Pereira
O Vogal: Adão Pereira Batalha 
O Vogal: Fernando José B. Jacinto
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal da J.S.D:

ActA nº 2 
Aos três dias do mês de Janeiro de mil nove-
centos e setenta e cinco, pelas vinte e uma ho-
ras e trinta minutos reuniu a Comissão Polí-
tica Concelhia, na sua sede, provisória situada 
na Rua 5 de Outubro, nº 154 - 1º, nesta vila da 
Ericeira, a qual tomou conhecimento de diver-
sos assuntos aqui focados e deliberando:
Sessão 1 - que nesta data, tomavam parte na Sessão 
de Esclarecimento em Mafra os seguintes oradores:
a) Vice Presidente da Concelhia, Afonso 
da Silva Machado, e que depois se chegou a 
factos concretos que seria melhor substituí-
-lo na mesa por Fernando Miguel, secretário 
da Concelhia Dr. Afonso Moura Guedes, Dr. 
Furtado Fernandes, José Victorino Dr., Dr.ª 
Fátima Correia. A sessão correu sem inciden-
tes corporais mas foi muito acidentada, antes 
e depois de aberta a sessão. Predominavam na 
sala, elementos do L.C.I., U.D.P., e P.C.P., e 
para não fugir à regra um grupo o P. Socialista 
que tem vindo sistematicamente a pretender 
boicotar-nos as sessões.
Sessão - Anteriormente a esta data, ou seja 
em trinta de Dezembro de mil novecentos e 
setenta e quatro, foi efectuada uma sessão de 
esclarecimento na Ericeira, no Cine Casino, 
em que estiveram presentes pela Com. Política  
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Concelhia, Carlos Alberto Micael Pereira sen-
do um dos oradores, João Bonifácio, membro 
da JSD., que foi orador Furtado Fernandes, 
Fátima Correia, Manuel Queiroz de Andrade, 
ainda António Claro membro da C. P. Distrital 
e Henrique Sardo Pereira Canudo, como assis-
tente.
Iniciada a sessão, o grupo P. Socialista logo co-
meçou por boicotar a sessão que quási a con-
seguiu, mas dado os conhecimentos profundos 
de política dos nossos oradores, estes são ven-
cidos mas não ademitem a derrota.
Foi deliberado aprovar os Boletins de Inscri-
ção dos seguintes novos filiados:
Admissões - Joaquim Alberto Mendes Barros 
Bastos, tomando o número da sede central de 
Lisboa 36880 e da sede concelhia o número 
27 - Natural de Mafra - Casimira de Aguiar  
Fernandes com o número nº da sede central 
36913 e da sede concelhia o número 28, natural 
da Ericeira - Fernando Miguel dos Santos Sil-
va, de Mafra, nº 4709 e 29 da sede da Ericeira.
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
sessão que pelos presentes vai ser assinada:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo.
O V. Presidente:
O Secretário:
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal: Irene Micael Pereira

ActA nº 3 
Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro do 
ano de mil novecentos e setenta e cinco, reuni-
ram na sede, situada na Rua cinco de Outubro, 
nº 14 - 1º - na vila da Ericeira. Os membros 
da Comissão Política Concelhia, e pelas 21.30 
horas deram início aos trabalhos:
1 - Leitura da carta escrita ao Partido Comu-
nista Português, na qual agradecemos, a trans-
ferencia da sua sessão de esclarecimento para 
nesse dia nos ser cedida a sessão a realizar no 
Cine Casino da Ericeira. Esta carta agradecia 
a amabilidade.
2 - Tomar conhecimento o que se passou na 
reunião da Câmara M. Mafra, a qual se des-
tinava a fornecer-nos indicações como iria 
efectivar-se o acto eleitoral para a Assembleia 
Constituinte. Ver carta no respectivo arquivo.
3 - Apreciação do conteudo da carta de agrade-
cimento enviada à gerência do Cine-Teatro Sr. 
Jerónimo, Polícia de Segurança Pública de Mafra.
Sessão 4 - Confirmação à Casa do Povo da 
Azueira da data de 6 seis do mês corrente para 
a nossa sessão de esclarecimento.
 - Tomar conhecimento na carta enviada aos 
Bombeiros V. de Mafra e Ericeira, pela sua 
colaboração.
6 - Envio das contas de 6.400$00 seis mil e 

quatrocentos escudos que foi entregue ao Sr. 
Henrique Sardo Pereira Canudo, para des-
pesas a efectuar no núcleo e sua montagem. 
Todas estas contas foram entregues ao Sr. Rui 
Oliveira, por mim presidente, com o respecti-
vo mapa em duplicado, ficando este em o con-
ferir e o devolver depois.
7 - Aprovou-se Boletins de Inscrição dos se-
guintes filiados:
António Marques Claro - Ericeira 36912/30, 
Francisco José da Silva Mano - Ericeira 
36917/31, José Botelho. Ericeira, sede Lisboa 
36911 e Ericeira 32. José Henriques Alves 
Mano - Ericeira, inscrição de Lisboa nº 36918 
e na Ericeira nº 33. - Jaime Manuel Marques 
Azevedo Rua, de Igreja Nova inscrito em  
Lisboa c/. o nº 36919 e Ericeira nº 34. João 
Luíz Sobrinho, Mafra, inscrito em Lisboa 
com o nº 30668 e a Ericeira com o nº 35.
8 - A sessão efectuada na Azueira, decorreu na 
melhor ordem, abrindo esta, Paulino Monteiro, 
Carlos Pereira, Álvaro Ferreira e Carlos Cruz.
Em quinze do corrente mês efectuamos uma ses-
são em Monte Bom, em que usaram da palavra, 
Carlos Alberto Micael Pereira e Afonso da Silva 
Machado, e ainda Fernando Honorato Jorge. 
Decorreu na melhor ordem.
9 - Deliberado enviar apreciações à Concelhia 

de Lisboa em 17/1/75 de diversos assuntos 
relacionados com sessões ou núcleos que se 
poderiam criar.
Apreciar carta enviada à Sede de Lisboa em 
18/1/75 a qual indicávamos os reparos que 
devia-mos a fazer a Secção regional.  
Assim terminou a sessão, por nada mais haver 
a tratar e que pela Comissão Política Nacional 
vai ser assinada.
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice Presidente:
O Secretário:
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal: 
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal: Irene Micael Pereira
O Vogal:
O Vogal:

ActA nº 4
Aos quinze dias do mês de Fevereiro do ano 
de mil novecentos e setenta e cinco, reuniu 
a Comissão Política Distrital, na sua sede 
situada na Rua cinco de Outubro, nº 14-1º 
andar, tomaram conhecimento do expediente 
e deliberaram:
COMUM. Foi lançado no nosso concelho um 
Comunicado do Partido Socialista o qual é do 
seguinte teor:
Vai entrar em função a nova Comissão Ad-
ministrativa da Câmara Municipal de Mafra, 
que estará em exercício até às próximas elei-
ções para as autarquias locais. 
O Partido Socialista tem afirmado, e hoje 
mais do que nunca, que o Sufrágio Directo 
e Universal constitui a verdadeira expressão 
da vontade popular! no entanto o P.S., pensa, 
também, que deve assumir as responsabilida-
des que contraiu perante o povo Português, em 
geral e a população do Concelho de Mafra em 
particular. No momento em que este corria o 
risco de ficar sem orgãos gestores, o Partido 
Socialista entendeu que não devia hesitar em 
arcar com a sua quota parte da responsabili-
dade e é assim que militantes seus se encon-
tram entre os elementos da nova Comissão 
Administrativa.

O P.C.P. e os seus militantes têm consciência 
das dificuldades que os esperam. Têm consci-
ência da caótica situação criada pela anterior C. 
Administrativa. mas, como sempre, o Partido 
Socialista põe acima dos interesses partidários 
a necessidade de servir o Povo do Concelho de 
Mafra!- Os militantes socialistas sabem que até 
às eleições para as autarquias locais, pouco tem-
po falta e que certas forças políticas irão apro-
veitar para iniciarem já a sua Campanha Eleito-
ral, com o absoluto despreso pelos Eleitores que 
neles acreditaram em Abril de 1975.
É neste sentido que o P. Socialista lamenta 
profundamente a fuga às responsabilidades, 
assumidas pelo P.P.D., ao recusar indicar mi-
litantes seus para a nova Comissão Adminis-
trativa, numa clara manobra eleitoralista, aliáz 
na linha de actuação que o tem caracterizado 
ultimamente: Uma política dentro do Governo 
e outra sabotadora fora dele! 
Será que os P.P.D. 20% de eleitores que vota-
ram no P.P.D., não merecem a sua considera-
ção e sacrifício, preferindo o Partido Popular 
Democrático à cómoda posição de estar do 
lado de fora, na oposição?
A Federação Norte de Lisboa do Partido  
Socialista pergunta: quem está e quem não 
está interessado na resolução dos problemas 

1975
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do Concelho de Mafra? O Povo deste Con-
celho saberá distinguir! - No que lhe diz res-
peito, os militantes do Partido Socialista, não 
vão prometer milagres para estes curtos meses 
de actividade na Câmara Municipal. Prome-
tem sim, e cumprirão, a intenção de proceder a 
uma intensa luta, dentro da C. Administrativa 
para que esta adopte uma “Politica de Verda-
de” informando claramente os munícipes dos 
problemas existentes e auscultando as popu-
lações sobre os seus anseios prioritários, sem 
discriminação de espécie alguma.

A comissão Executiva
Para que de novo se apercebessem do que foi 
passado nos Plenários da Comissão de Mora-
dores, Câmara Municipal, Junta de Freguesia e 
Governo Civil, relato como foi passado os fac-
tos sem fugir à verdade e assim começo:
1 - A Comissão de Moradores da Ericeira pro-
move um Plenário para eleger os seus represen-
tantes juntamente com a Junta de Freguesia, 
no Salão Paroquial no dia 2 de Dezembro de 
1974, digo, no dia anterior a esta acta, foi-me 
comunicado que estava em estudo a forma de 
eleição para os representantes da n/ freguesia 
na C.C. da Câmara Municipal de Mafra, e aí 
começam as sondagens que a seu tempo saiu o 

referido comunicado do P.S. e logo de seguida 
outro nosso mas de resposta a este e com datas 
posteriores ao nesta acta indicado.
Por falta do Secretário não ter feito a acta em 
seu tempo, este comunicado foi indevidamen-
te escrito com um ano de antecedência à sua 
saída por lapso de quem esta acta escreveu. No 
entanto já nesta data havíam os seus contactos. 
Sessões - Efectuaram-se várias sessões de es-
clarecimento em diversas freguesias e lugares, 
como sejam: Monte Bom - Carlos Alberto 
Micael Pereira, Fernando Honorato Jorge e 
Afonso Machado, como oradores. 15/1/75.
Em 28 de Janeiro de 1975, em St. Isidoro, no 
Salão Paroquial, sem incidentes e como orado-
res: Ruben Raposo e Carlos A. Micael Pereira. 
Em 4 de Fevereiro de 1975, em Vila Franca do Ro-
sário, Com José Braz Batista e Carlos A. M. Pereira. 
Em 14/2/75, Cheleiros, Com Ruben Raposo e 
Carlos Alberto Micael Pereira. - Em 15/2/75, 
Casais de Monte Bom, com Carlos Alberto 
Micael Pereira e Fernando Honorato Jorge.
Filiação - Foram aprovados os seguintes Bole-
tins de Filiados:
Armindo do Braz Carvalho, residente na  
Ericeira, tomando o nº da sede em Lis-
boa 30669 e do núcleo 36 - Frederico José  
Murtágua Pedrosa, Malveira, nº da sede de 

Lisboa 30658 e da Ericeira 37 - António  
Ricardo Costa, sede 30657 e núcleo 39 -  
Francisco Alves Braz, Ericeira, nº da sede 
30663 e do núcleo 40 - José Alves Braz, 
Ericeira, inscrito na sede 30660 e núcleo 41 
- Manuel Agostinho Liberal dos Santos, ins-
crito sede 30664 e núcleo 42 - Sabino da Silva 
Craveiro, St. Isidoro, inscrito 30665 e núcleo 43 - 
Orlando da Silva Morais, Ericeira, inscrito 30666 
e no núcleo com o nº 444 - Maria da Conceição 
Pereira, inscrita 30657 e no núcleo 45.
Irene do Nascimento Micaela, Ericeira, inscri-
ta 30659 e no núcleo nº 46 - Artur Patrocínio, 
Azueira e inscrito em Lisboa com o nº 7931 
e no núcleo 47. Virgínia da Oliveira Almeida 
Vicente - Milharado, inscrita em Lisboa com o 
nº 6366 e no núcleo 48. Maria isabel - Ericeira, 
inscrita em Lisboa com o nº 30661 e no nú-
cleo nº 49 - Maria Mercedes Arvelo da Silva 
Vicente, Ericeira e inscrita em Lisboa sob o 
nº 30667 e no núcleo com o nº 50 - Afonso 
da Silva Machado, Mafra, inscrito em Lis-
boa sob o nº 36916 e no núcleo 51 - Adelino  
Henrique Madeira Godinho, Mafra, inscrito 
em Lisboa sob o nº 36914 e no núcleo sob o 
nº 52. Maria Clementina de Oliveira Gaspar 
R. Faria, Ericeira, e inscrita sob o nº 31927 de 
Lisboa e na Ericeira com o nº 53.

Cartas - Tomado nota da carta do Partido, 
com n/. resposta em 7 do corrente, sobre pre-
ços de propaganda.
7/2-Informações sobre actuações de conheci-
mento dos militantes, dada resposta por nossa 
carta de 7 do corrente.
7/2- Resposta à carta da Secção Regional, sob 
reunião de militantes inscritos.
Resposta à carta da Secção Regional, para cur-
so de militantes.
7/2- - Resposta à Secção Regional à sua carta 
sob grupo de segurança.
Resposta à Secção Regional, sob os militantes 
para colagens em 7 do corrente.
Resposta à Secção Regional sob os filiados 
que tinhamos e se já tinham estado presos pela 
PIDE/DGS. Resposta a 7/2/75.
Resposta à Secção Regional, sob actuantes nas 
freguesias, dada em 7/2/75.
Resposta à Secção Regional, sob a Comissão 
de 5 elementos, dado em n/. carta de 7/2/75.
C.P.C. Informada a Secção Regional que em 12 
do corrente mês  tinha sido eleito em Plenário, a 
Comissão Política Concelhia, a qual já funcio-
nou mas sem a representatividade do momento 
e que ficou constituída somo segue:
Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo Eri
V. Presidente: Afonso da Silva Machado Mafra

Secretário: Fernando Miguel dos Santos Silva Mafra
Fernando Honorato Jorge  Ericeira
António Claro   Ericeira
Irene Estrela Micael Pereira  Ericeira
Carlos Alberto Micael Pereira  Ericeira
Manuel Carlos Sousa António  Ericeira
Antonio Honorato Jorge  Ericeira  
Vasco Gabriel, representante da J.S.D. Ericeira
Esta comunicação foi enviada em 14/2/75. 
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
sessão, e a respectiva acta por todos assinada:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice Presidente:
O Secretário:
O Vogal:
O Vogal: Irene Micael Pereira
O Vogal: 
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal: 
O Vogal:
O Vogal:

ActA nº 5 
Aos vinte sete dias do mês de Fevereiro do ano 
de mil novecentos e setenta e cinco, reuniu a 
Comissão Política Concelhia, anteriormente 
legalizada, na Rua cinco de Outubro nº 14 - 1º 
na vila e freguesia da Ericeira, e desta reunião 
foi lida a acta anterior, verificada a correspon-
dência e deliberações se seguiram:
COOPERATIVA LEITEIRA  1 - Enviar á 
Cooperativa dos Produtores de Leite do Con-
celho de Mafra, um membro do partido Sr. José 
Victorino, afim de ilucidar os agremiados as van-
tagens na criação de uma Associação, propondo-
-se acompanhá-los á Estação Agraria de Aveiro, 
afim de verificarem os beneficios de melhores 
resultados que poderiam tirar. Por fim falou o Sr. 
Artur Patrocinio membro da antiga gerência in-
formando os novos membros como no seu man-
dato decorreu as suas actividades.
Por fim foi transmitida ao Sr. José Victorino a 
impossibilidade de se deslocarem, ficando o caso 
em suspenso para data que lhes fosse possível.
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
sessão e por todos assinada:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice Presidente:
O Secretário:
O Vogal: Irene Micael Pereira
O Vogal:

1975
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ActA nº 6
Aos dez dias do mês de Março do ano de mil 
novecentos e setenta e cinco, reuniram na sede 
da Secção Geral, pelas 21.30 hora a C. Política 
Concelhia, afim de apreciar e deliberar os se-
guintes assuntos.
Filiado APROV. - Aprovar a proposta do 
novo filiado José Augusto Oliveira, residente 
em S. Estevão das Galez, o qual tomou o nº 
de filiado na Secção 54 e na Distrital 31840.
CIRCULAR SEDC e RESPOSTA - Apre-
ciação da circular emanada de Sede de Lisboa 
sobre a nova C. Política Distrital e enviar-lhes 
resposta pela carta de 4 do corrente, onde lhes 
fazia-mos sentir as nossas necessidades e apro-
veitar para solicitar que fosse liquidada à pre-
sidente da C. P. Concelhia o valor que a sede 
central lhe é devedor.
Porto Pesca - Solicitação ao Jornal do Parti-
do “Povo Livre” a publicação do seguinte: A 
COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA 
SOLICITA PROXIMO NUMERO PU-
BLICAÇÃO SOBRE PORTO DE PESCA 
ERICEIRA E ARTIGOS ENTREGUES 
EM CONJUNTO COM FOTOGRAFIA. 
Em aditamento a este telegrama outro foi en-
viado cujo texto era o seguinte: - EM ADI-
TAMENTO AO TELEGRAMA, FRIZA 

ERICEIRA ÚNICO PORTO EXCLUÍDO 
PLANO ECONÓMICO EMERGÊNCIA, 
EM RELAÇÃO ANTIGO PLANO FO-
MENTO. CONTESTAM PESCADORES 
E SECÇÃO. Foi publicado.
DEPUTADOS - Foi deliberado, indicar 
conforme determinou Plenário os nomes de  
Carlos Alberto Micael Pereira, Fernando  
Miguel dos Santos Silva, como efectivos a 
candidatos a deputados e Eduardo Jorge Lou-
renço, António Luís Jorge, como suplentes a  
Deputados. Nesta carta enviada à Secção Regio-
nal concordámos em ligarmos à Secção de Torres  
Vedras e solicitamos visita de membros da 
nova Comissão Política Distrital.
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
sessão que pelos presentes vai ser assinada.
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O v. Presidente:
O Secretário:
O Vogal:
O Vogal: 
O Vogal: Irene Micael Pereira
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal: 
O Vogal:
O Vogal:

ActA nº 7
Aos 30 trinta dias do mês de Março do ano 
de mil novecentos e setenta e cinco reuniram 
na sede da secção, situada na Rua cinco de 
Outubro número nº 7 sete primeiro nesta vila 
da Ericeira, os membros da Comissão Política 
Concelhia, apreciaram e deliberaram:
Filiados - Aprovar a filiação de Eduardo Jorge 
Lourenço, que tomou o nº de Secção 55 e da 
Sede o nº 31841
CARTA à Sede - Escrever à sede de Lisboa, 
demonstrando o n/ descontentamento pela 
demora no envio de filiações e gravações do 
comício realizado em Mafra.
COMÍCIO ERICEIRA - Solicitar à sede 
oradores chamados de cartaz a fim de estarem 
presentes no Comício que vamos levar a efeito 
no Cine Casino, amanhã dia 31, mas que já sa-
bemos quais os oradores e são: João Bonifácio 
e Carlos Alberto Micael Pereira os oradores 
locais e da C. Pol. Distral de Lisboa, Manuel 
R. Sousa, José Manuel Ramos, Dr.ª Maria  
Cecília e Furtado Fernandes.
Filiação - Aprovação da proposta do filiado 
Jorge Franco Alberto Timóteo, nº Secção 56, 
nº Sede Lisboa 31828 - Alexandrino António 
dos Santos Valente, nº da secção 57 e nº da Sede  
Lisboa 31825. - Manuel Ramos Mourão Andra-

de nº da Secção 58, nº da Distrital 31826 -  
Rogério Ribeiro Leandro Satiro, nº da Secção 
59 na Distrital 31824. - Victor Manuel Jacinto 
Taveira, nº da Secção 60 e na Distrital 31827 
- Domingos dos Santos Formiga Vieira nº da 
Secção 61 e na Distrital 31823 T. ERICEIRA 
- F. C. MIRANDA - Deliberado enviar carta 
à Junta de Turismo da Ericeira uma carta cuja 
cópia se encontra no respectivo arquivo.

ActA nº 8
Aos 30 dias do mês de Abril, reuniu a Comis-
são Política Concelhia na sua sede situada na 
rua 5 de Outubro nº 7 - 1º na Ericeira delibe-
rando e apreciando os seguintes actos ACTO 
ELEITORAL 5 ABRIL 75 - Deliberou so-
licitar nesta sede a comparência de elementos 
de todas as freguesia no proximo dia 12, pelas 
21,30 horas afim de serem debatidos assuntos 
sobre as eleições.
Filiações - aprovar as propostas seguintes: 
- Fernando José Bernardes Jacinto, toman-
do o nº da Secção 62 e da Distrital 36915 -  
Antonio Eduardo Machado Batista nº de 
Secção 63 e na Distrital 36910 - José Jorge, 
Secção 64 na Distrital 32786 - José Manuel 
Franco Canas, na Secção 65 e na Distrital 
32788 - Joaquim Batalha Duarte, na Sec-
ção 66 na Distrital 32787 - Mário Pereira  
Soares, na Secção 67 na Distrital 33879 - Carlos  
Manuel Pereira Gomes, Secção 68 na Distrital 
33880 OFÍCIO DA DISTRITAL - Apreciar 
o ofício da Sede Nacional comunicando que se 
realizava no dia 20 do corrente um comício no 
Porto informando esta Secção dos oradores.
COOP. LEITEIRA - Foi comunicado a este 
organismo pela segunda vez, qual o interesse 
da nossa Secção em que o nosso colaborador 

José Victorino, tinha em os levar a AVEIRO 
a visitar estabulos mais recentemente criados 
em Portugal.
A resposta foi-nos transmitida verbalmente e 
recusada pelos motivos já expostos.
ACTO ELEITORAL - No final do dia 23 do 
corrente mês haviamos feito sessões e comí-
cios nas seguintes localidades para a Assem-
bleia Constituinte Ribamar em 12/12/74 -  
Encarnação 18/12/74 - Malveira em 23/12/74 
- Ericeira 30/12/74 data da Inauguração da 
Sede da Secção situada na rua 5 de Outubro 7 
- 1º nesta localidade - 3/1/75 em Mafra - em 
6/1/75 no Livramento - em 15/1/75 Monte 
Bom - 28/1/75 em Sº Isidoro - 4/2/75 Vila 
Franca do Rosário em 14/2/75 Cheleiros - 
15/2/75 Casais de Monte Bom - 16/2/75  
Alagoa - 18/2/75 UCAL Mafra - 18/2/75 
Gradil - em 19/2/75 Picanceira - 20/2/75 
Sobreiro - 21/2/75 Sobral da Abelheira - 
25/2/75 Santo Estevão das Galéz - 27/2/75 
no Barril - em 6/3/75 em Achada - em 
23/3/75 Casa Nova - 21/3/75 em Fonte Boa 
dos Nabos (digo Brincosa) - em 31/3/75 
grande comício na Ericeira - em 14/4/75 na 
Carvoeira - em 13/4/75 Venda do Pinheiro - 
em 15/4/75 Fonte Boa dos Nabos - 17/4/75 
o comício anunciado para Mafra foi anu-
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lado - em 17/4/75 Encarnação - em 19/4/75  
Póvoa da Galega - em 20/4/75 Enxara do  
Bispo - 20/475 em Enxara dos Cavalei-
ros - em 21/4/75 Malveira - em 22/4/75 em  
Cadaval - em 23/4/75 em Chanca. Nestas ses-
sões, umas muito boas e outras razoáveis toma-
ram parte como oradores os seguintes elementos:
Fernando Correia - João Almeida - João M. 
Correia, Jorge Correia da Cunha - Carlos  
Alberto Micael Pereira - Fernando Honorato 
Jorge, Afonso da Silva Machado, Fátima Cor-
reia, Furtado Fernandes, Manuel Queiroz de 
Andrade, Afonso Moura Guedes, José Victorino,  
Álvaro Pereira, Carlos Cruz, Ruben Raposo, José 
Braz Batista, Alves Pereira, Pedro Roseta, João 
Bonifácio, Manuel Ramos de Sousa, José Manuel 
Ramos, Maria Emília Santos, Helena Roseta, 
Miguel Magalhães, Fernando Miguel, Carlos 
Lourenço, respectivamente da Comissão Política 
Distrital de Lisboa, Secção Regional e C. P. Con-
celhia de Mafra.
Fizeram parte também de algumas sessões 
como assistentes ao actos, João de Deus  
Oliveira, Henrique Sardo Pereira Canudo 
como responsável pela Secção.
Em todas freguesias tivemos representados nas 
mesas, ora por filiados ora por simpatizantes 
que aqui fica os seus nomes ligados à revolsão 

de 25 de Abril de 1974, os quais são nas fregue-
sias discriminados os seguintes elementos:
Ericeira - mesa nº 1 - Não tivemos problemas - 
presentes Fernando Honorato Jorge - Mesa nº 
2 - Irene Estrela Micael Pereira - Mesa 3 Ma-
nuel Agostinho Liberal dos Santos - Mesa 4,  
Henrique Sardo Pereira Canudo - Mesa 5, Car-
los Manuel Vicente e Eduardo Jorge Lourenço.
Resultado da votação: - P. P. Monarquico 28 
votos - Centro D. S., 85 votos - UDP. 13 votos 
- P. Socialista 1449 - FSP 36 votos - MES. 12 
votos - MDP 106 votos - LCI 8 votos - P P 
Democrático em segundo lugar com 553 votos 
- P. Comunista Português 171 votos - FEC 10 
votos - total de votos 2478.
Mafra - João Luís Sobrinho. Mesa nº 1 - 2 
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10. Antero Runa  
Nogueira - João Carlos Dias Matos - Afon-
so da Silva Machado - Fernando Miguel 
dos Santos - Adelino Henriques Madeira  
Godinho - José António Bastos Duarte
Resultado da votação - PPM - 59 votos - 
CDS = 190 votos - UDP = 134 votos - P.S. 
= 2887 votos - FSP. = 135 votos - MES = 80 
votos - MDP = 276 votos - LCI = 70 votos - 
PPD = 1124 - PCP = 521 voto - F.EC= 25 
votos - total de votos = 7501 - Segundo lugar 
para o nosso Partido

Carvoeira: - Americo Francisco, não filiado - 
Resultado da votação: - PPM = 3 votos - CDS 
= 4 voto - UDP = 9 votos - PS = 243 votos - 
F.S.P. = 12 votos - MES = 4 votos - MDP = 30 
votos - LCI - 2 votos - PPD = 78 votos - PCP 
= 50 votos - FEC = 3 votos - Total de votos = 
438, ficando o n/ Partido em segundo lugar.
Cheleiros: - não filiados Victor Manuel  
Marques - Olegário Domingos Simões
Resultado da votação: - PPM = 10 votos - 
CDS = 13 votos - UDP = 7 votos - PS = 318 
votos - FSP. = 12 votos - MES = 13 votos - 
MDP = 98 votos - LCI = 5 votos - PPD = 
156 - PCP = 67 votos - FEC = 3 votos - Total 
de votos obtidos 702, sendo o segundo lugar 
do nosso Partido.
Malveira: - José Manuel Franco Canas, 
Dr. Silvério Ramires Ferro, Dr. Carlos  
Alberto Tiago Proença, Duarte Cardoso Simão,  
Joaquim Garrido Canas, Joaquim Garrido 
Catramilo, José Jorge, Maria Leonor Jesus 
Garrido, Manuel Ramos Mourão Andrade, 
Victor Manuel Jacinto Taveira, Domingos 
dos Santos Formiga Vieira, Rogério Ribeiro  
Leandro Satiro, Alexandrino Antonio dos 
Santos Valente.
Resultado da votação: - PPM - 31 voto - CDS 
= 82 votos - UDP 22 votos - PS. 1189 - FSP 

37 votos - MES = 37 votos - MDP 70 votos - 
LCI = 10 votos - PPD = 405 votos - PCP 432 
votos - FEC = 10 votos: - total de votos = 2335, 
tendo o nosso Partido obtido o 3º lugar
Encarnação: - José Carlos dos Santos Sardinha, 
Gil Ricardo Sardinha Rodrigues, José Filipe Du-
arte e José Manuel Miranda Jorge, que nem todos 
são filiados, resultado da votação nesta freguesia: 
- PPM. 19 votos - CDS = 58 votos - UDP. 51 
votos - PS = 569 votos - FSP - 40 votos - MES 
= 15 votos - MDP = 53 votos - LCI = 25 votos - 
PPD. 1.107 - PCP. 43 votos - FEC 6 votos - total 
de votos 1.986 ficando o nosso Partido na única 
freguesia do Concelho à frente de qualquer outro.
Sobral da Abelheira: - Basílio Lucas e Antonio 
da Silva Martins, ambos não são filiados: - Re-
sultados eleitorais - PPM, 10 votos - CDS = 19 
votos - UDP = 9 votos - PS = 332 votos - FSP 
= 25 votos - MES = 9 votos - MDP = 12 votos 
- LCI = 12 votos - PPD = 106 votos - PCP. 60 
votos - FEC = 4 votos - Resultado final 598 
votos ficando o n/. Partido em segundo lugar.
Santo Isidoro: - Sabino da Silva Craveiro e 
Fernando Bernardo Jacinto, ambos filiados. 
Resultados eleitorais: - PPM. 16 votos - CDS 
46 votos. UDP 17 votos - PS 592 - FSP 32 
votos - MES 18 votos - MDP = 34 votos - 
LCI = 09 votos - PPD = 505 votos - PCP 50 

votos - FEC = 3 votos. Total 1322, ficando o 
nosso Partido em 2º lugar.
Santo Estevão das Galéz:- José Augusto  
Oliveira e António Mendes Abreu, sendo 
apenas o primeiro filiado. Resultado eleitoral: 
- PPM = 15 votos - CDS = 20 votos - UDP 12 
votos - PS 461 votos - FSP = 33 votos - MES 
5 votos - MDP = 35 - LCI = 7 votos - PPD = 
104 - PCP 106 votos - FEC = 9 votos. Total 
apurado 817 votos, ficando o n/ Partido em 
terceiro lugar nesta Freguesia
Gradil : - Alfredo José da Cruz Silva e  
Humberto Simões Morais, sendo apenas o 
primeiro filiado pelo n/ partido na zona de Al-
cantara e o segundo simpatizante e colaborador. 
Resultado eleitoral:- PPM = 10 votos - CDS 8 
votos - UDP 4 votos - PS 258 votos - FSP = 12 
votos - MES 7 votos - MDP = 12 votos - LCI 
= 3 votos - PPD= 69 votos - PCP = 62 votos - 
FEC 2 votos. Resultado final 447 votos, ficando 
o nosso Partido em segundo lugar.
Vila Franca do Rosário: - José Francisco 
Pedrosa Assis Tornicha, filiado. Resultados 
eleitorais:- PPM. 14 votos - CDS = 7 votos 
- UDP = 7 votos - PS 179 votos - FSP = 17 
votos - MES 10 votos - MDP = 8 votos - LCI 
= 6 votos - PPD = 73 votos - PCP = 87 votos 
- FEC = 0 votos. Totais obtidos 1.535, ficando 

o n/ Partido em terceiro lugar.
Igreja Nova: - Sebastião Vicente da Silva, Luiz 
Batalha Duarte, Joaquim Batalha Duarte e  
Jaime Marques de Azevedo Rua. Resultado 
eleitoral:- PPM. 16 votos - CDS = 22 votos - 
UDP = 22 votos - PS 711 votos - FSP = 37 vo-
tos - MES 25 votos - MDP = 85 votos - LCI = 
10 votos - PPD = 229 votos - PCP = 124 votos 
- FEC = 19 votos. Totais obtidos 1300, ficando 
o nosso Partido em segundo lugar.
Milharado: - Joaquim Ferreira Francisco,  
Avelino Luís Gonçalves e Augusto Agapito, 
ambos simpatizantes. Resultados eleitorais:- 
PPM = 32 votos - CDS = 91 votos - UDP = 
25 votos - PS = 2134 votos - FSP = 118 votos 
- MES = 52 votos - MDP = 138 votos - LCI = 
27 votos - PPD. = 401 votos - PCP = 638 votos 
- FEC = 15 votos. Resultado final 3671 voto, 
sendo para o nosso Partido o terceiro lugar.
Enxara do Bispo: - Armando Simões Vigário, 
João Miguel Correia Júnior, Manuel Silvério 
Ferreira, Joaquim do Nascimento Correia 
Mendonça, todos simpatizantes. Resultados 
eleitorais obtidos:- PPM = 18 votos - CDS = 16 
votos - UDP = 14 votos - PS = 608 votos - FSP 
= 32 votos - MES = 14 votos - MDP = 31 votos 
- LCI = 15 votos - PPD = 159 votos - PCP = 
85 votos - FEC = 6 votos.- Total de votos 998, 
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sendo o segundo lugar para o PPD. 
Azueira: Paulino Monteiro, José Gabriel  
Caldeira, António José da Silva Pereira, sendo o 
1º e 3º filiados. Resultados eleitorais:- PPM = 24 
votos - CDS = 21 votos - UDP = 24 votos - PS 
= 939 votos - FSP = 58 votos - MES = 26 votos - 
MDP = 30 votos - LCI = 11 votos - PPD = 268 
votos - PCP = 127 votos - FEC = 7 votos. Total 
do resultado 1535 votos, ficando o nosso Partido 
em segundo lugar.
Deliberou a Comissão Política Concelhia 
agradecer a todos quantos colaboraram neste 
acto, sem que não fosse o interesse de ser uma 
verdadeira votação feita Democraticamente.
Resultados parciais para uma melhor verifica-
ção por freguesia já estão efectuados como aci-
ma se poderá observar, mas deliberou-se fazer 
parcialmente por partidos, os seus resultados 
finais os quais são:
PPM = 305 - CDS = 682 - UDP = 370 - PS = 
12879 - FSP = 636 - MES = 327 - MDP = 1008 
- LCI = 220 - PPD = 5337 - PCP = 2630 - FEC 
= 122 = TOTAL DE VOTOS:= 24.176.
Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a 
sessão e esta acta devidamente assinada por 
todos que assistiram, e assinaram:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo.
O Vice Presidente:
O Secretário:
O Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal:
O Vogal: 

ActA nº 9
Aos trinta dias do mês de Maio, de mil no-
vecentos e setenta e cinco, reuniram-se os 
membros da Comissão Política Concelhia na 
sede desta Secção, situada na Rua 5 de Outu-
bro, nº 37-1º nesta localidade e na presença 
dos presentes, apreciou-se diversos assuntos e 
deliberou-se:
Apreciar a circular enviada pela Comissão Po-
lítica Distrital de Lisboa, datada de 13 de Maio 
de 1975, com a seguinte ordem de trabalhos:
DISTRITAL Convocação nos termos do 
Art.º 67 dos Estatutos e nos termos do Arti-
go 66 dos mesmos estatutos, sendo eleito para 
representar este concelho, Henrique Sardo  
Pereira Canudo e Afonso da Silva Machado.
LOURINHÃ Apreciação e agradecimento à 
carta circular do Nucleo da Lourinhã.
RETORNADOS - Apreciação da carta que 
nos foi enviada pela Comissão dos Deslocados 
do Ultramar, agradecendo as roupas por nós 
oferecidas a este departamento, pelas dádivas 
feitas por freguesias deste Concelho.
Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a 
sessão, que pelos presentes vai ser assinada de-
pois de lida em voz alta.
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo.
O Vice Presidente:
O Secretário:
O Vogal: 
O Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal: 

ActA nº 10
Aos trinta dias do mês de Junho de mil nove-
centos e setenta e cinco, reuniram na sede da 
Secção, na Rua 5 de Outubro nº 7-1º nesta 
vila, a Comissão Política Concelhia, que apre-
ciou e deliberou o seguinte:
Freguesias - Oficiar em 1 do mês corrente a 
todas as freguesias onde houvesse militantes, a 
criação de núcleos estando este ofício arquiva-
do no respectivo arquivo.
F.B.BRINC.  Em 4 do corrente mês esteve 
presente na nossa sede um militante do núcleo 
de Algés, acidentalmente passando de férias 
em F. B. de Brincosa, afim de esta C.P. Conce-
lhia, solicitar o seus bons ofícios à Com. Adm. 
da Câmara Municipal de Mafra, para que es-
tes levassem ao contento de alguns moradores 
a resolução de um terreno para fins desporti-
vos, pois apenas sabe que foram estas autar-
quias a fazer tal oferecimento, a um grupo de 
pessoas que lá se dirigiram a fazer tal pedido e 
que lhes foi dito que era viável a sua petição. O 
seu promotor é o Sr. António Manuel Duarte 
que nos deu a informação que toda a docu-
mentação tinha sido entregue pela Câmara à 
Junta e esta agora se recusa a facilitar a con-
sulta aos documentos. Também nos informou 
que o terreno foi oferecido uma parte pela 

Junta de Freguesia da Ericeira e outra pela J.F. 
da Carvoeira. O caso foi tratado de emedia-
to pelo vice Presidente Afonso Machado, que 
viu os seus esforços baldados, dada a recusa do 
engenheiro da Câmara e demais elementos. O 
assunto foi transmitido aos interessados em 
reunião de 30.
Filiação Carlos Gil de Sousa, filiação na sec-
ção com o nº 69 e na Distrital 36920 - Emília 
da Conceição Galiza de Sousa, nº da Secção 
70, na Distrital 36921.
Sº Isidoro - Foi solicitada a esta secção a ela-
boração de um ofício para que o Presidente 
da Junta de Freguesia de Sº Isidoro dirigis-
se à Comissão Administrativa da Câmara  
Municipal de Mafra, afim desta tomar de novo 
posse de uma parcela de terreno que lhe per-
tence e que esta C.A. autorizou a sua venda, 
revertendo o valor 2.500$00 para os cofres da 
Câmara. A Junta em nada foi consultada.
Também em 4 deste mesmo mês foi solicitado 
a esta secção para que em nome da popula-
ção de Sº Isidoro, fosse elaborado um protesto, 
pela forma como a Comissão de Moradores, 
local foi eleita. Assim depois do protesto ela-
borado e assinado por vários residentes e en-
cabeçada por maior número de simpatizantes 
do nosso Partido, foi o protesto entregue ao 

Presidente da Junta de Freguesia para que 
apreciasse e desse direito a nova eleição uma 
vez que as primeiras não foram eleitas demo-
craticamente.
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a ses-
são que por todos que assistiram vai assinada:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo.
O Vice presidente:
O Secretário:
O Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal: 
O Vogal: 
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal:

ActA nº 11
Aos trinta dias do mês de Julho de ano de mil 
novecentos e setenta e cinco, reuniram na sec-
ção situada na rua 5 de Outubro nº 7 -1º nesta 
vila, a Comissão Política Concelhia que apre-
ciou e deliberou o seguinte.
Reunião 10/7 Comunicar a todos os filiados a 
sua comparência neste sede no dia 15 p.p. afim 
de lhes ser comunicado a actual posição do Par-
tido e situação Nacional, pelo Dr. Pedro Roseta, 
seguida de outra reunião em 23 do corrente. A 
convocação por carta, encontra-se arquivada.
Tomado conhecimento sobre o solicitado em 
circular da C.P. Distrital de Lisboa com datas 
de 11 do corrente.
21/7 Deliberou-se oficiar a C.P. Distrital de 
Lisboa afim de nos ser transmitido noticiário 
diário sobre o momento político no nosso país, 
dado à grande percentagem de filiados e sim-
patizantes que nos solicitam notícias.
25/7 Apreciada a circular da C.P.D. de Lisboa, 
solicitando que sobre a cotização cobrada aos 
n/ filiados, lhe reservasse-mos a percentagem 
de 20% para a referida C. Política.
29/7  Demos a resposta concordando com o 
solicitado pela C.P.D. de Lisboa, e ambas as 
cartas estão arquivadas.
Filiações - Filiaram-se neste mês, Luiz  
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Manuel Batista, nº da secção 71 e Distrital 
37858 - Paulino Monteiro, nº da secção 72 e 
Distrital 37859 - Arlindo Batalha da Silva nº 
da secção 73 e na Distrital 37860 - Antonio 
da Silva Pereira, nº da secção 74, e na Distri-
tal 37861 - Maria da Conceição dos Santos 
Calisto, nº da secção 75 e na Distrital 37862.
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
sessão  que por todos depois de lida vai ser  
assinada:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo.
O Vice Presidente:
O Secretário:
O Vogal: 
O Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal: 
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal:

ActA nº 12
Aos trinta dias do mês de Agosto do ano de mil 
novecentos e setenta e cinco, reuniu a Comissão 
Política Concelhia, na sede da Secção, situada 
na Rua 5 de Outubro nº 7-1º andar nesta vila, 
apreciando e deliberando os seguintes pontos.
J. F. ERIC. Foi solicitado pela Junta de Fre-
guesia local, a colaboração de alguns membros 
do nosso Partido, afim de colaborarem na co-
ordenação do transito. Depois de ponderado o 
assunto e de comum acordo com a C. Política 
1/8/75 |Concelhia, deliberou-se que prestarí-
amos toda a colaboração possível, por inter-
médio de Fernando Honorato Jorge e Manuel 
Liberal dos Santos.
SEDE NACIONAL - Foi pedida pela C. Po-
lítica Distrital de Lisboa, a presença na sede 
central, dos Presidente, Vice Presidente e Se-
cretário da Secção, afim de tomarem conheci-
mento de várias preguntas que nos farão, sobre 
a implementação do Partido no nosso Conce-
lho, sugestões e nos darem a conhecer que as 
dificuldades do Partido financeiramente eram 
péssimas e qual a conjura política do momento:
Plenário 15/8 Foi-nos comunicado que no 
próximo dia 15 do corrente deslocaram à  
Ericeira alguns membros da C. Política Dis-
trital de Lisboa, entre eles Alberto Ferreira 

de Almeida e José Braz Batista, afim de, com 
os membros mais activos do concelho e filia-
dos assistissem a esta reunião para os pôr ao 
corrente das actividades do Partido e neste 
plenário estiveram presentes as freguesias: 
João Dias Matos por Mafra e membro da 
J.S.D. - Baltazar Pereira Fontão pela Ericeira 
membro também da J.S.D. - Manuel Mourão  
Andrade, pela Malveira - Milhado repre-
sentado por Augusto Agapito - Gradil por  
Humberto Simões Morais - Azueira por  
Paulino Monteiro e Artur Patrocínio - De 
Vila Franca do Rosário., por Francisco Assis 
Tornicha - Enxara do Bispo, Armando Simões 
Vigário. Por Santo Isidoro, Sabino Craveiro e 
Fernando Jacinto. Pelo Sobral da Abelheira, 
Alfredo Patrocínio e Basílio Lucas.
Falou em primeiro lugar Ferreira de Almeida, 
expondo a situação do Partido tanto ao nível 
Político como financeiro, fazendo apelos aos 
presentes indicados e outros para que contri-
buíssem com alguma importância afim de ate-
nuar a grave crise.
Pelo representante da Malveira foi exposta a 
situação aos níveis da freguesia conforme ne-
cessidades e carências desta. Ao terminar foi 
pedido pelo presidente do núcleo a abertura 
de um Núcleo naquela freguesia e a entrega de 

um relatório da mesma freguesia até ao próxi-
mo dia 23, data da nova reunião.
Pelo Livramento, falou Artur Patrocínio, sobre 
a Cooperativa, Agricultura e necessidade da 
freguesia, sendo depois entregue ao represen-
tante de Lisboa, respectivo relatório. Todas as 
outras freguesias representadas apresentaram 
as suas opiniões sobre os temas da reunião.
Ficou determinado nova reunião, desta vez na 
freguesia da Azueira. Com a presença de C. 
Seabra e Ferreira da Silva, além dos convida-
dos, ligados ao Partido e ainda os pequenos e 
médios agricultores.
Plenário 20/8  Realizou-se no Salão Paroquial 
da Ericeira, um Plenário com a presença de 
Marcelo Rebelo de Sousa e Ferreira de Almei-
da. De novo foi exposta a situação do momen-
to político actual e a situação do n/ Partido.
21/8 Nas Actividades concelhias, foi o pre-
sidente desta secção convidado pela C.A. da 
C. Municipal de Mafra, a fazer representar o 
Partido perante o Secretário do Ambiente, e 
respectivo Ministro, e ainda elementos da Jun-
ta do Turismo e Junta de Freguesia, afim de 
pedir-mos a continuação das obras do Porto 
de Pesca parte sul.
Falou sobre este assunto o presidente da secção 
em nome do Partido e do Turismo, expondo 

as conveniências da completa realização desta 
obra, porque além de ser uma benfeitoria na vila, 
criariam-se postos de trabalho a todos os níveis. 
Sobre este assunto também usou da palavra José 
dos Santos Caré Júnior. Do assunto exposto, 
nada nos foi prometido, tendo sido encerrada a 
reunião de trabalhos sem qualquer resultado.
AZUEIRA 31/8 - Realizada a reunião dos 
pequenos e médios agricultores da Azuei-
ra, onde usaram da palavra: José Casimiro  
Seabra, deputado por Setúbal. Orlandino  
Varejão, deputado por Vila Real. Henrique S. 
Pereira Canudo e Afonso Machado pela C. 
Política Concelhia. Feita a contagem do ple-
nário estavão cerca de 88 oitenta e oito. Nesta 
reunião foi apurado num peditório 1.035$00 
Mil trezentos, digo, e trinta e cinco escudos. 
Vários assuntos se trataram ao nível regional 
em que os presentes também usaram da pa-
lavra quando entenderam que era oportuno, 
entre eles Artur Patrocínio, conhecedor a fun-
do dos problemas do concelho. Foi-nos dada a 
informação que o vinho da Adega Coopera-
tiva da Azueira estava selado, dado que esta é 
devedora de avultada cantia,  sendo ainda de-
mitidos 165 funcionários, e está a Cooperativa 
à cerca de três meses a aguardar solução para 
o caso.

 No movimento politico, foi José Casimiro  
Seabra que elucidou a assistência como se de-
via de proceder em moldes Sociais Democra-
tas para os assuntos do no país.
MAFRA - Neste mesmo dia foi eleita nova 
Comissão Administrativa para a Cooperativa 
dos Produtores de Leite, em Mafra, estando 
presentes, dois elementos responsáveis pelo n/ 
Partido, sendo eles: Antero Runa Nogueira e 
João Dias Matos.
LISBOA  - Em reunião da Comissão Política 
Distrital de Lisboa, em que assistiu o presidente 
deste núcleo, foi esta informada do seguinte:
1 - Alberto Ferreira de Almeida seria encarrega-
do de formar a Secretaria desta C.P. de Lisboa.
2 - Que se ia contratar uma empregada para 
estar dia e noite ao serviço dos núcleos e sec-
ções dos respectivos concelhos.
Por Pedro Roseta, foi-nos dito como estava a 
correr a Constituinte e a forma como o Prof. 
Emídio Guerreiro expôs o seu ponto de vis-
ta sobre o nosso Partido, obrigou o M.F.A. a 
ver o PPD. de uma forma diferente do que era 
habitual. A este respeito é aconselhável ler o 
Diário das Sessões. Foram assuntos como a 
escalada de certo Partido no Alentejo, e como 
o M.F.A. estava a ser olhado pelo povo, isto é, 
com um descontentamento desusual.
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Presentes todos os Concelhos do Distrito de 
Lisboa, representados pelos presidentes das 
secções e núcleos.
Pelos presidentes dos núcleos e secções foi agra-
decido as informações mas não deicharam estes 
de reclamarem a falta de apoio do orgão mais re-
presentativo do Partido ao mais baixo responsável.
CARTA =6U6RR Deliberou a C.P. conce-
lhia, enviar telegrama e carta à sede nacional, 
protestando pelo facto do Professor Emídio 
Guerreiro ter substituído o Dr. Sá Carneiro, sem 
que as bases tivessem o devido conhecimento.
DEBITO H.S.P.C. - Também deliberou e 
a pedido de vários filiados que fosse a Sede  
Nacional conhecedora da atitude tomada pela 
Tesouraria de Lisboa, em face do débito ao Sr. 
Henrique Sardo Pereira Canudo, de valores 
por ele pago por ordem desta Tesouraria e até 
à presente data nada tivessem resolvido.
Ainda na mesma sessão e na linha de activi-
dades que pretendemos levar a efeito neste 
Concelho, foi descrita à Sede nacional, carta 
indicando dificuldades financeiras, para essa 
linha ser traçada ao nível dos Sindicatos, Coo-
perativas, Economia, Pesca e Turismo, pois só 
com o apoio citado algo é possível fazer.
SEDE 11/8 - Levar ao conhecimento do 
C.P.D. de lisboa, o assunto de aluguer da sede, 

para que suportem a diferença por nós paga.
APELO 13/8 - Deliberou-se oficiar a todos 
os militantes e filiados, para que contribuissem 
com alguns fundos, afim de podermos manter 
a sede aberta diariamente e para as despesas 
que esta acarreta.
Apelo retornados - Deliberou-se em 13 do 
corrente mês oficiar a todos os filiados e sim-
patizantes peditórios de roupas e medicamen-
tos para auxílio aos retornados das ex-colónias. 
Assim ficam a saber que os filiados leiam esta 
acta, que foi esta secção no Distrito pelo me-
nos de Lisboa a fazer o referido apelo.
20% - Liquidação à sede da percentagem re-
ferentes á cobrança de quotas efectuadas em 
Junho e Julho.
CARTA SEDE - Em 27 do corrente, carta 
dirigida á sede com várias reclamações.
COMÍCIO - Reclamação efectuado por es-
crito à Sede Nacional, afim de apresentar-mos 
o n/desgosto por não ter sido acedido o nos-
so pedido, para a efectivação de um Comício 
nesta localidade com a presença do Professor 
Emídio Guerreiro em 27 do corrente.
C.MORADORES - Aparece pelas montras 
vários panfletos a anunciar a formação de uma 
Comissão de Moradores, com duas listas A e 
B, e ambas têm um cunho de organização de 

determinado Partido. 
20/7 - Ganhou a lista A, estando incluído nes-
ta lista dois elementos do N/ Partido. Ainda 
tentámos apresentar uma 3ª lista “C” que foi 
regeitada por ter entrado por opinião da mesa 
fóra da hora.
C.A.M.P. - Tomámos conhecimento nesta 
data que o nosso colaborador Carlos 
Alberto Micael Pereira, não podia continuar 
na C. P. Concelhia, devido a ter que se deslocar 
para o estrangeiro em serviço particular.
Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a 
sessão e por todos assinada:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo.
O Vice Presidente:
O Secretário:
O Vogal: 
O Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal: 
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal:

ActA nº 13
Aos trinta e um dia do mês de Setembro do ano 
de mil novecentos e setenta e cinco, reuniu a 
Comissão Política Concelhia, na sua sede situ-
ada na Rua 5 de Outubro nº 7 - 1º andar nesta 
vila, afim de apreciar e deliberar o seguinte:
2/9 - Liquidação à Sede a percentagem refe-
rente a cotas recebidas em Agosto p.p.
CARTA FUNDOS - Carta enviada à C.P. 
Distrital de Lisboa com diversos assunto foca-
dos, entre eles os seguintes: problemas da nossa 
carta de 4 do corrente, em que se acusa a C. 
P. D. Lisboa do esquecimento deste Concelho. 
Reclamação do valor que o presidente desta 
Secção tem a receber da C. P. D. de Lisboa.
AZUEIRA 6/9 - Comunicação que foi recebi-
do as roupas para os retornados das ex-colónias.
15/9 - Resposta ao responsável Distrital pelos 
sócios/profissionais em que pedia-mos instru-
ções sobre o assunto por não estarmos devida-
mente esclarecidos.
12/9 - Por não haver número suficiente de 
filiados para formação da Juventude Social 
Democrática, deliberou esta C. Política, no-
mear interinamente, João Carlos Dias Matos,  
Baltazar Pereira Fontão e Georgina da Con-
ceição Galisa de Sousa, até que uma nova 
Comissão fosse devidamente formada e seus 

elementos com o mínimo de compostura, que 
não aconteceu anteriormente
DR. FERRO - Deliberou-se agradecer ao 
nosso correléssionário as ofertas de medica-
mentos e roupas por ele feitas.
CARTA SEDE H.SP.C - Deliberou-se en-
viar nova carta devido ao valor que a Sede 
Central é devedor ao presidente desta secção.
CARTA À SEDE ORGANIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS - Deliberou-se oficiar a Sede 
Nacional afim de comunicar a n/.reunião ex-
traordinária deste dia, a fim de enviarmos uma 
carta com 10 dez pontos, respeitantes a esta 
sede e seus serviços.
Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a 
sessão e esta acta assinada pelos presentes:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo.
O Vice Presidente:
O Secretário:
O Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal: 
O Vogal: 
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal:
O Vogal:

ActA nº 14
Aos trinta dias do mês de Outubro de mil no-
vecentos e setenta e cinco, reuniu a Comissão  
Política Distrital, na sua sede situada na Rua 5 de 
Outubro nº 7 - 1 - andar nesta vila da Ericeira, to-
mando conhecimento e as seguintes deliberações:
C. POVO - Deliberado escrever à C. P. D. de 
Lisboa, e um aditamento ao nosso telefone-
ma sobre assuntos relacionados com a Casa do 
Povo da Ericeira e Carvoeira.
C. M. M. - Deliberou-se responder à pergunta 
feita verbalmente pelo Dr. Moura Guedes por 
carta de oito do corrente mês
Demissão 12/X - Tomou-se conhecimento 
do pedido de demissão feito por escrito pelo 
sr. António Claro e verbalmente de Manuel  
Carlos António, os quais faziam de tesoureiro 
e vogal respectivamente. Foi deliberado dar-
-lhes a demissão e mesmo que o primeiro não 
a pedisse, esta teria que lhe ser transmitida, 
devido à sua conduta com outro Partido e que 
para isso se tinha que lhes ser dada a demissão.
LUZ - Informação prestada à C. Reunidas 
Gás Electricidade dos Kilovatios de luz gastos 
em Setembro
DEMISSÃO 14/X - Respondido à carta do 
Sr. António Marques Claro, ao seu pedido de 
demissão.
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AVISOS CÂMARA 21/X - Às várias fregue-
sias “Simpatizantes e filiados” das manobras 
do v. Presidente da C. M. de Mafra, com a for-
ma que este quer eleger novos membros
PEDIDO - Novo Apelo aos vários filiados 
para peditório de medicamentos e roupas para 
os retornados.
CARTA SEDE - Deliberou-se contestar a 
falta ao prometido com a vinda de dois ele-
mentos da C.P.D. de Lisboa, a fim de presta-
rem os devidos esclarecimentos que os filiados 
e dirigentes tanto necessitam.
C.A.M.P. - Deliberou-se solicitar à Secção 
Regional de Lisboa a transferência do mili-
tante Carlos Alberto Micael Pereira para esta 
secção, com encargos pagos pela Sede Nacio-
nal, uma vez que este está a receber do Partido, 
por serviço de segurança externa.
Retornados 23/X - Deliberado escrever à C. 
P. D. de Lisboa uma carta para que estes algo 
fizessem pelos retornados uma vez que esta 
secção diariamente é solicitada a resolver-lhes 
problemas que não pode fazê-lo.
Perct. - Deliberou-se liquidar a percentagem 
da cotização recebida durante o mês de Se-
tembro p.p.
JSD - Resposta a uma carta de Lisboa sobre a J. S. 
D. à qual informamos que esta não está formada.

Filiados - Respondido e enviada a lista à C. P. Dis-
trital de Lisboa, dos filiados com nomes e números.
- Agradecer e responder a carta do Grupo 
Cultural enviado à J. S. D.
FILIAÇÕES - Deliberou-se aceitar como fi-
liados os seguintes elementos:
José Luiz da Mata, nº da Secção 76, e na Dis-
trital 37863 - Joaquim Francisco, nº da Secção 
77, e na Distrital 37938.
Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a 
sessão que pelos presentes vai ser assinada:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo. 
O V. Presidente:  Secretário:
Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal: 
O Vogal: 
O Vogal:
O Vogal:

ActA nº 15
Aos 30 dias do mês de Novembro do ano de 
mil novecentos e setenta e cinco reuniram a 
Comissão Política Concelhia na sua sede si-
tuada na Rua 5 de Outubro nº 7 - 1º andar, 
nesta vila da Ericeira, tomando conhecimento 
e deliberou:
CONGRESSO - Tomada de conhecimento da 
documentação entregue pela C. P. D. de Lisboa 
para o segundo Congresso Nacional a realizar 
em Aveiro em 6 e 7 de Dezembro p.f.
- Carta a enviar à C. P. D. de Lisboa, Secção 
de Cascais, comunicando que esta secção se-
ria representada por: Henrique Sardo Pereira 
Canudo, Afonso da Silva Machado e por es-
pecial deferência o convidado Manuel Mourão  
Andrade. Feitas as despesas serão efectuadas pe-
los representantes, sem que a secção da sua caixa 
seja desembolsada. Para o efeito estes enviaram 
as respectivas importâncias das inscrições.
PERCT. - Deliberou-se enviar à C.P.D. de 
Lisboa o valor da percentagem das quotas co-
bradas em Outubro.
SEDE - Carta enviada à C. Política D. de  
Lisboa, com documentos
CMM - C.ME Presidente - Carta enviada à 
Câmara Municipal de Mafra, Junta de Fre-
guesia e Comissão de moradores e Secção, in-

formando que devido ao seu estado de saúde 
o presidente desta Secção não podia aceitar o 
cargo de Presidente da Comissão Administra-
tiva da Câmara Municipal de Mafra conforme 
vontade e votação que lhe deu o cargo, assim 
como um plenário do Concelho de Mafra, que 
lhe deu o segundo lugar mas que por vontade 
dos nove elementos que ficaram no executivo, 
pretendiam a sua presença.
Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a 
sessão que vai ser assinada pelos presentes:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo.
O Vice Presidente:
O Secretário:
Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal: 
O Vogal: 
O Vogal:
O Vogal:

ActA nº 16
Aos 29 dias do mês de Dezembro do ano de 
mil novecentos e setenta e cinco, reuniu-se a 
Comissão Política Concelhia, tomando co-
nhecimento e deliberando:
Filiados - Aprovar a filiação de: Mário Jai-
me Teixeira Pereira, com o nº da Secção 78 
e na Distrital 38088 - João Manuel Ferreira  
Bonifácio, nº Secção 79 Distrital 37997 - 
Luiz Pedro Gabriel da Silva Machado, nº 
na Secção 80 e na Distrital 37998 - Baltazar 
Pereira Fontão nº Secção 81 e na Distrital 
37999 - Amélia Maria Leitão Sobrinho, nº 
da Secção 82 e na Distrital 38000 - Carlos  
Manuel da Cruz Martinho, nº da Secção 83 e na  
Distrital 38001 - José Afonso Lucas Jorge, nº 
Secção 84 e na Distrital 38002 - Maria José 
Gonçalves Cardoso Santos, nº da Secção 85 
e na Distrital 38003 - Humberto Raposo  
Resendes, nº Secção 86 e na Distrital 38004 - 
Mário José Lopes Fernandes, nº Secção 87 e 
Distrital 38005 - Natércia Nobre Calçado, nº 
Secção 88 e na Distrital 38006 - Maria Isabel 
da Cunha Ferreira, nº Secção 89 e na Distri-
tal 38007 - Armando M. Simões Vigário, nº 
Secção 90 e na Distrital 38159 - também com 
o conhecimento da C. P. Distrital de Lisboa
ENCERRAMENTO PROVISÓRIO DA 

SECÇÃO - 17/12 - Estudado os estatutos 
e apresentadas as nossas alterações na Secção 
Regional de Cascais
SECÇÃO 17/12 - Deliberou esta Comissão 
Pol. Concelhia, enviar de novo uma carta à 
Comissão Política Distrital de Lisboa e Secre-
tariano Nacional, expondo de novo como fo-
ram feitas as despesas que a TESOURARIA 
DA SEDE NACIONAL, é devedora ao Pre-
sidente da Comissão Política Concelhia, e que 
lhe fosse paga a respectiva importância:
11/12 - Como anteriormente havia sido con-
vocado os filiados afim de tomarem conheci-
mento dos resultados do 2º Congresso Na-
cional em Aveiro e ainda tomarem de novo 
conhecimento que o Presidente da C. P. Con-
celhia não tinha sido reembolsado do seu abo-
no, deliberou o Plenário com 75% de presenças 
suspender toda a actividade do nosso Partido 
neste Concelho e encerramento da sede da 
secção até à liquidação do valor mencionado 
que nesta data era de 16.734$50. Aproveitou 
e deliberou reiterar a sua fidelidade e apoio ao 
Secretário-Geral Dr. Sá Carneiro.
C.M.M. - Ainda em aditamento à acta nº 15, 
o processo sobre a forma de eleição para a Câ-
mara, encontra-se no respectivo arquivo onde 
pode ser apreciado. A data do 1º Plenário foi 
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efectuado em 14/X/75, 22/X/75 - 5/XI/75, ver 
ofício da Câmara de 21/XI/75
Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a 
sessão que vai ser assinada pelos presentes:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo.
O Vice Presidente:
O Secretário:
O Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal: 
O Vogal: 
O Vogal:

ActA nº 17
S. CENTRAL - Aos vinte e dois dias do mês 
de Fevereiro do ano de mil novecentos e se-
tenta e seis, reuniu a Comissão Política Con-
celhia, na sua nova Sede, tomando conheci-
mento e deliberando o seguinte:
Que desde o dia 29 de Dezembro do ano tran-
sacto até esta data, não houve qualquer reunião 
conforme deliberação em Plenário Concelhia 
de 11 de Dezembro do mesmo ano, voltando a 
Comissão Política Concelhia actuar à data da 
acta, por ter sido prometido pelo Dr. Simões 
de Carvalho, membro da Comissão Política 
Distrital de Lisboa, que a verba seria paga ao 
Presidente da C.P. Concelhia até 5 de Maio do 
ano corrente. Este facto a todos foi comunica-
do com a devida antecedência. Neste aspecto 
todos se congratularam-se com a notícia, só 
assim continuava-mos os nossos trabalhos.
Reunião em Lisboa com a C. Polít. Distrital, 
onde usaram da palavra António Capucho, 
Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Roseta e  
Helena Roseta, afim de nos pôr ao corrente de 
vários factos ligados com a política Nacional, 
ainda casos do Congresso Nacional.
CÂMARA PRESIDENª - Ainda em adita-
mento a este assunto, que parte dele está es-
clarecido nas duas actas anteriores, por lapso 

e por interregno de serviço, não foi esclarecido 
o seguinte:
Que pelo Sr. Governador Civil foi enviado um 
telegrama ao Presidente da Secção, afim de o 
convocar a estar naquele Governo Civil no dia 
22/12 pelas 15 horas afim de ser tratado o caso 
da Comissão Administrativa da C. M. Mafra, 
por motivo da que tinha sido eleita não ter 
pretendido aceitar. Estiveram presentes pelo 
PPD. Henrique Sardo Sardo Pereira Canudo, 
pelo P.S. Carlos Cordeiro, Manuel Teixeira 
e Mário Cravina, pelo Partido Comunista,  
Herculano de Carvalho e Margarida  
Tengarrinha. Esta reunião teve por finalida-
de o arranjo da nova C. Administrativa que o 
nosso presidente propôs ser de um mínimo de 
9 elementos e um máximo de onze devido a 
faltas de alguns. Por diversas vezes foi contes-
tado por Margarida Tengarrinha, por motivo 
do P.S., não pretender algum elemento P.C. na 
Comissão Administrativa e em que esta se de-
batiam pelo seu ponto de vista. Pela nossa parte 
propoz-se que fossem a constituir essa Comis-
são os elementos dos seguintes Partidos:
Do Partido Socialista 5, ficando o Sr. Leandro 
Nelson Gomes Salvador como Presidente. - Do 
Partido Popular Democrático 3 elementos, sen-
do Manuel Mourão Andrade, Fernando Miguel 

dos Santos e Custódio Rodrigues Alves, este 
último pela Encarnação por consideração e 
valor pessoal, em a) Maior número de votos 
obtidos por esta freguesia
b) Pelas qualidades do representante 
Do Partido Comunista Português, 1 elemen-
to, e de mais dois elementos apartidários com 
edoneidade.
O Sr. Governador Civil, concordou marcan-
do nova reunião para o próximo dia 29 desse 
mês, do qual foi dado conhecimento verbal-
mente e por escrito ao Vice Presidente Afonso  
Machado, que diz ter lá ter ido e lhe terem in-
formado que não sabiam qual reunião se trata-
va. Como no momento da reunião aparece-se 
Manuel Queiroz de Andrade, membro da C. 
P. Distrital de Lisboa, foi este chamado ao Sr. 
Governador Civil, dizendo que não indicava 
nomes porque não estava o Partido interessa-
do em estar na C. A. C. M. Mafra. Logo que 
regressei me foi transmitido o socedido pro-
testando o presidente da C. P. Concelhia, a ati-
tude tomada por Manuel Queiroz de Andra-
de, dizendo este que foi o Dr. Afonso Moura 
Guedes que o mandou proceder. 
Antes havia-nos dito que disse-mos os nomes 
quando o facto estava consumado.
15/2 - Apreciado o pedido do Centro de 

Assistencia Social, o qual não nos foi pos-
sível satisfazer. 
16/2 - Deliberou-se enviar uma carta ao Se-
cretário Geral, Dr. Sá Carneiro, sobre o assun-
to do Presidente da Secção.
24/1/76 - Carta de agradecimento Sr. Raul 
Duarte Gomes, pela cedencia da sua casa situ-
ada na rua 5 de Outubro para a sede do nosso 
partido, sem qualquer fins lucrativos, desde 
Dezembro de 1974 a Fevereiro de 1976.
20/2 - Apreciar a carta enviada a acusações feitas 
pelo jornal O Retornado e também à APRU, en-
volvida por nós indirectamente no assunto 
20/2 - Reunião em Plenário Concelhio, presi-
dida pelo Dr. Simões de Carvalho para dar co-
nhecimento de problemas internos e externos 
tanto do Partido como do Pais. 
Como nada mais houvesse a tratar, foi encer-
rada a sessão que depois de lida por todos esta 
acta vai ser assinada:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo.
O V. Presidente:  O Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal: 
O Vogal: 

ActA nº 18
Aos trinta dias do mês de Março do ano de 
mil novecentos e setenta e seis, reuniram na 
sua sede situada no Largo dos Condes da  
Ericeira nº 14 - 1º andar num prédio gentil-
mente cedido como atraz foi referido e a Co-
missão Politica Concelhia apreciou e deliberou:
Carta 12/4 - Deliberou aceitar os 10.000$00 
ou mais se estes não chegassem pelo Secreta-
riado da Zona da Costa de Lisboa - Cascais, 
afim de se realizar a campanha eleitoral para a 
Assembleia da Republica. 
COMUNICADO - Por comunicado em res-
posta ao P. Socialista, transcrito por lapso na 
acta nº 4 emitimos também um comunicado 
cujo texto é o seguinte:

cOMUnIcADO
Quem tem medo do PPD?
Em comunicado recente, enviado pela Comis-
são Executiva do P.S. é acusado o PPD. de fugir 
às suas responsabilidades por não ter indicado 
militantes seus para a actual Comissão Admi-
nistrativa da Câmara Municipal de Mafra.
Não querem os militantes do PPD. acredi-
tar que este comunicado exprima o sentido 
de todas as bases e simpatizantes ou eleitores 
do PS. contra os quais o PPD. nunca levantou  
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qualquer espécie de acusações. A explicação é 
outra:
Dada a urgência em substituir a C.A.C.M. 
Mafra o mais rapidamente possível, o PPD. 
pôs o interesse concelhio acima do interesse 
partidário e aceitou uma lista onde apenas 
existe um seu simpatizante. 
Pensou o PPD que a rapidez necessária ao 
processo não aconselhava negociações demo-
radas, e porque os seus militantes não estão in-
teressados em obter lugares publicos de desta-
que, bastando ao nosso Partido que C.A.C.M. 
de Mafra, estejam maioritariamente pessoas 
democratas e honestas independentemente da 
sua ideologia politica. 
Só foi possível ao PPD. ter uma lista de mili-
tantes seus para fazer parte da C.A.C.M. de 
Mafra no dia 14 de Janeiro p.p., data essa em 
que a lista já estava pronta e acabada. 
Assim se explica a ausência de militante do 
P.P.D., na C.A.C.M. Mafra esperando o nosso 
Partido que este comunicado não seja enten-
dido como um arranque para a campanha elei-
toral, ao contrário do que parece ser a intenção 
da Comissão Executiva já referida. 

A Comissão Concelhia de Mafra
do Partido Popular Democrático

Ericeira aos 3 dias do Mês de Fevereiro de 1976
- Tomou-se a devida nota das normas envia-
das como efectuar os lançamentos das despe-
sas da Campanha Eleitoral para a Assembleia 
da Republica.  Apreciação das considerações 
feitas à Sede Nacional por diversos núcleos.
9/2 - Apreciação do oficio sobre salas enviado 
pela C.M. de Mafra, e em referência à campa-
nha para Assembleia da Republica. 
- Apreciada a cópia da carta enviada a este 
Partido, sobre a campanha que a este foi levan-
tada, sem qualquer razão, em nosso entender. 
Apreciado o inquérito feito Comissão Politica 
Distrital, sobre a campanha eleitoral a efectuar 
no período destas. 
Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a 
sessão que vai por todos assinada: 
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo.
O Vice Presidente:
O Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal: 
O Vogal: 

ActA nº 19
Aos trinta dias do mês de Abril de mil no-
vecentos e setenta e seis reuniram na Sede 
da Secção, situada o Largo dos Condes da  
Ericeira, nº 14 na Ericeira, a Comissão Politi-
ca Concelhia que apreciou e deliberou: 
 SEDE PROPRIETÁRIO E CONDIÇÕES 
- 1- Por lapso não foi emitido na data da acta 
respectiva que a sede da secção da Ericeira, si-
tuada na morada acima citada, nos foi cedida 
a título gratuito de renda, podendo-se fazer 
nela as obras que entendermos sem prejuízo 
do prédio, conforme nos disse o seu proprie-
tário Sr. ARISTINO TIELAS FRAGA, mas 
lhe ser a mesma propriedade imediatamente 
entregue, logo que por este seja solicitada, sem 
que para tal tenha que dar alguma indemini-
zação das obras que se tenham feito ou outras 
despesas que daí advenham. 
Esta declaração foi assinada pelo Presidente: 
Henrique Pereira Canudo, o Vice Presiden-
te: Afonso da Silva Machado, vogais; Irene  
Estrela Micael Pereira e Fernando Honorato 
Jorge, que assim concordaram.
Assim fica dito que qualquer outra Comissão 
que venha a tomar conta dos destinos do Par-
tido no Concelho, tenha que entregar a pro-
priedade ao senhorio. 

19/4 - Comício realizado na Ericeira em que 
falou pela J.S.D., Baltazar Pereira Fontão, pela 
Comissão Política Concelhia, Henrique Sardo 
Pereira Canudo, cujos discursos estão arquiva-
dos em acto eleitoral. Os outros oradores que 
usaram da palavra foram: Drs. Sousa Franco, 
Alfredo de Sousa, Pitta e Cunha e António 
Rebelo de Sousa.
22/4 - Última sessão da Campanha levada a 
efeito por Azueira e que foi orador Dr. Simões 
de Carvalho. 
Fizeram parte das mesas pelo nosso Partido os 
seguintes filiados e não filiados:
Manuel Mourão Andrade, José Manuel  
Franco Canas, Dr. Silvério Ramires Ferro, Dr. 
Duarte Cardoso Simão, Domingos dos San-
tos Formiga, Dr. Carlos Alberto Tiago Pro-
ença, Victor Manuel Jacinto Taveira, Rogério  
Ribeiro Leandro Satiro, Alexandrino  
António Valente, Ernesto João dos Santos  
Tomaz e Victor  1 - Manuel Rodrigues Soares 
Lourenço, todos pela Malveira.
António da Silva Martins, Manuel Ribei-
ro Martins, José Patrocínio Antunes e    2 -   
Basílio Lucas, todos do Sobral da Abelheira. 
Irene Estrela Micael Pereira, Álvaro Home-
ro Osório Ferreira, Óscar Cardoso Gonçal-
ves, Maria Mercedes Arvelo da Silva Vicente,  

Maria José Cardoso Gonçalves, Egídio  
Manuel Ferreira Honorato Jorge, Fernando 
Honorato Jorge 3 - e Henrique Sardo Pereira 
Canudo, como fiscal pela Ericeira.
4 - Pela Encarnação, Gil Ricardo Sardinha 
Rodrigues, José Filipe Duarte, José Manuel 
Miranda Jorge, José Carlos Santos Sardinha e 
Manuel da Silveira Ferreira.
5 - Igreja Nova, Luis Batalha Duarte,  
Domingos Ventura Cristovão, Emídio Casal 
da Silva Penicho e Joaquim Batalha Duarte. 
6 - Mafra, Antero Runa Nogueira, Améri-
co Francisco, João Luís Sobrinho, Adelino  
Henriques Madeira Godinho, João Carlos 
Dias Matos, Carlos Manuel Pereira Gomes, 
Mário José Lopes Fernandes, Luis Gabriel da 
Silva Machado, Fernando Miguel dos Santos 
e Afonso da Silva Machado. 
7 - Enxara do Bispo, Armando Simões  
Vigário, João Miguel Correia Junior, Manuel 
Simões Ferreira e Joaquim de Nascimento 
Correia Mendonça. 
8 - Cheleiros, Olegário Domingos Si-
mões, Maria João Pedrosa Ramilo, Victorino  
Domingos Rolo, Joaquim Ventura Jacinto, João 
Francisco Ramilo, Carlos Antonio da Silva Belo. 
9 - Sº Isidro, Arlindo Batalha da Silva, Ma-
nuel Luis Duarte, Celestino F. Fernandes  

Vicente e Fernando José Bernardes Jacinto. 
10 - Sº Estevão,  António Mendes de Abreu, 
José Valério Pavão Casado, José Augusto  
Oliveira e Profirio Gomes Rodrigues. 
11 - Vila Franca do Rosário, José Francisco 
Pedrosa, Assis Tornicha.
12 - Gradil, Humberto Simões Vigário  
Morais, Maria da Conceição Antunes da Sil-
va, e Alfredo José da Cruz Rodrigues.
13 - Azueira, Paulino Monteiro, António 
José da Silva Pereira, Américo José Oliveira 
Peralta, Joaquim Francisco Pereira Franco, 
Hermínio José Pereira Martins, Luis Manuel 
Fernandes Pereira. 
14 - Milharado, Maria Amélia da Silva  
Gamboa, Benjamim Antonio Torcato, 
Henrique Miguel Sales Torcato, Alvaro  
Manuel Teixeira Dias Pereira, Joaquim Garrido  
Catramilo, Ivone dos Santos Augusto, Eduardo 
da Costa Gamboa, Antonio Neves da Costa, 
Adelina Maria dos Santos, Nuno Diogo Ick 
Torre do Valle e João Maria da Graça Garcia. 
15 - CARVOEIRA, Américo Francisco e 
Adão Pereira Batalha. 
Resultados por freguesia e por partidos foram 
os seguintes: AZUEIRA: UDP 29 - PCP 
101 - PCPml 3 - PPD 358 - FSP 20 - PRT 
7 - PPM 14 - LCI 14 - PS 705 - MES 8 - 
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MRPP 7 - AOC 5 - CDS 59 - PDC 8. Total 
1338 votos. 
CARVOEIRA: UDP 9 - PCP 37 - PCPml 
1 - PPD 95 - FSP 5 - PRT 0 - PPM 2 (ra-
surado) - LCI ( rasurado) - PS 208 - MES 2 
- MRPP 3 - AOC 2 - CDS 29 - PDC 3. To-
tal de votos 398 votos. CHELEIROS: UDP 
9 - PCP 71 - PCPml 2 - PPD 192 - FSP 17 
- PRT 3 - PPM 6 - LCI 7 - PS 347 - MES 
2 - MRPP 4 - AOC 2 - CDS 43 - PDC 4. 
Total de votos 709 votos. ENCARNAÇÃO: 
UDP 16 votos - PCP 31 votos - PCPml 12 
- PPD 1006 - FSP 19 - PRT 7 votos - PPM 
13 votos - LCI 10 - PS 495 votos - MES 12 
votos - MRPP 5 - AOC 201 - PDC 12. Total 
de votos 1853.-ENXARA DO BISPO, UDP 
6 - PCP 76 - PCPml 6 - PPD 221 - PRT 6 - 
PPM 3 - LCI 9 - PS 454 - MES 9 - MRPP 2 
votos - AOC 2 votos - CDS 49 votos - PDC 0 
votos. Total 865 votos. ERICEIRA , UDP 26 
- PCP 203 - PCPml 9 - PPD 605 - FSP 13 - 
PRT 1 - PPM 14 - LCI 8 - PS 1332 - MES 
9 - MRPP 8 - AOC 5 - CDS 412 - PDC 
8 votos. Totais 2.653 votos. GRADIL, UDP 
3 - PCP 64 - PCPml 1 - PPD 140 - FSP 
1 - PRT 0 - PPM 2 - LCI 0 - PS 139 - MES 
1 - MRPP 0 - AOC 2 - CDS 16 - PDC 1. 
Totais 370 votos. IGREJA NOVA UDP 21 

- PCP 117 - PCPml 8 - PPD 286 - FSP 26 - 
PRT 6 - PPM 14 - LCI 5 - PS 581 - MES 4 
- MRPP 3 - AOC 6 - CDS 69 - PDC 7. Total 
de votos obtidos na freguesia 1.153. MAFRA, 
UDP 144 votos - PCP 527 votos - PCPml 13 
votos - PPD. 1043 - FSP 69 - PRT 39 - PPM 
42 - LCI 35 votos - PS. 2213 - MES 38 - 
MRPP 36 - AOC 12 - CDS 470 votos - PDC 
33. Total de votos 4714. MALVEIRA, UDP 
26 - PCP 389 - PCPml 3 - PPD. 535 - FSP 
24 - PRT 6 votos - PPM 19 - LCI. 4 - PS 941 
- MES 14 - MRPP 4 - AOC. 5 - CDS 254 
- PDC 27. Total de votos 2.241 MILHARA-
DO, UDP 42 - PCP 495 - PCPml 13 - PPD 
551 - FSP 64 - PRT 15 - PPM 21 - LCI 18 
- PS 1613 - MES 22 - MRPP 12 - AOC 12 
- CDS 245 - PDC 26. Total 3149. Sº Estevão 
das Galéz, UDP 11 - PCP 83 - PCPml 4 - 
PPD 159 - FSP 18 - PRT 6 - PPM 2 - LCI 
6 - PS 337 - MES 2 voto - MRPP. 1 - AOC 
4 - CDS 48 - PDC 8. Total 689 votos. Sº ISI-
DORO, UDP 16 - PCP 76 - PCPml 7 - PPD 
475 - FSP 21 - PRT 5 - PPM 7 - LCI 4 - PS. 
529 - MES 6 - MRPP 3 - AOC 2 - CDS 106 
- PDC 19. Total 1276 votos. SOBRAL DA 
ABELHEIRA, UDP 8 - PCP 53 - PCPml 5 
votos - PPD 141 - FSP 12 - PRT 1 - PPM 5 
- LCI 8 - PS 280 - MES 3 - MRPP 4 - AOC 

5 - CDS 24 - PDC 4. Total “553”. VILA 
FRANCA DO ROSÁRIO, UDP 13 - PCP 
75 - PCPml 5 - PPD 91 - FSP 7 - PRT 2 -  
PPM 10 - LCI 3 - PS 130 - MES 8 - MRPP 
3 - AOC 3 - CDS 44 - PDC 4. Total de votos 
obtidos 398.
Votação por Partidos, neste concelho:
UDP = 379 - PCP 2398 - PCPml  92 - P.P.D. 
- 5898 -  FSP. - 338 - PRT 104 - PPM 174 - 
LCI 133 - PS 10.304 - MES - 140 - MRPP 
95 - AOC. 81 - CDS. 2069 votos PDC 154. 
TOTAL DE VOTOS: 22359.
O nosso Partido venceu em duas freguesias do 
concelho, sendo na Encarnação e Gradil.
Como diferenças do ano passado houve as 
seguintes:
PS - 4% ≠ PPD + 5,1% ≠ PCP + 0,4% ≠ CDS 
+ 6,1% ≠ UDP + 1,8% - Abstenções 7,8% vo-
tos nulos e brancos 12,1%. 
Total de percentagens nestes partidos: PS 
42,2% - PPD 24,2% - PCP 9,8% - CDS 8,5% 
- UDP 3,1%. 
Nas sessões e comícios realizados no nosso 
Concelho, tomaram parte os seguintes ora-
dores: Dr. Simões de Carvalho, que desde o 
primeiro dia da campanha nem uma só vez 
faltou, e por esse motivo deliberou esta esta 
Comissão Política Concelhia, Louvar o Dr. 

Simões de Carvalho, pela sua actuação tanto 
a nível Regional como a nível do Partido, mais 
tomaram parte nas referidas sessões e comí-
cios: Dr. Sousa Franco - Alfredo de Sousa 
- António Rebelo de Sousa - Pitta e Cunha, 
“Bernardo regional de Cascais” “Heleno re-
gional de Queluz” Victor Alves da Distrital 
de Lisboa e Carlos Cruz, estes os principais 
e como tambem Afonso Machado, Henrique 
Sardo Pereira Canudo e Irene Estrela Micael 
Pereira, que nunca faltaram a qualquer destas 
reuniões e comícios.
A todos quantos colaboraram nesta campanha 
aqui fica lavrado o nosso voto de agradecimento.
Não poderá ser esquecido tambem os nomes 
de: Emanuel Mourão Andrade - Paulino 
Monteiro - Alfredo José Gomes - Humberto 
Simões Vigário, tambem estão incluidos no 
voto de agradecimento.
Por nada mais haver a tratar, foi encerrado foi 
sessão a qual vai ser assinada pelos presentes:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo.
O Vice Presidente:
O Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal: 
O Vogal: 

ActA nº 20
Aos trinta dias do mês de Maio de mil no-
vecentos e setenta e seis reuniu a Comissão 
Política Concelhia, digo, aos vinte e nove dias 
do mesmo mês, afim de tomar conhecimento 
e deliberar o seguinte:
SEDE NACIONAL - Apreciação da circular 
enviada em 12 do mês corrente a fim de obter-
mos as certidões e assinaturas para a candida-
tura do General Ramalho Eanes, à Presidência 
da Republica. Da circular foi feito o que por 
esta secção foi possível, conseguindo 100 cem, 
certidões e requerimentos por esta secção.
CARTA À DISTRIT. 2/5 - Prestados os es-
clarecimentos que nos foi solicitado em circular 
da C.P.D de Lisboa, à cerca dos resultados das 
eleições. Estas informações foram por esta sec-
ção prestados por nossa carta de 17 do corrente. 
CASCAIS n/ carta 30/5 - Deliberou-se escre-
ver à Secção da Zona Regional de Cascais, para 
agradecer a colaboração por estes prestada.
22/5 - Deliberou-se convocar um Plenário 
Concelhio com a seguinte ordem de trabalhos: 
1º - Inauguração da nova Sede oficialmente 
com a presença do DR. Simões de Carvalho 
- 2º Verificação de contas e sua aprovação. 
3º Tomar conhecimento das actividades da 
Secção ao longo de diversos meses e esclare-

cimentos colhidos na C. P. Distrital de Lisboa, 
estas sobre a campanha para a Presidência da 
República. 4º Tomar conhecimento das subs-
tituições ao Plenário Concelhio, por demissão 
de alguns e prienchimento de vagas. 5º Toma-
da de conhecimento da demissão do Presiden-
te da Comissão P. Concelhia e eleição de outra 
Comissão. Este Plenário terá lugar conforme 
convocatória para o dia 29 do corrente mês.
PLENÁRIO 29/5 - Estiveram presentes as 
seguintes freguesias: Azueira com 2 filiados - 
Mafra com 4 filiados - Ericeira com 27 filiados 
- Encarnação 1 filiado - Carvoeira 1 filiado - 
Enxara do Bispo um (1) filiado - Malveira 20 
filiados - Sº Isidoro com 6 filiados. 62.
Conforme a contagem efectuada compareceu 
o número superiores de filiados, conforme per-
ceituado nos Estatutos. Em referencia ao primeiro 
ponto da ordem de trabalhos que foi alterado para 
o final por conveniência e autorização  do Plená-
rio. Verificou-se as contas onde foi apresentado 
um saldo negativo do exercício 74/76 - Esc. = 1.8  
$, que está coberto pelo material de propaganda 
em existencia que representa 2.100$00, além dos 
moveis no valor de Esc. 3.100$00. Depois de vis-
tas e verificadas foram aprovadas. Em continuida-
de (ponto 2) foi dado conhecimento das activida-
des exercidas ao longo deste biénio que das quais 
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foi posto em realce o valor de cerca de 18.000$00 
gastos na nova sede que nos foi gentilmente sedi-
da conf. acta nº 19, onde se pode verificar como 
foi feito este empréstimo de Sede. Expostas as 
actividades do Partido ao nível regional e central. 
Conhecimento da estratégia a seguir para apoio à 
Campanha à Presidencia da Republica do General 
Eanes e que mais directrizes iam ser tomadas na 
Com. de Apoio e transmitidas à Distrital para esta 
transmitir aos nucleos. Quanto a eleições para Au-
tarquias Locais, espera-se conclusão até Outubro 
do próximo ano. De novo foi informado o Plená-
rio porque não tivemos representação na Comis-
são C. C. M. Mafra. Informados tambem que 
protestamos junto da Distrital por não termos do 
Concelho qualquer Candidato a Deputado. Para o 
acto eleitoral teria o seu início em 12/6/76 e termi-
naria em 26/6/76, para a Presidencia da Republica. 
PLENARIO CONCELHIO - Quanto ao 
ponto 3 da convocatória como não aparecesse 
qualquer lista apresentada pela Assembleia, a 
mesa propôz-se apresentar 4 listas em que foi 
por proposta posta em letra alfebetica, sendo 
uma a A, a outra B, outra C e outra D, vencen-
do a lista A, e ficando o PLENARIO Conce-
lhio assim constituido; Presidente - Henrique 
Sardo Pereira Canudo, que já exercia o mesmo 
cargo e que encabeçava a lista apenas para o 

número de elementos devido ao seu lugar não 
ter sido posto a disposição e para Vice Pre-
sidente foi prienchido o lugar por Afonso da 
Silva Machado, para a vaga de Secretário, Ma-
nuel Mourão Andrade, ficando em suplente 
Antonio Roberto de Oliveira.
C. P. CONCELHIA - o resultado da votação 
do Plenário Concelhio foi o seguinte: “Lista A 
= 41 votos” B  2 votos”  C  6 votos”  D  6 votos”  
Abstenções 7, total de contagem 62 votos.
Quanto ao ponto 4, para a eleição da Comis-
são Política Concelhia, apenas a mesa teve que 
apresentar uma lista, pelo pedido dos filiados 
e dado a confiança nesta, a qual foi apresenta-
da e aprovada, como segue: 59 votos a favor, 1 
voto inutilizado e 2 abstenções, ficando a Co-
missão Política Concelhia, assim constituída:
Presidente: António José Santos Gonçalves Ericeira
V. Presidente:  Alvaro Homero Osório G. Ferreira 

Ericeira
V. Presidente:  Carlos Manuel Pereira Gomes  

Mafra
V. Presidente:  Maria Mercedes Arvelo Vicente  

Ericeira
V. Presidente:  Armindo do Braz Carvalho  

Ericeira
Secretário:  Maria José Gonçalves Cardoso  

Ericeira

Secretário: João Bonifácio “JSD”   Ericeira
Secretário: Luis Manuel Batista  Ericeira
Vogais:  João Francisco Henrique dos Santos  

Ericeira 
Vogal: Victor Manuel Batalha Gomes Ericeira
Vogal: Fernando Bernardo Jacinto Sº Isidoro
Vogal: Armando Simões Vigário        Enxara do Bispo
Vogal: Paulino Monteiro    Azueira
Vogal: Antonio da Silva Gomes   Encarnação
Vogal: Victor Manuel J. Taveira    Malveira
Vogal: João Francisco Ramilo    Cheleiros

O ponto 1. ficou reservado para o final, em 
usou da palavra o nosso convidado da Co-
missão Política Distrital de Lisboa, Dr. Si-
mões de Carvalho e o anterior Presidente da 
C. Comissão Política Concelhia Henrique 
Sardo Pereira Canudo. Assim se concluiu os 
trabalhos da convocatória, seguindo a aprova-
ção das propostas dos novos filiados propostos 
antes desta eleição e que são: Alvaro Homero 
Osório Ferreira, com o nº de filiado na secção 
91 e na Distrital 38546 - Antonio Francisco 
Portela na secção 92 na Distrital 38547 - Ma-
ria da Conceição, na secção 93, na Distrital       
-  Maria Isabel da Conceição Alves, na secção 
94, na Distrital 38549 - José Jacinto, na sec-
ção 95 e na Distrital 38550 - Celestino Filipe 

Fernandes Vicente, na secção 96 e na Distri-
tal 38551 - Fernando Duarte na secção 97, na 
Distrital 38522 - Maria da Glória na secção 
98, na Distrital 38162 - Antonio José dos 
Santos Gonçalves, na secção 99 na Distrital 
38605 - Adão Pereira Batalha, na secção 100 
na Distrital 38653 - João Francisco Ramilo, na 
secção 101, na Distrital 38890 - Maria João 
Pedrosa Ramilo, na secção 102, na Distrital 
38889 - António da Silva Gomes, na secção 
103, na Distrital 38718 - João Francisco Feli-
pe da Silva Reis, na secção 104 Distrital 38719 
- Maria Irene da Silva Tavares, na secção 105, 
na Distrital 38888 - Luiz Gabriel Jorge Vaz 
Antunes, na secção 106, na Distrital 38794 - 
Antonio Luis Jesus Duarte, na secção 107 na 
Distrital 38855 - José Antonio Leal Felício, na 
secção 108. Na Distrital 65007 - João Fran-
cisco Henrique dos Santos na secção 109, na 
Distrital 38548
Por nada mais haver a tratar, vai esta acta ser 
lida em voz alta e na presença de todos será 
assinada por: 
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice Presidente:
O Secretário: - Maria José Cardoso Gonçalves Santos 
O Vogal: Irene Micael Pereira 
O Vogal: Antero Runa Nogueira 
O Vogal: Fernando José B. Jacinto 

ActA nº 21
Aos onze dias do mês de Junho do ano de mil 
novecentos e setenta e seis reuniu a secção do 
Partido Popular Democrático da Ericeira na sua 
sede cita no Largo dos Condes da Ericeira, nº 14 
desta Vila afim de assistir à tomada de posse dos 
cargos da actual Comissão Política Concelhia 
conforme foi aprovada no último plenário. 
Estiveram presentes as seguintes freguesias: 
Stº Isidoro com 1 elemento, Mafra com 2 ele-
mentos, Azueira com 1 elemento, Carvoeira 
com 1 elemento e Ericeira com 31 elementos. 
Presentes também, como assistentes, elemen-
tos da secções, digo, de outras secções que se 
encontravam a passar férias nesta Vila. 
Por sugestão de alguns elementos da Comis-
são Política Concelhia, foi decidido distribuir 
a cada um desses mesmos elementos uma 
tarefa. Assim ficou decidido que o Fernando 
Bernardo Jacinto da freguesia de Santo Isido-
ro se encarregaria de distribuir a propaganda 
eleitoral em todo o concelho, conjuntamente 
com o Luis Manuel Batista da freguesia da 
Ericeira. O Presidente António José Santos 
Gonçalves ficaria encarregado de assistir às 
reuniões realizadas em Lisboa. de comunicar 
todas as decisões e resultados a esta secção e 
de decidir, digo marcar as reuniões desta sec-

ção. Ficou decidido que qualquer elemento da 
mesa pode convocar uma reunião desde que 
haja algum assunto urgente a tratar. 
Mais ficou decidido que quer o presidente, 
quer os vice-presidentes podem tomar uma 
decisão sem consultar os elementos desde que 
tal seja necessário. O Vitor Gomes encarregar-
-se-á de receber as quotas. O Carlos Gomes 
ficou encarregue de fazer a marcação das salas. 
A Maria Mercedes Arvelo Vicente ficou en-
carregue das folhas de caixa. 
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
secção, a qual deu origem a esta acta que de-
pois de lida em voz alta e na presença de todos, 
será assinada por: 
O Presidente : 
O Vice - Presidente: 
O Secretário: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
O Vogal: Fernando José B. Jacinto
O Vogal: Adão Pereira Batalha
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ActA nº 22
Aos dois dias do mês de Setembro do ano de mil 
novecentos e setenta e seis, reuniu a secção do 
Partido Popular Democrático da Ericeira, na sua 
sede situada nesta mesma localidade no Largo dos 
Condes da Ericeira nº 14, Henrique Sardo Perei-
ra Canudo, Afonso da Silva Machado, Manuel 
Mourão Andrade, que representam o Plenário 
Concelhio e António dos Santos Gonçalves, Car-
los Manuel Pereira Gomes, Maria Mercedes Ar-
velo Vicente, Armindo do Braz Carvalho, Maria 
José Gonçalves Cardoso dos Santos, Luiz Manuel 
Batista, João Francisco Henrique dos Santos, Vic-
tor Manuel Batalha Gomes, Fernando Bernardo 
Jacinto, Armando Simões Vigário, Paulino Mon-
teiro, Antonio da Silva Gomes, Victor Manuel J. 
Taveira e João Francisco Ramilo, respectivamente 
Presidente, Vice-Presidentes, Secretários, Tesou-
reiro e Vogais, que depois de lida e assinada a acta 
anterior, lhes foi transmitido por Alfredo José 
Rodrigues e Henrique Sardo Pereira Canudo, o 
que se passou na reunião da Comissão Política 
Distrital de Lisboa, a fim de ser posto em prática 
de imediato as resoluções nessa reunião havida da 
qual constava o seguinte:
Assembleia Eleitoral para Autarquias no Con-
celho de Mafra 1 - Que à Comissão Política 
Concelhia de Mafra, fosse transmitido por es-

crito o dever de por cada freguesia elaborarem 
os cadernos “para Eleitores”, digo, de candida-
tos à Câmara Municipal, Assembleia Munici-
pal e Junta de Freguesia.
2 - Que não havia até ao momento qualquer 
coligação com outros partidos afim dessas lis-
tas serem elaboradas.
3 - Que apenas eram aceites nas respectivas 
listas, pessoas não filiadas noutros partidos e 
com ideias não marxizantes. 
Dado este conhecimento, formaram vários 
grupos de trabalho “elementos do Plenário e 
Concelhia” afim de ser posto em marcha as di-
rectrizes transmitidas. 
Filiação - Foi também apreciada uma propos-
ta que nos foi enviada pela C.P.D. de Lisboa, 
a fim de dar-mos o n/. parecer Sr. Domingos 
Fernando Galrão Santos, natural da Malveira, 
à qual respondemos em devido tempo, aguar-
dando agora o envio de resposta ao n/.parecer. 
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
sessão que por ordem de presenças e cargos 
vão assinar esta acta. 
Henrique Sardo Pereira Canudo
Armindo do Braz carvalho
Maria Mercedes Arvelo Vicente
Paulino Monteiro
Adão Pereira Batalha

ActA nº 23
Aos onze dias do mês de Setembro do ano de 
mil novecentos e setenta e seis reuniu a secção 
do Partido Popular Democrático da Ericeira na 
sua sede sita no Largo dos Condes de Ericeira, 
número quatorze, desta vila, afim de tomar co-
nhecimento sobre assuntos relativos às acções 
preliminares para formar a lista do nosso Partido 
concorrente às eleições para as autarquias locais.
Estiveram presentes todas as freguesias excep-
to a freguesia de Mafra.
Os membros presentes de cada freguesia fo-
ram encarregues de começar a contactar ele-
mentos legalmente inscritos como eleitores, 
para formarem a lista do Partido Popular De-
mocrático concorrente às eleições.
Todos os presentes concordaram com a deci-
são dos responsáveis do nosso Partido de não 
formar coligações com outros partidos, a fim 
de concorrer às eleições.
Foi por todos aprovado solicitar por escrito ao 
militante da Juventude Social Democrática, João 
Bonifácio a entrega a entrega das chaves da nossa 
sede. Foi deliberado demiti-lo de filiado e portan-
to de membro da Juventude Social Democrática 
representativo na Comissão Politica Concelhia, 
pela sua falta de militância e abuso de confiança.
Tomou a Comissão Politica Concelhia conheci-

mento da formação de um novo núcleo do nos-
so Partido na freguesia do Gradil. Foi decidido 
comunicar o facto à Comissão Politica Distrital 
e solicitar esclarecimento à referida Comissão se 
um núcleo formado em um do corrente mês tem 
representatividade no Congresso apesar de ser 
formado por seis elementos. A informação sobre 
a formação do núcleo deve ser comunicada ao jor-
nal “Povo Livre”, do nosso Partido, para a notícia 
ser publicada logo que possível.
Seguiu-se a aprovação das propostas para novos 
filiados cujos nomes são: Alfredo José da Cruz 
Rodrigues, da freguesia do Gradil, cujo número na 
sede é 110 e na Distrital o número 65278; Hum-
berto Sebastião Vigário Morais, da freguesia do 
Gradil, cujo número na sede é o 111 e na Distrital 
é o 65276: Maria da Conceição Antunes da Silva 
Faria, também da freguesia do Gradil, cujo núme-
ro na sede é o 112 e na Distrital é o número 65277.
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
secção que deu origem a esta acta que depois 
de lida em voz alta e por todos aprovada vai ser 
assinada por:
O Presidente : Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice - Presidente: 
O Secretário: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
O Vogal: Adão Pereira Batalha
O Vogal: Fernando José B. Jacinto 

ActA nº 24
Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro de 
mil novecentos setenta e seis, reunio, digo, reu-
niu a secção da Ericeira do Partido Popular De-
mocrático, na sua sede sita no largo dos Condes 
da Ericeira, no número quatorze, desta vila afim 
de informar os seus militantes da informações 
mais recentes chegadas do nosso Partido, atra-
vés da sua Comissão Política Distrital, sobre as 
eleições para as autarquias locais.
Presentes todas as freguesias excepto Mafra.
Os representantes de cada freguesia presente 
informaram que as suas listas estavam pratica-
mente prontas. Apenas da freguesia de Mafra 
por falta de comparência nada se soube do an-
damento da lista do nosso Partido concorrente 
naquela freguesia.
A freguesia do Gradil informou que a sede do 
seu núcleo do Partido Popular Democrático 
seria inaugurada no dia vinte e sete de No-
vembro e convidou a Comissão Politica Con-
celhia para assistir ao acto.
Foi decidido que o Senhor Alfredo José C. 
Rodrigues será o representante da freguesia do 
Gradil na Comissão Politica Concelhia.
Os militantes do nosso Partido aguardam 
ansiosamente a saída da Lei Eleitoral para as 
Auto, digo, Autarquias Locais, a publicar pelo 

Governo e já se encontra em atrazo devido à 
proximidade das eleições.
O Presidente da Comissão Politica foi encar-
regue de contactar o nosso filiado de Mafra, 
Carlos Gomes para saber do porquê da sua 
falta de comparência às últimas reuniões e do 
andamento da lista concorrente às eleições, 
visto o assunto ser demasiado importante para 
poder ser descurado.
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
secção, ficando nova reunião marcada para dia 
um de Outubro, dia em que as listas deverão 
estar prontas. 
Esta acta depois de lida em voz alta e aprovada 
pelos presentes vai ser assinada por:
O Presidente : Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice - Presidente: 
O Secretário: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
O Vogal: Fernando José B. Jacinto
O Vogal: Adão Pereira Batalha
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ActA nº 25
Aos nove dias do mês de Outubro de mil no-
vecentos e setenta e seis, reuniu a secção da 
Ericeira do Partido Social Democrata.
Lida e aprovada a acta anterior, foi dado a 
conhecer pelos responsáveis como estava a 
decorrer o serviço de angariação de filiados e 
independentes às listas para as Autarquias Lo-
cais, notando-se o atraso em relação ao tempo 
pedido, no entanto fariam todos os esforços 
para no prazo previsto tudo estar em ordem.
Foi feito reparo ao Presidente da Comissão 
Politica Concelhia sobre o Vice-Presidente, 
Carlos Manuel Pereira Gomes, Álvaro Ho-
mero, João Santos, Luís Manuel Batista, aos 
quais os presentes pedem responsabilidades 
pelas faltas dadas, pois enquanto estes são 
elementos residentes no local os restantes res-
ponsáveis pleno Plenário Concelhio se apre-
sentam às reuniões, apesar de residirem fora 
da Ericeira.
Demissão, após chamada, do elemento da 
J.S.D. João Bonifácio, por feitos menos dignos 
para o Partido, sendo-lhe pedido as chaves da 
sede e o cartão de filiado.
Deliberou-se aprovar a proposta de inscrição 
do filiado de Domingos Fernandes Galrão 
Santos, que tomou o nº nesta secção114. No 

entanto foram-lhe solicitados elementos ne-
cessários do ficheiro. O nº da Distrital é o 
Até ao encerramento desta acta foi notada a 
falta dos elementos pedidos para as Autarquias 
Locais de Santo Isidoro, Santo Estevão, En-
carnação, Mafra e Igreja Nova motivada pela 
falta de interesse do Vice-Presidente Carlos 
Manuel Pereira Gomes, que só passado um 
mês nos comunicou não poder fazer as listas 
por falta de tempo. Do resultado desta última 
lista tomou a seu cuidado o senhor António 
Mourão Andrade a responsabilidade de a fa-
zer, indo ao local tratar do assunto.
Foram esclarecidos vários pontos em dúvida 
sobre as Autarquias Locais conforme foram 
sendo pedidas à mesa.
Também no seguimento deste assunto delibe-
raram os responsáveis pelo Plenário Concelhio 
e membros presentes da Comissão Plenária 
Concelhia, pedir ao Dr. Simões de Carvalho 
que encabeça-se a lista para a Câmara Muni-
cipal de Mafra como independente. Os moti-
vos desta resolução foram os seguintes: 
1º- Pelos seus conhecimentos do Concelho.
2º - Pelos seus contactos anteriores no Con-
celho.
3º- Pela sua capacidade e cultura
4º- Pelas amizades que grangeou ao longo da 

campanha eleitoral.
Que seja a freguesia de Mafra a candidatá-lo.
Prevendo o não aceitamento do cargo, espera-
mos que um dos membros das listas apresen-
tadas pelas freguesias seja eleito pelos respon-
sáveis a encabeçar a mesma lista e os restantes 
como é óbvio (6) a componham.
Como responsável pela freguesia do Milhado, 
compareceu a Sra. D. Ivone dos Santo Augus-
to, da qual foi aceite também o seu parecer.
Presentes: Henrique S.P. Canudo, Afonso 
Machado, Mourão Andrade, pelo plenário 
Concelhio, Armindo Braz Carvalho, Vitor 
Manuel Batalha Gomes, Maria Mercedes, Al-
fredo José, Mª José Gonçalves, sendo a mesa 
presidida por Henrique S. Pereira Canudo.
Com a colaboração do nosso filiado Óscar 
Cardoso Gonçalves, se estão a elaborar cre-
denciais, listas e outros elementos para as elei-
ções para as Autarquias Locais.
Foram entregues na Comissão Politica Distri-
tal de lisboa os questionários das necessidades 
das seguintes freguesias: Ericeira, Chelei-
ros, Milharado, Sobral da Abelheira, Gradil, 
Enxara do Bispo, Vila Franca do Rosário e 
Azueira, assim como as listas e nomes dos que 
farão parte das Autarquias Locais das seguin-
tes freguesias: Ericeira, Santo Isidoro.

Por nada mais haver de momento a tratar foi 
encerrada a secção.
Esta acta depois de lida em voz alta vai ser as-
sinada por:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice - Presidente: 
O Secretário: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
O Vogal: Fernando José B. Jacinto
O Vogal: Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 26
Aos dezasseis dias do mês de Outubro de mil 
novecentos e setenta e seis reuniu a seçcão do 
Partido Popular Democrático, da Ericeira. 
Presentes os elementos directivos do Plenário 
concelhio em conjunto com a Comissão Poli-
tica Concelhia. Compareceram Vitor Manuel 
Batalha Gomes, Maria Mercedes Arvelo Vi-
cente, Armindo Braz de Carvalho, Maria José 
Cardoso Gonçalves dos Santos e outros ele-
mentos das outras localidades.
Nesta reunião extraordinária apreciaram e de-
liberaram os seguintes casos:
1 - Dado que a falta de assiduidade na secção 
é demasiado acentuada e porque tomou respon-
sabilidades no Concelho, sobre arranjos de listas 
para candidatos às Autarquias Locais, solicitar 
ao presidente em exercício, que como diz, devido 
ao se pouco tempo não poder dar assistência ao 
Partido, que este ponha o cargo à disposição do 
Partido. Até às novas eleições que não poderão 
ser realizadas senão em Janeiro de 1977 e im-
perativamente nesse mês, o Sr. Alfredo José da 
Cruz Rodrigues, realizará as tarefas que forem 
necessárias e que caberiam ao presidente.
2- Nas mesmas condições, mas sem o compro-
misso que o presidente tomou sobre as Autar-
quias Locais, foi solicitado a afastamento de 

A. Homero Ferreira do cargo a favor de Antó-
nio Henrique Vieira de Almeida.
3 - Que por motivos já expostos na acta nº 
25 o cargo ocupado por João Bonifácio fosse 
ocupado por Óscar Cardoso Gonçalves.
Os factos apresentados são reais e em face disso, 
os membros Directivos do Plenário Concelhio, 
autores desta proposta à Comissão Politica Con-
celhia, tendo esta concordado nos seus pareceres. 
Assim serão os demissionários dos cargos convi-
dados de novo a comparecerem ou escrever-lhes 
a dar conhecimento das deliberações.
4º - Aprovou-se para aprovar a filiação do novo 
correligionário António Henrique Vieira de Al-
meida, que tomou o nº 115 na secção e na Distrital.
5º - Apreciada a carta enviada pelo ex-filiado, 
Artur Patrocínio, reparando que nada pode-
mos fazer senão agradecer a colaboração que 
sempre nos prestou.
Por nada mais haver no momento a tratar foi 
encerrada a sessão.
Esta acta depois de lida em voz alta vai ser as-
sinada por:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice - Presidente: 
O Secretário: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
O Vogal: Armindo Braz de Carvalho 
O Vogal: Adão Pereira Batalha
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ActA nº 27
Aos dias vinte e três do mês de Outubro de 
mil novecentos e setenta e seis reuniu a secção 
do Partido Popular Democrático da Ericeira 
afim de tratar de assuntos referentes à campa-
nha Eleitoral para as Autarquias Locais.
Estiveram presentes militantes da Carvoeira, 
Santo Isidoro, Encarnação, Azueira, Gradil, 
Cheleiros, Sobral da Abelheira, Malveira e 
Enxara do Bispo.
Uma por uma cada freguesia foi comunicando 
aos elementos presentes da Comissão Politica, 
todos os esforços que têm feito no sentido de 
apresentar as listas definitivamente completas. 
Todos os presentes se queixaram das dificul-
dades existentes para encontrar pessoas dis-
postas e ao mesmo tempo capazes para com-
pôr as listas e em especial no que se refere aos 
cabeças de listas quer para as freguesias quer 
para a Câmara. 
Foi dado conhecimento das pessoas que não 
poderiam fazer parte das listas, visto a lei não 
o permitiram por haverem colaborado com o 
regime anterior ou porque exercem cargos que 
os impossibilitam de o fazer. Estava neste caso 
o Rev. Padre Mota. Ficou decidido que se iria 
convidar para encabeçar a nossa lista para a 
presidência da Câmara o Prof. Assunção.

Foram solicitados a todos os presentes os ele-
mentos e identificação dos elementos candi-
datos que são considerados como efectivos.
Por de momento nada mais se poder dizer so-
bre o assunto em aberto foi proposta a entrada 
de um novo filiado, Francisco José da Silva, re-
sidente no Gradil e que nesta secção ficou com 
o nº113 na Distrital tem o nº 65321.
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
sessão. Esta acta depois de lida em voz alta vai 
ser assinada:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice - Presidente: 
O Secretário: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
O Vogal: Fernando José B. Jacinto 
O Vogal: Adão Pereira Batalha

ActA nº 28
Aos trinta dias do mês e Outubro reuniu a 
secção do Partido Popular Democrático na sua 
sede na Ericeira.
Toda a sessão decorreu com a discussão e or-
ganização das listas concorrentes às eleições 
para as autarquias Locais.
Praticamente concluídas, faltam-nos ainda 
alguns elementos, poucos, para as listas das 
Assembleias de Freguesia e falta o candidato 
principal para a Presidência da Câmara. Já que 
das nossas tentativas junto do Prof. Assunção 
nada foi conseguido.
Quanto á campanha eleitoral propriamente 
dita, ficou decidido que faríamos pequenas 
sessões de esclarecimento no maior núme-
ro possível de localidades. Segundo o Alfre-
do José não é essa a opinião da Distrital, no 
entanto nesta secção achou-se conveniente 
fazê-lo para tentar chamar o eleitorado a votar 
pois nota-se um grande desinteresse por parte 
das pessoas dizendo muitas delas que não vão 
votar ou que não vale a pena votar. 
Mais uma vez foi solicitado que os candidatos 
nos dêem a sua identificação completa e cor-
recta, porque já nos foram recusadas algumas 
certidões de eleitor ou por os nomes não esta-
rem correctos ou por as pessoas não estarem 

recenseadas no nosso concelho.
Foi marcada a inauguração do núcleo de Gra-
dil para dia 27 do próximo mês de Novembro. 
Mais ficou decidido que as freguesias de Vila 
Franca do Rosário, Enxara do Bispo e Azuei-
ra passariam a tratar dos assuntos relativos ao 
nosso partido nesse núcleo, pelo menos até à 
eleição para a nova Comissão Politica Con-
celhia que se fará pelo menos até ao fim de 
Janeiro de 1977. 
Por nada mais se poder tratar foi encerrada a sessão 
e marcada nova reunião para dia seis de Novembro.
Esta acta depois de lida em voz alta vai
ser assinada:
O Presidente: 
O Vice - Presidente: 
O Secretário: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
O Vogal: Adão Pereira Batalha 
O Vogal: Fernando José B. Jacinto 

ActA nº 29
Aos seis dias do mês de Novembro reuniu a 
secção do Partido Popular Democrático na 
Ericeira, onde se situa a sua sede, para tratar 
de assuntos referentes às eleições para as Au-
tarquias Locais.
Apresentando-se as listas praticamente con-
cluídas, falta ainda o nome principal para a 
lista para a Câmara Municipal de Mafra.
Foi sugerido pelo Sr. Afonso Machado que 
se poderia convidar o Sr. José Rafael Vascon-
celos Afonso, funcionário da Câmara, pessoa 
conhecedora do concelho e seus problemas. 
Tendo as pessoas concordado decidiu-se que 
se formaria um grupo de militantes que iria a 
casa do visado para solicitar a sua candidatura 
pelo nosso Partido.
Foi feita a leitura das conclusões do Congres-
so do Partido realizado em Leiria em trinta 
e trinta e um de Outubro passado e no qual 
estiveram presentes Vitor Taveira e Henrique 
Canudo, militantes da nossa secção.
Foi também lido um texto apresentado por H. 
Canudo e que se destinada a ser impresso e 
distribuído porta a porta com vista às próxi-
mas eleições. Este texto foi aprovado.
Quanto às mesas de voto nestas eleições e em 
virtude de alguns militantes nossos não pode-
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rem ocupar o seu lugar, como o têm feito, nas 
outras eleições, ficou decidido que se tentaria 
de preferência dentro do nosso grupo de mili-
tantes que esses lugares fossem ocupados. 
Dado que mais nada havia a tratar foi encer-
rada a sessão. 
Esta acta depois de lida em voz alta 
vai assinada por:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice - Presidente: 
O Secretário: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
O Vogal: Adão Pereira Batalha 
O Vogal: Fernando José B. Jacinto 
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ActA nº 30
Aos dezasseis dias do mês de Novembro de 
mil novecentos e setenta e seis reuniu a secção 
do Partido Popular Democrático da Ericeira, 
na sua sede.- 
Primeiramente procedeu-se à leitura de todos 
os nomes que compõem as listas concorrentes 
pelo nosso Partido às eleições para as Autar-
quias Locais, para corrigir possíveis erros quer 
de posições quer os próprios nomes.
Depois procedeu-se à apresentação dos candi-
datos e principalmente dos que se candidata-
vam `Câmara Municipal de Mafra.
A candidatura para a Assembleia de Freguesia 
de Santo Isidoro, do Senhor Marcos Lourenço 
foi recusada pelo Tribunal em virtude de constar 
em duas listas. O candidato que esteve presente 
nesta sessão afirmou não ter dado autorização à 
outra lista para que o seu nome nela figurasse.
A nossa campanha eleitoral ficou assim es-
tipulada: Seria distribuído um plano, digo, 
panfleto porta a porta explicando as razões 
da nossa candidatura; seriam feitas sessões 
de esclarecimento em Sobral da Abelheira, 
Azueira, Mafra, Ericeira, Malveira, Cheleiros,  
e outras localidades em que tal fosse possível, 
respectivamente nos  dias 30 de Novembro, 
um, três, cinco e sete de Dezembro.

Ficou estabelecido que dessas sessões seria 
dado prévio conhecimento ao Presidente da 
Câmara Municipal; entretanto seria solicitado 
às gerência do Cine Casino da Ericeira e do 
Cinema S.Jerónimo em Mafra a cedência da 
sala para nelas se realizarem as sessões.
Foi dado conhecimento da recepção de uma carta 
vinda da Distrital, na qual nos era solicitado que 
se liquidasse à C.R.G.E. a quantia em débito e 
que fora solicitado por aquela empresa à Distrital.
Nesta sessão estavam representadas todas as 
freguesias do Concelho.
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
sessão. 
Esta acta depois de lida em voz vai ser assi-
nada por:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice - Presidente: 
O Secretário: Maria José Cardoso Gonçalves 
O Vogal: Fernando José B. Jacinto 
O Vogal: Adão Pereira Batalha

ActA nº 31
Ao primeiro dia do mês de Janeiro de mil no-
vecentos e setenta e sete reuniu a secção da 
Ericeira do Partido Social Democrata.
Presentes, pela Distrital, o Senhor Arquitecto 
Costa Rebelo e os candidatos às Presidências e 
Assembleia Municipal deste Concelho. Presen-
te, pois, o nosso candidato à presidência da Câ-
mara Municipal de Mafra nas últimas eleições 
para as Autarquias Locais, realizadas em doze 
de Dezembro último, José Rafael de Vascon-
celos Afonso, o mandatário do nosso Partido 
neste concelho, Humberto Morais, o terceiro 
candidato à Presidência da Câmara Munici-
pal, senhor Norberto Carrasqueira, e o segundo 
candidato Vitor Manuel Sérgio B. Gonçalves.
Segundo a votação obtida pelo nosso Partido, 
teremos três vereadores na Câmara Municipal 
de Mafra, tendo o Partido Socialista vencido 
mas tendo o mesmo número de elementos 
na Câmara. Por sua vez a Fepu ficou com um 
elemento nessa mesma câmara. A tomada de 
posse será no próximo dia 3 pelas quatorze e 
trinta minutos no Governo Civil de Lisboa. 
Os pelouros a ocupar pelos nossos candidatos 
só mais tarde serão conhecidos.
Foram dadas as linhas gerais de conduta a 
ter pelos nossos candidatos durante a vigên-

cia desta Câmara. Pretende-se que os nossos 
militantes na medida do possível não aceitam 
cargos importantes em especial os de ordem 
económica e financeira. No entanto se houver 
nesta câmara algum adjunto os nossos candi-
datos devem tentar obter esse lugar.
Dado que apenas se efectuou esta secção neste dia 
para dar conhecimentos aos nossos candidatos da 
hora, dia e local da tomada de posse e para lhes 
comunicar o que o Partido Social Democrata pre-
tenderia que os candidatos fizessem aquando re-
cebessem os seus mandatos, foi encerrada a sessão.
Esta acta depois de lida em voz alta vai 
ser assinada por:
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo 
O Vice - Presidente: 
O Secretário: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
O Vogal: Fernando José B. Jacinto 
O Vogal: Adão Pereira Batalha

ActA nº 32
Aos oito dias do mês de Janeiro de mil no-
vecentos e setenta e sete reuniu e secção do 
Partido Social Democrata juntamente com o 
presidente da Comissão distrital, elementos 
do Plenário Concelhio e alguns dos concor-
rentes às eleições para as Assembleias de Fre-
guesia do nosso Concelho.
Tem esta sessão a finalidade de esclarecer os 
candidatos que a tomada de posse será no dia 
10 pelas quatorze e trinta na Câmara Muni-
cipal de Mafra.- Presentes o Sr. Alfredo José 
da Cruz Rodrigues, Senhor Arquitecto C. Re-
belo, Vitor Taveira, Manuel Ramos Mourão 
Andrade, Manuela Paulo, Humberto Morais, 
Paulino Monteiro e Maria Mercedes. 

ActA nº 33
Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro de mil 
novecentos e setenta e sete reuniu a secção do 
Partido Social Democrata na sua sede sita no 
Largo dos Condes da Ericeira pelas 22 horas.
Presença - Presentes Maria José Gonçalves, 
Henrique Sardo Pereira Canudo, Maria Mer-
cedes, Mourão de Andrade, Vitor Taveira, 
Baltasar Fontão, Paulino Monteiro, Joaquim 
Catramilo, Armando Vigário, Carlos Silva, 
José Augusto de Oliveira, João Francisco Ra-
milo, Artur José Roberto da Silva, Adão Pe-
reira Batalha, Sabino Craveiro, João Sardinha, 
Fernando Jacinto, António Gomes, Maria 
Isabel, Mª João Ramilo, Irene Pereira, Afon-
so Machado, Carlos Gomes, Fernando Silva 
Santos, Luis Gabriel Vaz Antunes, Luís Pe-
dro Machado e Armindo Brás Carvalho, João 
Luís Sobrinho.
Abriu a sessão Henrique Canudo após 40 mi-
nutos de espera, que expôs a situação do Parti-
do e todas as ocorrências do ano transacto, que 
tiveram influência no trabalho desta secção. 
Frisada a falta de comparência e assistência do 
presidente eleito nas últimas eleições, Senhor 
António Gonçalves, que posteriormente não 
mais compareceu nesta secção. Dada esta ac-
tuação foi decidido em reunião que o Senhor 
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Alfredo José Rodrigues que ocupou o lugar in-
terinamente. Após a exposição da vida da nos-
sa secção e trabalho nele executado passou-se 
à apreciação do relatório de contas referente 
ao ano de mil novecentos e setenta e seis. Este 
relatório foi aprovado por todos os presentes.
Análise às eleições p/ autarquias - Seguidamen-
te tomou a palavra o senhor Afonso Machado 
que expôs como decorreu a campanha eleitoral 
para as autarquias locais e cujos resultados finais 
foram como já foi dito muito proveitosos para o 
nosso Partido, já que ganhámos na Encarnação, 
Santo Isidoro, Sto. Estevão da Galéz, Sobral da 
Abelheira, Gradil. Ganhámos também para a 
Assembleia de Freguesia da Azueira. Frisado que 
todo o eleitorado nacional, aquele que nas últimas 
eleições votou no nosso Partido manteve-se fiel 
e votou, o que não sucedeu com outros Partidos 
principalmente com o Partido Socialista. Podería-
mos ter ido mais longe se por acaso se tivesse feito 
uma campanha mais eficiente e em todos os locais, 
principalmente no que diz respeito à presidência 
da Câmara Municipal de Mafra. Foram analisadas 
as relações entre o Partido Social Democrata e o 
Partido Socialista. Frisado o termos que os socia-
listas têm por causa da crescente força do nosso 
Partido, foi também afirmado que o Partido tem 
sido sempre o grande opositor da entrada do Par-

tido Social Democrata na Internacional Socialista. 
Foi analisado as questões levantadas por Sá Car-
neiro em Madrid e as afirmações socialistas em 
relação ao que o nosso Presidente afirmou.
Vereação de Mafra - Falou novamente o Hen-
rique Canudo sobre a Câmara Municipal de 
Mafra. Na vereação foi-nos entregue os pelouros 
sobre Turismo.( em branco),(em branco) , assun-
tos que não são da especialidade do Vitor Gon-
çalves e do Norberto Carrasqueira, embora nada 
mais eles pudessem fazer senão aceitar. Frisou-se 
também que na tomada de posse da Assembleia 
de Freguesia, o Presidente não convocou os vere-
adores sociais Democratas.
Seguidamente falou o senhor Manuel Mourão 
Andrade que comunicou que segundo infor-
mações obtidas junto da sede do nosso Parti-
do, o nosso Presidente da República seria um 
provável simpatizante do nosso Partido, ape-
sar de anteriormente se ter mostrado pouco de 
acordo com ele. Frisou também as reações que 
provocaram as declarações de Sá Carneiro. 
Procedeu-se em seguida à votação da única lis-
ta apresentada. Decidiu-se que se distribuía um 
voto em branco e outro com o indicativo da lis-
ta A. O voto branco significava o voto negativo.
Ganhou a lista A com vinte e um votos e hou-
ve oito votos brancos.

Eleição para Comissão Politica e delegados -  
A lista A é formada por:
Presidente:  Victor Manuel Jacinto Taveira  

Malveira
Vice Presidente:  Artur Roberto da Silva   

Venda do Pinheiro
Secretário:  António Henrique Vieira de Almeida  

Ericeira
Tesoureiro:  Maria José Cardoso Gonçalves Santos  

Ericeira 
Vogal:  Armindo do Braz Carvalho   

Ericeira
Vogal:  Domingos dos Santos Formiga Vieira   

Malveira
Vogal:  José Augusto de Oliveira   

St. Estevão
Vogal:  Fernando José Bernardes Jacinto   

St. Isidoro
Vogal: Paulino Monteiro    Azueira
Vogal: João Francisco Ramilo   Cheleiros
Vogal: António da Siva Gomes                 Encarnação
Vogal: Sabino da Silva Craveiro  St. Isidoro
Esta é a nova Comissão Concelhia que toma 
hoje posse.
Para delegados os senhores Henrique Sardo 
Pereira Canudo e Manuel Ramos Morão An-
drade. Neste caso também não apareceu mais 
nenhuma lista.

Em seguida o senhor Mourão Andrade es-
clareceu alguns aspectos da lista apresentada 
e aprovada.
Dado o deficit apresentado pelo nosso Relató-
rio de Contas foi feito um peditório que ren-
deu mil quatrocentos e oitenta escudos.
Foi encerrada a sessão com a apresentação à 
aprovação das propostas de filiados de: Alber-
to dos Santos, que terá nesta secção o nº 120 e  
na Distrital o número 65458; José Alves Ra-
mos que terá nesta secção o nº 119 e na Distri-
tal o nº 65457 e Artur José Roberto da Silva, 
que terá o nº 121 nesta secção e na Distrital o 
nº 65459.
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a sessão.
Esta acta depois de lida em voz alta vai 
ser assinada por:
O Presidente: Não legível
O Vice - Presidente: Não legível 
O Secretário: Não legível 
O Tesoureiro: Maria José Cardoso Gonçalves
O Vogal: Armindo do Braz Carvalho 
   “      : Fernando José B. Jacinto
   “      : Sabino da Silva Craveiro
   “      : José Augusto de Oliveira
   “      :  Não legível 
   “      : Paulino Monteiro

ActA nº 34
Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro de mil 
novecentos e setenta e sete se reuniu extraor-
dinariamente a Comissão Politica Concelhia 
na sua sede, sita no Largo Condes da Ericei-
ra, em virtude da visita do Senhor Arquitecto 
Costa Rebelo; estiveram presentes o Sr. Victor 
Manuel Jacinto Taveira, António Henrique 
Vieira de Almeida, Henrique Sardo Pereira 
Canudo, José Augusto de Oliveira, Manuel 
Ramos Morão Andrade, Domingos Santos 
Formiga Vieira, Armindo Braz de Carva-
lho, Artur Roberto da Silva, Sabino da Silva 
Craveiro, Fernando José Bernardes Jacinto. 
Em primeiro lugar falou o Senhor Arquitecto 
Costa Rebelo, Presidente da Comissão Politi-
ca Distrital, que começou por felicitar a nova 
Comissão Politica Concelhia de Mafra, abor-
dando a necessidade de incrementar o P.S.D. 
o mais possível, apelando para um trabalho 
profundo de modo a expandir e implantar o 
n/ partido, pondo ao seu dispor toda a sua co-
laboração. Falando também da necessidade de 
se proceder a estruturas suficientes para a pos-
sibilidade de Núcleos a Nível de Freguesia, su-
burdinados à concelhia, considerando o único 
veículo, para uma maior implantação do PPD/
PSD. Abordou seguidamente o pequeno de-

sentendido existente sobre a acção do Senhor 
Henrique Canudo, afirmando que o Senhor 
Henrique Canudo antes pelo contrário, seria 
um exemplo para todos os Sociais Democra-
tas o seu empenho no trabalho, sério e um dos 
que desde a 1ª hora até à presente data se tem 
dedicado com brio ao n/ partido. Seguida-
mente o Senhor Henrique Canudo agradeceu 
o carinho e as palavras do senhor arquitecto, 
esclarecendo perante a nova Comissão conce-
lhia o que sobre ele, foi afirmado ter o senhor 
arquitecto afirmado retirar o Senhor Canudo 
do seio do partido.
Seguidamente foi abordado o problema de um 
pseudo militante Fernando, do ser militante 
pela Comissão Concelhia de Torres Vedras, 
não tendo cartão de militante, estando inscri-
to efetivamente, tendo este trabalhado para a 
Comissão Concelhia de Mafra, não podendo 
ter acesso a reunião da mesma, ficando decidi-
do ouvir o dito Senhor Fernando e solicitar à 
C.C. de Torres Vedras a sua transferência.
Falando depois o Senhor Victor Batista Gon-
çalves, Vereador da Câmara M. de Mafra 
expondo o problema de não poder ter acesso a 
reuniões da Câmara por sofrer sansões discipli-
nares ao abrigo do Dec. Lei 874/76 de 28 Dez de 
1976, ficando decidido fazer-se uma exposição à 
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Comissão política distrital sobre o assunto.
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
sessão. Esta acta depois de lida em voz alta vai 
ser assinada por:
O Presidente: A. Roberto da Silva
O Vice - Presidente: Não legível 
O Secretário:  Não legível 
O Tesoureiro: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
O Vogal: Paulino Monteiro 
   “      : Armindo Braz de Carvalho
   “      : Fernando José B. Jacinto
   “      : Sabino da Silva Craveiro
 

ActA nº 35
Aos doze dias de Fevereiro de mil novecen-
tos e setenta e sete se reuniu a Comissão Po-
litica Concelhia na sua sede (se reuniu) digo, 
sita no largo Condes da Ericeira, pelas 21,30 
horas. Estiveram presentes o Presidente Vitor 
Manuel Jacinto Taveira, o Secretário António 
Henrique Vieira de Almeida e os Vogais Ar-
mindo Braz Carvalho, Fernando José Jacinto, 
Sabino da Silva Craveiro e Paulino Montei-
ro. O senhor Vitor Manuel Jacinto Taveira 
abordou pontos a tratar a nível de organiza-
ção de ficheiros para melhor conhecimento 
dos assuntos base para orientação da Comis-
são Concelhia. Foi encerrada a sessão com a 
aprovação de propostas dos filiados com o nº 
122,(espaço em branco)123 António dos San-
tos 124, Joaquim Garrido Catramelo, e por 
não haver mais nada a tratar foi encerrada a 
sessão.
O Presidente: Vitor Manuel Jacinto Taveira 
O Vice - Presidente: 
O Secretário: Não legível 
O Tesoureiro: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
O Vogal: Sabino da Silva Craveiro 
   “      : Armindo Braz de Carvalho
   “      : F. J. J.

ActA nº 36
Aos vinte e seis de Fevereiro de mil nove-
centos e setenta e sete se reuniu a Comissão 
Politica Concelhia na sua sede sita no Largo 
Condes da Ericeira, pelas 21,30 horas, presen-
tes o Presidente Vitor Manuel Jacinto Taveira, 
o Secretário António H. V. Almeida e os Vo-
gais Armindo Braz Carvalho, Fernando José 
Jacinto e José Augusto de Oliveira.
Foi iniciada a sessão com a apreciação do Sr. Ta-
veira àcerca do conteúdo da reunião na sede da 
distrital para aprovação sobre a Zona Metropo-
litana de Lisboa e nomeados 6 elementos para 
estarem presentes na reunião de dia 4 no Teatro 
Vilaret cujos elementos serão os seguintes: Vitor 
M. J. Taveira, Artur R. Silva, Henrique Canudo, 
Mourão de Andrade, A.H.V. de Almeida e um 
elemento do núcleo de Gradil a ser nomeado fi-
cando com direito a voto nesta reunião os Presi-
dentes e Vice Presidentes da Concelhia e Plenário 
e os restantes como observadores. E por não haver 
mais nada a tratar foi encerrada a sessão:
O Presidente: Vitor Manuel Jacinto Taveira
O Secretário: Não legível 
O Vogal: 
   “      : Armindo Braz de Carvalho
   “      : Sabino da Silva Craveiro 
   “      : Fernando José Jacinto

ActA  nº 37
Aos dez dias de Março de mil novecentos e setenta 
e sete se reuniu a Comissão Politica Concelhia na 
sua sede, pelas 21,30 horas. Estiveram presentes 
Vitor Taveira, Vieira de Almeida, Sabino, Fernan-
do e Paulino, Henrique Canudo.
Abriu a sessão o Senhor Vitor Taveira fazendo 
algumas observações sobre o primeiro ponto da 
ordem de trabalhos (organização Interna da C.P. 
Concelhia/. Seguidamente Vieira de Almeida fez 
uma breve resenha, informando na qualidade de 
observador à Reunião da Comissão Distrital na 
Sala dos Congressos do Estoril e quer em Teatro 
Vilarett conforme de início estava determinado, 
dando conhecimento dos novos Membros eleitos, 
fazendo também uma rápida leitura sobre o pro-
grama de uma nova Comissão Distrital.--Voltou 
a falar o Senhor Taveira em assuntos ligados a 
actividades interna da Comissão Politica Conce-
lhia com uma apreciação sobre contactos Partido 
-  Vereação - Juntos, de modo a intensificar mais a 
mesma actividade. 
E por não haver mais nada a tratar 
foi encerrada a sessão.
O Presidente: Vitor Manuel Jacinto Taveira
O Vice - Presidente: 
 O Secretário:  Não legível 
O Tesoureiro: Maria José Cardoso Gonçalves Santos 
O Vogal: Armindo Braz de Carvalho 
   “    : Sabino da Silva Craveiro 
   “            : Fernando José Jacinto 
   “    :  Não legível 

ActA nº 38
Aos onze de Abril de mil novecentos e setenta 
e sete se reuniu a Comissão Politica Conce-
lhia na sua sede, pelas 21,30 horas. Estive-
ram presentes o senhor Vitor Taveira, Artur 
Rebelo da Silva, Henrique Canudo, António 
H.R. Almeida, Fernando Jacinto, Paulino e 
José Sabino, foram tratados assuntos de rotina 
e conhecimento de assuntos da Distrital, pelo 
delegado Henrique Canudo, findo este houve 
troca de impressões de caracter politico pelo 
que foi dada por encerrada a sessão pelo se-
nhor Taveira.
O Presidente: Vitor Manuel Jacinto Taveira
O Vice Presidente: 
O Secretário:  Não legível 
O Tesoureiro: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
O Vogal: Armindo Braz de Carvalho
   “         : Sabino da Silva Craveiro 
   “         : Fernando José Jacinto
   

ActA nº 39
Aos vinte dias de Maio de mil novecentos e 
setenta e sete se reuniu a C. P. Concelhia na 
sua sede, pelas 21,30 horas, estiveram presentes 
os senhores Vitor Taveira, Henrique Canudo, 
Artur Rebelo da Silva, Armindo Braz, José Sa-
bino, Paulino e Fernando Jacinto e Vieira de 
Almeida, falou em primeiro lugar o senhor Fer-
nando Jacinto sobre a situação política de Santo 
Isidoro, o senhor Sabino tambem fez algumas 
considerações, no qual se inserem actividades 
de desestabilização Comunista na Freguesia de 
Santo Isidoro, depois o senhor Taveira fêz algu-
mas considerações tendo sido deliberada uma 
reunião em St. Isidoro com elementos da Junta 
de Freguesia, ficando nomeados os senhor Ta-
veira, Vieira de Almeida, e Fdo Jacinto. Por não 
haver mais a tratar foi encerrada a sessão.
O Presidente: Vitor Manuel Jacinto Taveira
O Vice Presidente: 
O tesoureiro: Maria José Cardoso Gonçalves Santos
 O Secretário:  Não legível 
O Vogal:  Não legível 
   “      : Armindo Braz de Carvalho
   “      : Sabino da Silva Craveiro 
   “      : Fernando José Jacinto
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ActA nº 40
Aos vinte e sete dias de maio de mil novecen-
tos e setenta e sete se reuniu a Comissão Política 
Concelhia na sua sede, pelas 21,30 horas. Estive-
ram presentes os elementos da Comissão Políti-
ca e o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Sto Isidoro. O senhor Presidente da Junta falou 
sobre novos assuntos referentes aos incidentes 
políticos de Sto Isidoro. O Senhor Taveira co-
mentou o resultado das conversações da reunião 
de Sto Isidoro, sobre as posições que deveriam 
ser tomadas por esta C. Política em face do pro-
blema, ficando decidido de irmos à reunião da 
Câmara de Mafra para resolução do assunto.  
Por não haver mais a tratar foi encerrada a sessão.
O Presidente: Vitor Manuel Jacinto Taveira 
O Vice Presidente: 
O Secretário:  Não legível 
Os vogais: Armindo Braz de Carvalho
   “           : Sabino da Silva Craveiro 

ActA nº 41
Aos cinco dias de Junho de mil novecentos e 
setenta e sete se reuniu a Comissão Política 
Concelhia na sua sede, pelas 21,30 horas, es-
tando presentes a maioria dos elementos des-
ta. O senhor Taveira, falou sobre pormenores 
do que se passou na Câmara Municipal de 
Mafra sobre o assunto de Sto. Isidoro segui-
damente, o senhor Almeida, elaborou um re-
latório sobre o assunto tratado na Assembleia, 
digo, reunião da Câmara cujo relatório consta 
do ponto 1 da alinea a) Tendo a Comissão 
Política Concelhia de Mafra, com sede na 
Ericeira, tomado conhecimentos dos factos 
existentes e ocorridos na mesma Câmara cujo 
assunto de ponto fóca (VEREADORES PS 
e FEPU tentavam por meios de manipula-
ção em favor de uma minoria (Comunistas) 
de 1% da população sem que tivessem comu-
nicado a qualquer dos nossos representantes 
na C. Municipal para os acompanharem a 
fim de também os ouvirem do Relatório foi 
arquivado na Pasta da Freguesia de Santo 
Isidoro, tendo ficado deliberado por esta Co-
missão Política de que estivesse presente na 
Assembleia da Câmara Municipal o senhor 
Taveira. O senhor Almeida apresentou uma 
proposta de jantares convivios pelo Conce-

lho de Mafra começando pela Freguesia da 
Encarnação e seguindo-se outras freguesias 
sendo aprovado o primeiro jantar na Assenta 
em 19/6/77.  Por não haver mais nada a tratar 
foi encerrada a sessão.
O Presidente: Vitor Manuel Jacinto Taveira
O Vice Presidente: 
O Secretário:  Não legível 
Os vogais: Armindo Braz de Carvalho
   “           : Sabino da Silva Craveiro 
   “           : Fernando José Jacinto
   

ActA nº 42
Aos treze dias de Junho de mil novecentos e se-
tenta e sete se reuniu a Comissão Política Con-
celhia de Mafra na sua sede, estando presentes os 
elementos abaixo assinados, pelas 21,30 horas. O 
senhor Vitor Taveira, deu conhecimento das mais 
várias demarches desenvolvidas na Assembleia 
Municipal para que fôra nomeado, constando dos 
Relatórios elaborados pelo secretário na alinea b) 
em 13 de Maio passado na Assembleia Municipal 
o povo da Freguesia de Santo Isidoro, encabeçado 
pelo seu Presidente da Junta, sem que este preten-
desse, compareceram cerca de 100 pessoas, a fim 
de mostrarem a toda a Assembleia Municipal o 
seu desagrado, etc etc. (o relatório ficou arquivado 
na pasta da Freguesia de Santo Isidoro, para que 
seja consultada quando conveniente. O senhor 
Almeida deu a conhecer o trabalho desenvolvido 
sobre os jantares convivio na Assenta, dando a co-
nhecer de que o senhor Delegado à distrital tinha 
dito que viria o deputado José Victorino, tendo 
sido posteriormente confirmado por carta. Sem 
mais haver por tratar foi encerrada a sessão.
O Presidente: Vitor Manuel Jacinto Taveira 
O Vice Presidente: 
O Secretário:  Não legível 
Os vogais: Armindo Braz de Carvalho
   “           : Sabino da Silva Craveiro 

 ActA nº 43
Aos 22 dias de Junho de mil novecentos e 
setenta e sete se reuniu a Comissão Política 
Concelhia na sua sede, pelas 21,30 horas, com 
a seguinte ordem de trabalhos: Apreciação dos 
novos Vereadores na C.M. de Mafra - Refle-
xos do momento Político.
Tendo começado o senhor Taveira por ler as 
cartas enviadas neste dia, a sua Exa. o Presi-
dente da Republica, sobre o assunto do Vere-
ador Vítor Manuel Sergio Batista Gonçalves, 
cuja carta foi lida que a dado paragrafo consta 
do seguinte “o Sr.º Vítor Manuel Batista Gon-
çalves, morador na Ericeira, em 16 de Feverei-
ro de 1977, fêz um requerimento ao Senhor 
Governador Civil do distrito de Lisboa, onde 
informava que se não fosse remediada a sua 
situação pedia a sua renuncia pelo facto de na 
firma onde trabalha não poder faltar, para po-
der ir ás reuniões da Câmara, com perda de 
direitos e regalias. Segundo foi apurado apesar 
das várias diligências do Partido P.S.D. terem 
sido feitas para a resolução do ploblema etc, 
tendo ficado deliberado activar as diligências 
necessárias para a resolução do problema as-
sim como tentar Junto do Vereador senhor 
Carrasqueira o pedido de renuncia deste, pelo 
facto de na maioria das vezes não compare-

cer às reuniões da Câmara. Estando a Câmara 
nesta altura só a funcionar com o Vereador, 
Senhor Afonso, quando a nossa representa-
ção é de três vereadores. Mais ficou deliberado 
pedir ao elemento proposto pelo Gradil que 
estava a seguir na lista, e dada a sua falta de 
tempo, e conhecimentos para desempenhar o 
cargo, afim de apresentar a sua renuncia, para a 
entrada do senhor Artur Rebelo Silva que está 
a seguir a este, e o Senhor Morais para ficarem 
devimente, digo, devidamente representados 
na C.M. de Mafra. Depois, falou o senhor Ar-
tur R. da Silva sobre a situação política actual. 
Não havendo mais nada a tratar foi encerrada 
a sessão.
O Presidente: Vitor Manuel Jacinto Taveira 
O Vice Presidente: 
O Secretário: Não legível 
Os Vogais: Armindo Braz de Carvalho
   “           : Sabino da Silva Craveiro 
   “           : Não legível
   “           : Fernando José Jacinto
   “           : 
Ressalva da Acta nº 43
Junho de (em primeira linha)
Pelas 21.30horas (na terceira linha)  
Assinatura não legível
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ActA nº 44
Ao dezasseis de Julho de mil e novecentos 
e setenta e sete, pelas 21,30 horas, reuniu a 
Comissão Política Concelhia na sua sede na 
Ericeira, com a seguinte ordem de trabalhos: 
Situação Política - Autarquias Locais e seu 
funcionamento - houve troca de impressões 
sobre a situação política, falou o senhor Tavei-
ra, Almeida senhor Paulino e o senhor Hen-
rique Canudo.
Ficou deliberado fazer uma reunião com os 
nossos elementos das autarquias Locais, não 
havendo mais nada a tratar foi encerrada a 
reunião.
Assinatura: Vitor Manuel Jacinto Taveira
Assinatura: ilegível
Armindo Braz de Carvalho
Sabino da Silva Craveiro
Assinatura: ilegível

ActA nº 45
Ao trinta de Julho de mil e novecentos e se-
tenta e sete pelas 21,30 horas, reuniu a Comis-
são Política Concelhia na sua sede na Ericeira, 
com a seguinte ordem de trabalhos - Reunião 
com elementos das Autarquias locais - Jun-
tas de Freguesia, assembleia de Freguesia e 
Assembleia Municipal, falou-se da situação 
política e foi dado conhecimento a esta conce-
lhia que os nossos elementos escrevem ofícios 
à Câmara sobre necessidades das localidades 
representadas e que a mesma Câmara não deu 
resposta, não havendo mais nada a tratar foi 
encerrada a sessão.
Assinatura: Vitor Manuel Jacinto Taveira
Assinatura: ilegível
Armindo Braz de Carvalho
Sabino da Silva Craveiro

ActA nº 46
Aos dezasseis de Agosto de mil e novecentos 
e setenta e sete pelas 21,30 horas, se reuniu a 
Comissão Política Concelhia, na sua sede na 
Ericeira, com a seguinte ordem de trabalhos 
: Informações pelo senhor Taveira referente à 
reunião na Distrital de Lisboa tendo falado o 
senhor Almeida e o senhor Oliveira, por não 
haver mais nada a tratar foi encerrada a sessão.
Assinatura: Vitor Manuel Jacinto Taveira
Assinatura: ilegível
Sabino da Silva Craveiro
Armindo Braz de Carvalho

1977

ActA nº 47
Aos vinte e sete de Agosto de mil e novecentos 
e setenta e sete pelas 21,30 horas, se reuniu a 
Comissão Política Concelhia, na sua sede na 
Ericeira, com a seguinte ordem de trabalhos: 
Reunião com os três Vereadores da Câmara, 
senhor Afonso de Vasconcelos, Artur R. Sil-
va, Senhor Morais depois de várias trocas de 
impressões com os senhores Vereadores com 
a Comissão Política foi dado conhecimento a 
esta a forma como estavam a decorrer os tra-
balhos na Câmara, verificou-se com satisfação 
que o nosso partido estava agora devidamente 
representado, conforme a vontade expressa pe-
los eleitores do concelho. Por não haver mais 
nada a tratar foi encerrada a sessão.
Assinatura: Vitor Manuel Jacinto Taveira
Assinatura: ilegível
Armindo Braz de Carvalho
Sabino da Silva Craveiro
Fernando José Jacinto

ActA nº 48
Aos quinze de Outubro de mil e novecentos e 
setenta e sete pelas 21,30 horas, se reuniu a Co-
missão Política Concelhia, na sua sede na Eri-
ceira, com a seguinte ordem de trabalhos: Situ-
ação Politica Interna do Partido, falou o senhor 
Taveira para dar conhecimento à Comissão 
Política da reunião da Distrital onde informou 
os respectivos elementos da possível crise que 
se estava a desenlear quanto ao Dr. Sá Carneiro, 
em face das declarações de alguns elementos do 
Grupo Parlamentar depois de várias trocas de 
considerações para saber qual a forma de actuar 
na distrital de Lisboa se a crise viesse a surgir. 
Foi proposto que se fizesse uma votação por 
unanimidade foi deliberado que esta Comis-
são Política daria todo o seu apoio ao Dr. Sá 
Carneiro repudiando todas as manobras que se 
estavam a fazer para prejudicar a sua continua-
ção no Partido como Presidente. Por não haver 
mais nada a tratar foi encerrada a sessão.
Assinatura: Vitor Manuel Jacinto Taveira
Assinatura: ilegível
Sabino da Silva Craveiro
Armindo Braz de Carvalho
Fernando José Jacinto

ActA nº 49
Aos vinte e nove de Outubro de mil e novecen-
tos e setenta e sete, pelas 22.00 horas, se reuniu 
a Comissão Política Concelhia, na sua sede na 
Ericeira, com a seguinte ordem de trabalhos 
- Conhecimento das Reuniões da Distrital, o 
senhor Taveira deu conhecimento das reuniões 
havidas na distrital sobre a crise já real da saída 
do Dr. Sá Carneiro assim como o apoio eviden-
te que o mesmo tinha a nível distrital de Lis-
boa, houve várias considerações sobre a situação 
politica interna e Nacional. Por não haver mais 
nada a tratar foi encerrada a sessão:
Assinatura: Vitor Manuel Jacinto Taveira
Assinatura: ilegível
Armindo Braz de Carvalho
Sabino da Silva Craveiro
Fernando José Jacinto
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ActA nº 50
Aos doze dias de Novembro do ano de mil 
novecentos e setenta e sete pelas 21,30 horas, 
se reuniu a Comissão Política Concelhia na 
sua sede na Ericeira com o seguinte assunto: o 
senhor Ferreira deu conhecimento da reunião 
havida na distrital de Lisboa assim como do 
congresso a realizar ficando assente na próxi-
ma reunião se fazer a votação para eleger os 
elementos de deveriam representar o Conce-
lho de Mafra no Congresso do Porto. Houve 
várias intervenções sobre a situação política do 
nosso partido. Por não haver mais nada a tratar 
foi encerrada a sessão. 
Assinatura: Vitor Manuel Jacinto Taveira
Assinatura: ilegível
Fernando José Jacinto
Armindo Braz de Carvalho
Sabino da Silva Craveiro

ActA nº 51
Aos vinte e seis de Novembro de mil nove-
centos e setenta e sete se reuniu pelas 21 ho-
ras a Comissão Política com sede em Ericeira 
com a seguinte ordem de trabalhos: Eleição 
de delegados ao Congresso, feita a respectiva 
votação foi deliberado que o mesmo seria o 
senhor Victor Manuel Jacinto Taveira e como 
suplente ou observador o senhor Artur R. da 
Silva. Ficou deliberado também pela vontade 
expressa de elementos da Concelhia que se-
ria dado total apoio ao Drº Sá Carneiro. Por 
não haver mais nada a tratar foi encerrada… 
Nota do Transcritor – a fotocópia não abran-
geu a última linha 
Vitor Manuel Jacinto Taveira
ilegível
Armindo Braz de Carvalho
Sabino da Silva Craveiro 
Fernando José Jacinto

ActA nº 53
Aos quatro de Fevereiro de mil novecentos e se-
tenta e oito, se reuniu a Comissão Política Con-
celhia na sua sede na Ericeira, pelas 21,30 horas 
com a seguinte ordem de trabalhos: Congresso 
do Porto (informação). Foi dado conhecimento 
pelo senhor Taveira da forma de como decorreu 
o Congresso e atitude tomada pelo Dr. Sá Car-
neiro assim como a vontade expressa da maioria 
dos congressistas que o Drº Sá Carneiro con-
tinuasse como Presidente do Partido o que o 
mesmo recusou de momento. Por não haver 
mais nada a tratar foi encerrada a sessão.
Vitor Manuel Jacinto Taveira
ilegível
Sabino da Silva Craveiro 
Armindo Braz de Carvalho
Fernando José Jacinto

1977

ActA nº 54
Aos onze dias de Março de mil novecentos e 
setenta e oito pelas 20 horas se reuniu a Co-
missão Política em casa do senhor Vitor Ta-
veira na Malveira para que fosse deliberado o 
seguinte: Dada a crise aberta por alguns ele-
mentos da Comissão Política Nacional e o Drº 
Sá Carneiro, foi deliberado por unanimidade 
por esta Comissão Política ser enviado um te-
legrama ao Concelho Nacional, informando o 
mesmo que a saída do Drº Sá Carneiro origi-
naria a demissão global da Comissão Política 
do Concelho de Mafra dando o seu apoio total 
ao Drº Sá Carneiro seguindo de imediato to-
dos os elementos para a Distrital de Lisboa. 
Por não haver mais nada a tratar foi encerrada 
a sessão.
Vitor Manuel Jacinto Taveira
Ilegível
ilegível
Armindo Braz de Carvalho
Sabino da Silva Craveiro 
Fernando José Jacinto

ActA nº 55
Aos quinze dias de Abril de mil novecentos 
e setenta e oito, pelas 22 horas se reuniu a 
Comissão Política Concelhia na sua sede na 
Ericeira com a seguinte ordem de trabalhos 
– Estudo de documentos de reflexão pedido 
pela distrital, esteve presente elementos do 
Núcleo da Encarnação tendo apresentado um 
documento assim como o senhor Henrique 
Canudo, o senhor Almeida e o senhor Artur 
R. da Silva depois de ser discutido os quatro 
documentos foi elaborado um unico docu-
mento de consenso das propostas apresentada 
tendo sido deliberada a presentação de uma na 
Distrital de Lisboa. Por não haver mais nada a 
tratar foi encerrada a sessão.
Vitor Manuel Jacinto Taveira
ilegível
Fernando José Jacinto
Armindo Braz de Carvalho
Sabino da Silva Craveiro 

ActA nº 52
Aos três de Dezembro de mil novecentos e se-
tenta e sete, se reuniu pelas 21,30 horas a Co-
missão Política na sua sede na Ericeira. Houve 
troca de impressões política assim como estava 
a correr os trabalhos dos nossos representan-
tes das Autarquias Locais. Por não haver mais 
nada a tratar foi encerrada a sessão.
Vitor Manuel Jacinto Taveira
ilegível
Sabino da Silva Craveiro 
Armindo Braz de Carvalho
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ActA nº 56
Aos dezassete dias de Junho de mil novecen-
tos e setenta e oito pelas 21 horas, se reuniu a 
Comissão Política deste Concelho na Ericeira, 
com a seguinte ordem de trabalhos: Analize 
da situação Política. Houve troca de impres-
sões pelos vários elementos presentes assim 
como também foram abordados assuntos do 
que se esteve a passar na Camara de Mafra as-
sim como a nível de freguesias. Por não haver 
mais nada a tratar foi encerrada a sessão.
Vitor Manuel Jacinto Taveira
Armindo Braz de Carvalho
ilegível

ActA nº 57
Aos vinte e dois de Julho de mil novecentos 
e setenta e oito pelas 21,30 horas, se reuniu 
a Comissão Política de Mafra na sua sede na 
Ericeira, com a seguinte ordem de trabalhos: 
Apreciação da situação política Nacional. 
Houve troca de impressões com os elementos 
desta Comissão Política, tendo o senhor Ta-
veira dado conhecimento dos assuntos trata-
dos na Distrital. Por não haver nada mais a 
tratar foi encerrada a reunião.
Vitor Manuel Jacinto Taveira
Fernando José Jacinto 
ilegível
Sabino da Silva Craveiro 
Armindo Braz de Carvalho

ActA nº 58
Aos dezanove dias de Agosto pelos digo de 
mil novecentos e setenta e oito pelas 21 e trin-
ta horas, se reuniu a Comissão Política Con-
celhia na sua sede na Ericeira para tratar dos 
assuntos referentes aos nossos elementos das 
Autarquias Locais assim como troca de im-
pressões pelos vários elementos da Comissão 
Política, por não haver mais nada a tratar foi 
encerrada a reunião.
Vitor Manuel Jacinto Taveira
ilegível
Armindo Braz de Carvalho
Sabino da Silva Craveiro 
Fernando José Jacinto 

ActA nº 59
Aos onze diais de Novembro de mil novecen-
tos e setenta e oito, se reuniu a Comissão Po-
lítica com sede na Ericeira pelas 21,30 horas, 
para se nomear os delegados e observadores 
para o recenseamento eleitoral ficando acor-
dado de que o senhor Henrique Canudo e 
Vitor Taveira tratar das referidas nomeações. 
Por não haver mais nada a tratar foi encerrada 
a sessão.
Vitor Manuel Jacinto Taveira
ilegível
Fernando José Jacinto
Armindo Braz de Carvalho
Sabino da Silva Craveiro 

ActA nº 60
Aos doze dias de Janeiro de mil novecentos 
e setenta e nove, pelas 21,30 horas, se reuniu 
a Comissão Política do Concelho de Mafra, 
com sede na Ericeira com a seguinte ordem de 
trabalhos: APRECIAR O DOCUMENTO 
QUE O PARTIDO COMUNISTA PÔS A 
CIRCULAR 
Fazendo referências ao recenseamento na 
Freguesia de Santo Isidoro, com afirmações 
deturpadas sobre a actuação dos nossos repre-
sentantes. Depois de apreciadas e feitas as tro-
cas de impressões sobre o referido documento 
chegando à conclusão de que o mesmo tinha 
aspectos de gerar a confusão daí que ficou de-
liberado apresentar um documento à Distrital 
de Lisboa que nesta reunião foi elaborado e 
com a finalidade de ser imprimido na sede da 
Distrital. Para depois ser distribuído no Con-
celho de Mafra, alertando o Povo do Conce-
lho, pelas mentiras e golpismos evidenciados 
pelo Partido Comunista, esteve presente a esta 
reunião o Presidente da Junta de Freguesia de 
Santo Isidoro. Por não haver mais nada a tra-
tar foi dada por encerrada a reunião. 
Vitor Manuel Jacinto Taveira
ilegível
Armindo Braz de Carvalho

Sabino da Silva Craveiro 
Fernando José Jacinto
Terminado o mandato da Comissão Política Concelhia 
do Concelho de Mafra de 1977-79 – na qualidade de 
Presidente encerro e vou assinar.
Ericeira 27 de Janeiro de 1979
Vitor Manuel Jacinto Taveira
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ActA nº 61
Aos trinta dias digo vinte e sete dias do mês 
de Janeiro de mil novecentos e setenta e nove, 
pelas vinte uma e trinta horas, na Sede da Co-
missão Concelhia, reuniu o Plenário Conce-
lhio para eleição dos elementos da Comissão 
Política Concelhia, Mesa do Plenário Con-
celhio, Delegados à Assembleia Distrital de 
Lisboa e Delegados à Comissão Política Dis-
trital de Lisboa, com trinta e quatro filiados 
presentes. Dado que à hora marcada não havia 
número de presenças que justificasse aguar-
dou-se o tempo que os Estatutos determinam, 
dando-se início portanto às dez horas. Após 
terminadas as funções dos elementos demis-
sionários, constituiu-se “ad hoc” a mesa que 
presidiu os trabalhos e de que fizeram parte 
como Presidente, António Roberto de Olivei-
ra e secretariado por Helder Alves de Oliveira 
e João José Correia Marques, que representava 
o Núcleo do Barril. 
À votação apresentou-se uma só lista que era 
constituída pelos seguintes senhores: 
- COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA: 
PRESIDENTE: 
HENRIQUE SARDO PEREIRA CANUDO 
VICE-PRESIDENTE: 
ARTUR JOSÉ ROBERTO SILVA 

SECRETÁRIO: 
FILBERTO DA SILVA GOMES BARQUINHA 
TESOUREIRO: CARLOS GIL DE SOUSA 
VOGAIS: LINO CAMILO FERREIRA 
 JOSÉ ALVES RAMOS 
 ALFREDO JOSÉ DA CRUZ RODRIGUES 
 FERNANDO SILVA SANTOS 
 IRENE MICAEL PEREIRA 
JOSÉ FERNANDO S. FIRMINO 
ANTÓNIO DOS SANTOS 
BALTAZAR PEREIRA FONTÃO 
FERNANDO HONORATO JORGE 
 - mesa do plenário concelho: 
PRESIDENTE: 
MANUEL RAMOS MOURÃO ANDRADE 
VICE-PRESIDENTE: 
ANTÓNIO ROBERTO OLIVEIRA 
SECRETÁRIO: GABRIEL CIRÍACO 
ASSEMBLEIA DA COMISSÃO POLÍTICA
DISTRITAL DA ÁREA METROPOLITANA 
DE LISBOA: 
- DELEGADOS: 
HENRIQUE SARDO PEREIRA CANUDO 
ARTUR JOSÉ ROBERTO DA SILVA 
ANTÓNIO ROBERTO OLIVEIRA 
ALFREDO JOSÉ DA CRUZ RODRIGUES 
FILBERTO DA SILVA GOMES BARQUINHA 
COMISSÃO POLÍTICA DISTRITAL DA ÁREA 

METROPOLITANA DE LISBOA:
DELEGADOS: 
HENRIQUE SARDO PEREIRA CANUDO 
JOSÉ FERNANDO S. FIRMINO 
Declaro que por lapso os assuntos descritos 
nesta acta pertencem e estão inscritos na acta 
número dezasseis do livro de actas do plenário 
concelhio. 
Filiberto da Silva Gomes Barquinha

ActA nº 61
Aos trinta dias do mês de Janeiro de mil no-
vecentos e setenta e nove, pelas vinte e uma 
horas e quarenta e cinco minutos, na sede, reu-
niu-se a Comissão Política de Mafra estando 
presentes os elementos seguintes: Henrique 
Sardo Pereira Canudo, Carlos Gil de Sousa, 
Lino Camilo Ferreira, Fernando Silva Santos 
e Filberto S. G. Barquinha.
Aberta a sessão pelo senhor presidente, foi por 
este desde logo chamada a atenção para a ne-
cessidade de se começar imediatamente com 
a elaboração das listas para a próxima eleição 
das Autarquias Locais, visto ter sido informa-
do por elemento afecto a nosso partido, que 
outros partidos adversários já se movimentam 
nesse sentido. Depois de se trocarem algumas 
impressões sobre organização e distribuição de 
trabalhos, foi ratificada a nomeação dos nossos 
delegados, no corrente ano, à Assembleia da 
Comissão Política Distrital da Área Metro-
politana de Lisboa, eleitos no Plenário Con-
celhio de vinte e sete do corrente. Resolvido 
inquirir junto ao nosso filiado senhor Taveira 
das condições reunidas pela Venda do Pinhei-
ro à elevação de sede de freguesia, a fim de se 
poder apresentar a respectiva proposta na As-
sembleia da República. Nada mais havendo a 

tratar a sessão foi encerrada pelo Sr. Presidente 
às vinte três horas e cinquenta minutos.   
Henrique Sardo Pereira Canudo
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Fernando da Silva Santos
Filiberto Barquinha

ActA nº 62
Aos trinta dias do mês de Fevereiro de mil no-
vecentos e setenta e nove, pelas vinte uma e 
trinta horas, na sede, sita na Ericeira, reuniu-se 
a Comissão Política de Mafra, estando pre-
sentes os seguintes membros: Henrique Sardo 
Pereira Canudo, Carlos Gil de Sousa, Lino 
Camilo Ferreira, Alfredo José da Cruz Rodri-
gues, Fernando Silva Santos, José Fernando 
Firmino, D. Irene Micael Pereira e Filberto da 
Silva Gomes Barquinha. Pela Mesa do Plená-
rio Concelhio, presentes os senhores: António 
Roberto Oliveira, Gabriel Ciríaco e Manuel 
Mourão Andrade que também representava a 
Assembleia Municipal. Ponto único da ordem 
dos trabalhos a exposição e esclarecimentos 
sobre Autarquias Locais, prestados pelo mem-
bro da Comissão Política Distrital da Área 
Metropolitana de Lisboa, Dr. Carlos Duarte. 
Previamente tinham sido convocados todos 
os elementos nos representam ou são afectos 
nas autarquias do Concelho e estiveram pre-
sentes os seguintes senhores, em representação 
das respectiva freguesias a saber: AZUEIRA, 
Presidente da Junta e Paulino Monteiro da 
Assembleia de Freguesia; GRADIL, Presi-
dente e Vice-Presidente da Junta de Freguesia; 
ERICEIRA, D. Maria José Gonçalves, Vogal 
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da Junta de Freguesia; SANTO ISIDORO, 
Presidente e um Vogal da Junta de Freguesia 
e Fernando Bernardes da Assembleia de Fre-
guesia; CHELEIROS, o Vogal da Junta de 
Freguesia, João Ramilo; SANTO ESTÊVAM 
DAS GALÉS, Presidente da Junta de Fregue-
sia; MALVEIRA, Vogal da Junta, José Ramos; 
ENXARA DO BISPO, Vogal da Junta, Joa-
quim Nascimento Correia e o nosso militante 
Armando Vigário; presentes também elemen-
tos do núcleo do Barril, aliaz únicos represen-
tantes da freguesia da Encarnação.   
Lida a acta anterior, que foi aprovada, o Presi-
dente da Comissão Concelhia depois de apre-
sentar o orador Dr. Carlos Duarte, concedeu-
-lhe o uso da palavra. O apresentado começou 
por dizer ser de todo o interesse em se come-
çar desde já por se sondar e conseguir possíveis 
novos elementos para as próximas eleições das 
autarquias, a fim de a tempo e horas tudo se 
organizar, evitando a precipitação da última 
hora, que sempre origina casos prejudiciais 
ao partido e, portanto, ao nosso País. Acon-
selhou a que se comprasse os seguintes livros 
para consultas e bons auxiliares da gestão das 
autarquias  “Construções Clandestinas”  à ven-
da na Fundação Oliveira Martins e “A Gestão 
Orçamental das Autarquias Locais”. Denun-

ciou que se candidataria à Nova Comissão 
Política Distrital da Área Metropolitana de 
Lisboa ficando, caso fosse eleito, com o pe-
louro das autarquias. Depois de solicitar aos 
representantes das autarquias locais presentes 
que se pronunciassem sobre as carências e ra-
zões de queixa mais prementes havidas, para 
seu conhecimento, terminou pedindo à Co-
missão Política Local que visse a possibilidade 
de se efectuar em breve uma sessão comício na 
nossa área. O nosso Presidente em resposta à 
solicitação do Dr. Carlos Duarte, opinou não 
ser conveniente marcar-se já qualquer comício 
na área, sem primeiro se estruturar e organizar 
a nova Comissão Política Concelhia, embora 
concordasse com a organização breve desse 
comício, em seguida corroborando o convite 
do Dr. Carlos Duarte, convidou os represen-
tantes das autarquias presentes a usarem da 
palavra. Em cumprimento a este pedido foram 
ouvidas todas as freguesias presentes através 
dos seguintes senhores: -
AZUEIRA – Paulino Monteiro, disse: 
- 1º  Há três estradas na Freguesia (Sede), 
que dão ligação respectivamente à Amoreira, 
Antas e Candeia Nova em perspectiva  de se 
deteriorarem porque a Câmara Municipal de 
Mafra não lhes tem dado qualquer assistência 

de conservação, apesar da colaboração que o 
povo através da Junta, promete dar; 
- 2º Não teem esgotos, mas consta já ter sido 
entregue ao empreiteiro o arranjo das ruas; 
- 3º Foram gastos dezenas de contos num poço 
para abastecimento de água à povoação, mas 
aconteceu que abusivamente a C. M. M. levou 
o motor que tocava a bomba elevatória, sem por 
isso dar quaisquer explicações, pelo que presen-
temente é muito precária a distribuição de água; 
- 4º Teem energia elétrica, mas o seu fornecimen-
to é irregular, com cortes constantes sem se saber 
porquê e os inevitáveis prejuízos para todos; 
- 5º  É notório o facto da C. M. M. previligiar 
e seguir opiniões de pessoas estranhas à Junta 
de Freguesia, concluindo-se haver da parte da 
referida edilidade marginalizar a Junta; 
- 6º   Não tem havido problemas com a escola; 
- 7º Existe um Posto Clínico, da Caixa, assisti-
do por dois médicos nos dias úteis. 
GRADIL: Disse Jorge Rodrigues: 
- 1º Para concerto da estrada à Carapiteira e 
Picão a Junta arranjou cento e cincoenta con-
tos, pois apesar disso a C. M. M. nada fez nes-
se sentido; 
- 2º  A escola é boa; 
- 3º  A rede de esgotos é deficiente e mal feita; 
- 4º  Nada a C. M. M. tem feito no real inte-

resse da freguesia. 
CHELEIROS, João Ramilo disse: 
- 1º Em mil novecentos e setenta e sete foram 
gastos com a escola trinta contos que ainda 
não foram pagos pela C. M. M., no entanto o 
ensino decorre normalmente; 
- 2º A estrada para Ponte do Lima, três qui-
lómetros de extensão, cujo arranjo faz parte do 
plano de 1977/78, não foi cumprido, aguar-
dando-se a sua execução;
- 3º Os esgotos foram feitos a expensas da 
Junta de Freguesia, que por isso ficou empe-
nhada em cerca de setenta contos;
- 4º Foi aprovado um posto médico em mil 
novecentos e setenta e sete, mas ainda não 
funciona, apesar da Junta ter cedido as instala-
ções necessárias, no seu próprio edifício;
SANTO ISIDORO, João Cruz Reis declarou: 
- 1º Há como que um poder paralelo esta-
belecido pela C. M. M. com a Junta de Fre-
guesia, as comissões de moradores, largamen-
te denunciado pela indiferença com que são 
tratadas as solicitações que se fazem àquela 
edilidade, mesmo em simples arranjos de con-
servação de obras;
- 2º Antes do vinte cinco de Abril foi pedi-
da uma escola para a Picanceira, que para isso 
dispunha já de terreno, pois apesar de serem 

pressionadas nesse sentido as autoridades mais 
recentes, nada fizeram nem farão, visto essa 
obra não constar do plano para o ano de mil 
novecentos e setenta e nove; há ainda mais três 
escolas na freguesia com necessidade absoluta 
de reparações;
- 3º  Só Ribamar possui esgotos e mais nenhu-
ma povoação desta freguesia; 
- 4º Nos transportes públicos há grandes e 
graves deficiências, sobressaindo o facto das 
ligações com Mafra se fazerem pela Ericeira; 
- 5º Por não se fazer distribuição de água aos 
domicílios, Santo Isidoro não tem progredido 
e nas localidades onde essa distribuição se faz 
tem acontecido as pessoas pagarem uma taxa 
para o fornecimento da água ao domicílio, 
quando na apresentação do plano de constru-
ção, e voltarem a pagá-la quando da instalação 
do contador. 
SANTO ESTÊVAM DAS GALÉS, José 
Augusto de Oliveira apresentou: 
- 1º  O cemitério continua por se construir, 
pois ainda não foi previsto no plano para mil 
novecentos e setenta e nove;
- 2º  A estrada para a Malveira foi comparti-
cipada pelo Estado; A estrada para Aseiceira-
-Pequena foi dada por concluída indo apenas 
em Rogel, quando no plano de mil novecentos 

e setenta e oito estava previsto acabar na Ga-
lés; começaram em mil novecentos e setenta e 
quatro a estrada para a Portela que acabou por 
ficar no Casal Siqueiro, faltando portanto uns 
setecentos metros, que a Junta mandou cobrir 
com desperdícios de pedreira; 
- 3º Para Monfirre está à anos prometida a 
construção de uma escola em substituição da 
que existia e foi fechada em mil novecentos e 
setenta e oito, a implantar em terrenos de bal-
dio, conforme o plano camarário para mil no-
vecentos e setenta e oito, nada se fez e pior, já 
não está incluída no plano de mil novecentos 
e setenta e nove; há também mais duas esco-
las necessitadas de reparações, pois a C. M. M. 
concedeu dois mil e quatrocentos escudos para 
esse fim a cada uma, quando só o orçamen-
to para o arranjo do soalho era de dezasseis 
mil e oitocentos escudos, prometeram rever o 
assunto, mas nada fizeram; continua a haver 
localidades na freguesia onde as crianças são 
forçadas a frequentarem escolas do Concelho 
de Loures e outras do Concelho de Sintra. 
Na falta de representante da Junta de Fregue-
sia da Encarnação falou Correia Marques do 
nosso Núcleo do BARRIL que focou: 
- 1º   As ruas do Barril e Azenha estão péssimas; 
- 2º   Os alunos que frequentam o Ciclo teem 
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de se deslocar a Torres Vedras;
- 3º O Barril tem boa escola, mas em contra-
partida caiu recentemente o telhado à escola 
de Azenha. 
No tocante à ERICEIRA foi dito por D. Ma-
ria José Gonçalves: 
- 1º  É urgente a implantação do ensino se-
cundário e ciclo preparatório; 
- 2º  Construir esgotos; 
- 3º  Activar o policiamento; 
- 4º Tornar o Hospital mais funcional, equi-
pando-o com serviços e médicos necessários 
à sua missão;
- 5º   Concertos em alguns arruamentos. 
De MAFRA, Fernando Santos queixou-se 
que a C. M. M. nada disse nem fez sobre o 
caminho da Murgeira. 
Da MALVEIRA, Mourão Andrade, começou 
por sugerir meios e ideias aos Presidentes das 
Juntas, de com ele colaborarem na Assem-
bleia Municipal, cuja orgânica explicou; falou 
do trânsito na Ericeira e da maneira obsole-
ta como se pretendia resolvê-lo, tendo sido a 
sua intervenção que obstou a promulgação de 
semelhante postura; vincou acentuadamente 
haver uma lamentável falta de contacto e sin-
cronismo entre os nossos elementos na As-
sembleia Municipal, provocando por isso e, 

por vezes, perigosos desfasamentos nas actua-
ções. Terminou sugerindo para futuras eleições 
que os nossos representantes fossem só filiados 
do Partido. A encerrar a sessão o Senhor Pre-
sidente da Comissão Concelhia apelou para 
todos os elementos representativos do nos-
so Partido nas Autarquias Locais a máxima 
união e coesão de ideias, corroborando as pa-
lavras do senhor Mourão Andrade; agradeceu 
a presença do Dr. Carlos Duarte, solicitando 
o seu máximo interesse pelos assuntos expos-
tos, e, congratulando-se pela sua candidatura 
à nova Comissão Política Distrital, encerrou a 
sessão pelas zero horas e dez minutos. 
Entrelinhei: apesar e o. 
Entrelinhei: aos presidentes das juntas. 
Henrique Sardo Pereira Canudo 
Carlos Gil de Sousa
Fernando da Silva Santos 
Filberto Barquinha  
Lino Camilo Ferreira 

ActA nº 63
Aos des dias, digo aos dez dias do mês de Fe-
vereiro de mil novecentos e setenta e nove, na 
sede, sita na Ericeira, das vinte e uma e trinta 
horas até às vinte e duas horas compareceram 
os elementos da Comissão Política Concelhia, 
senhores Henrique S. P. Canudo, Carlos Gil de 
Sousa e Filberto S. G. Barquinha, que por falta 
de “quórum” não efectuaram qualquer trabalho. 
Henrique Sardo Pereira Canudo 
Carlos Gil de Sousa 
Filberto Barquinha  

ActA nº 64
Aos quinze dias de Fevereiro de mil novecen-
tos e setenta e nove, na sede, sita na Ericeira, 
reuniu a Comissão Política Concelhia pelas 
vinte uma e trinta horas estando presentes os 
elementos seguintes: Henrique Sardo Pereira 
Canudo, Artur Roberto da Silva, Filberto S. 
G. Barquinha, Carlos G. Sousa, José Alves 
Ramos, Fernando Honorato Jorge, José Fer-
nando S. Firmino, Lino C. Ferreira e Fernan-
do Silva Santos. Presentes também Manuel 
Ramos Mourão Andrade e Gabriel Ciríaco da 
Mesa do Plenário Concelhio e ainda da Vere-
ação da Câmara Municipal de Mafra, Joaquim 
do Vale Morais. 
Dando início aos trabalhos foi ventilada a hi-
pótese de formação de núcleos na Malveira e 
Mafra; comunicado haver reunião, em vinte 
oito do corrente, da Comissão Política Dis-
trital; foi informado ser possível conseguir um 
subsídio do Estado, através da C. M. M., para 
atenuar os prejuízos materiais causados pelos 
recentes temporais nas instalações, sitas na Foz 
do Lisandro, do nosso filiado e dirigente, An-
tónio dos Santos; foi, mais uma vez, ventilada 
a hipótese da instalação do Ciclo Preparatório 
na Ericeira e Encarnação, e, bem assim os pa-
vilhões gimnodesportivos para Mafra, Ericei-

ra e Malveira. Em seguida foi dada a palavra 
ao membro da Comissão Política Distrital 
de Lisboa, Ferreira da Cunha, que depois de 
prestar alguns esclarecimentos obre os assun-
tos atraz referidos, elucidou sobre os seguintes 
pontos: Primeiro – Conclusões da reunião da 
Comissão Política Nacional, realizada no Vi-
meiro; Segundo – O momento Político Na-
cional, digo Militar; Terceiro – Assuntos sobre 
as Autarquias Locais; Quarto – Actividades 
partidárias diversas, nomeadamente Plenários 
Concelhios até dois de Abril do corrente ano, 
para eleição dos respectivos delegados ao séti-
mo congresso, publicação de uma folha infor-
mativa quinzenal que terá de ser distribuída 
pela população de todo o Concelho, proceder à 
cobrança das quotas em dívida; mais declarou 
que a actual Comissão Política Distrital segue 
intransigentemente a linha da maioria, aliaz 
traçada por Sá Carneiro; realização de um co-
mício, aliaz sessão comício a realizar, aliaz bre-
vemente na Malveira e com a participação de 
Helena Roseta e Carlos Macedo. A terminar 
disse que o Partido não poderá votar contra 
o Orçamento Governamental, apesar de ser 
contrário ao imposto sobre décimo terceiro 
mês para minorar o deficit, quando há milhões 
de contos em dívida de impostos devidos pe-

las empresas nacionalizadas, autogestionadas, 
herdades colectivas, etc., etc. Por fim usou a 
palavra como vereador da Câmara Municipal 
de Mafra, Artur José Roberto Silva que fez 
várias considerações à cerca do caso do Hotel 
de Turismo da Ericeira. A sessão foi encerrada 
pelas zero e quinze horas, da qual se lavrou a 
presente acta, que depois de lida em voz alta e 
aprovada vai ser assinada pelos presentes. 
Henrique Sardo Pereira Canudo 
Carlos Gil de Sousa 
Lino Camilo Ferreira
José Fernando dos Santos Firmino
Filberto Barquinha  
Fernando da Silva Santos  
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ActA nº 65
Aos vinte e quatro dias de Fevereiro de mil nove-
centos e setenta e nove, na sede, sita na Ericeira, 
reuniu a Comissão Política Concelhia, pelas vinte 
uma e quarenta e cinco horas estando presentes 
os seguintes elementos: Henrique Sardo Pereira 
Canudo, António Santos, D. Irene Micael Pe-
reira, Fernando Silva Santos, José Alves Ramos, 
José Fernando S. Firmino, Carlos Gil de Sousa e 
Filberto S. G. Barquinha. Presentes também pelo 
núcleo do Barril, Correia Marques e José Manuel 
Correia. Aberta a sessão foi lida a acta anterior, 
que foi aprovada. Foi deliberado, com o consenso 
geral, que as reuniões se passassem a realizar nor-
malmente todas as segundas-feiras. Na distribui-
ção de pelouros assentou-se o seguinte: 
António dos Santos prestará informações so-
bre a Carvoeira; dará pouca colaboração nas 
colagens; distribuirá os comunicados da Co-
missão Política Distrital quinzenais. Compro-
meteu-se juntar elementos para a nova junta 
de freguesia da Carvoeira. Informou não ter 
havido quaisquer convocações para reuniões 
da Assembleia de Freguesia da Carvoeira. 
Fernando Silva Santos, comprometeu-se em 
efectuar a cobrança das quotas em Mafra e 
Murgeira, fará colagens e distribuição de co-
municados. Vai procurar arranjar elementos 

para as novas autarquias. Tentará organizar o 
núcleo de Mafra. Para além disto dará toda a 
colaboração possível ao partido.
Núcleo do Barril, prestará toda a colaboração ne-
cessária dentro da sua área e procurará em colabo-
ração com o nosso Presidente, Henrique Canudo, 
organizar listas para a Freguesia da Encarnação. 
José Alves Ramos, ficou assente que se encar-
regaria de tudo o necessário respeitante à ac-
ção do Partido na área da Malveira. 
Foi indicado o nosso presidente do Plenário, 
Manuel Mourão Andrade, sondar o engenhei-
ro Nogueira Simões para se filiar no Partido e 
candidatar-se a presidente da Câmara Muni-
cipal de Mafra. 
Nada mais havendo a tratar foi dada por finda 
esta sessão pelas vinte e três horas e cincoenta 
minutos, da qual se lavrou a presente acta, que 
depois de lida em voz alta e aprovada, vai ser 
assinada por todos os presentes. 
Henrique Sardo Pereira Canudo 
Carlos Gil de Sousa 
Fernando da Silva Santos 
José Fernando dos Santos Firmino
ilegível
Lino Camilo Ferreira
Falta assinatura
Filberto Barquinha
  

ActA nº 66
Aos cinco dias de Março de mil novecentos e se-
tenta e nove, na seda, sita na Ericeira, comparece-
ram os senhores, Henrique Sardo Pereira Canudo, 
Carlos Gil de Sousa e Filberto S. G. Barquinha, a 
fim de se efectuar uma sessão de trabalhos, que 
não se realizou pelo facto de não haver quórum. 
Lavra-se a presente acta que depois de lida em voz 
alta e aprovada, vai ser assinada pelos presentes. 
Henrique Sardo Pereira Canudo 
Carlos Gil de Sousa 
Filberto Barquinha  
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 67
Aos quinze dias do mês de Abril do ano de mil 
novecentos e setenta e nove, na sede da secção situ-
ada na Ericeira, com reunião marcada para as 21,30 
horas, e compareceram os seguintes elementos: 
Henrique Sardo Pereira Canudo, Artur Sil-
va, Filberto Barquinha, Carlos Gil de Sousa, 
Lino Camilo Ferreira, respectivamente pre-
sidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro 
e vogal. 
Dado que o número de elementos presente e 
face dos Estatuto, não chegou haver reunião 
porque não estavam o número suficientemen-
te legal para prosseguir os trabalhos. 
Assim se deliberou em conjunto com os pre-
sentes marcar uma outra reunião para o próxi-
mo dia 15 do mês corrente. 
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice Presidente: não assinou
O Secretário: Carlos Gil de Sousa
O Vogal: Lino Camilo Ferreira
Foi neste caso a respectiva acta assinada pelos presentes. 

1979

ActA nº 68 
Aos quinze dias do mês de Maio do ano de mil 
novecentos e setenta e nove pelas 21,30 horas, 
reuniram na sede da Secção da Comissão Polí-
tica Concelhia, os seguintes elementos: 
Henrique Sardo Pereira Canudo, Filberto 
Barquinha, Carlos Gil de Sousa, Lino Cami-
lo Ferreira, Fernando da Silva Santos, Irene 
Estrela Micael Pereira, Fernando Honorato 
Jorge, respectivamente presidente, secretário, 
tesoureiro e vogais. 
A ordem de trabalhos de comum acordo fo-
ram as seguintes: 
Substituição temporária do presidente – Lei-
tura do expediente – Conhecimento das reu-
niões da C. P. Distrital. 
Iniciado os trabalhos, o presidente levou ao co-
nhecimento dos presentes que devido ao seu 
estado de saúde, pede que o Vice Presidente o 
substituísse por 45 dias. Também do assunto foi 
transmitido que o referido presidente tinha co-
municado por escrito ao vice presidente este facto. 
Lida a correspondência que nos foi enviada e 
colhidos os elementos necessários desta. 
Foi comunicado pelo Delegado da C. P. Dis-
trital os trabalhos nesta decorridos e que cons-
tava da política que o Governo estava a fazer 
e também o momento político ou partidário. 

Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
sessão, depois de ter sido lida a acta anterior; 
Assim se encerrou a sessão que irá ser assinada 
pelos presentes: 
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Secretário: Filberto Barquinha
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Vogal: Lino Camilo Ferreira
Vogal: Fernando Silva Santos
Vogal: Irene 
Marcada próxima reunião para o próximo dia 15 de Junho 
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ActA nº 69
Aos quinze dias do mês de Junho do ano de mil 
novecentos e setenta e nove, reuniram na sede 
da Secção da Comissão Política Concelhia, pelas 
21,30 horas, os membros desta que pela ordem 
de trabalhos iniciaram a atribuição dos números 
dos novos filiados e lida e apreciada esta: 
António João Antunes Rodrigues, filiado 125 
– Fernando da Silva Santos, filiado 126 – Ga-
briel Firmino Ciríaco, filiado nº 127 – João 
Mendonça, filiado nº 128 – Maria Odete C. 
F. Silva, filiado nº 129 – Francisco D. T. Fer-
nandes, filiado 130 – Guilherme Batista Dilo, 
filiado 131 – José Fernando S. Firmino, filiado 
nº 132 – Emílio F. S. Firmino, 133 – Feliciano 
F. Firmino, 134 – José Vicente G. Alves 135 – 
Eusébio Nascimento 136 – João Boaventura 
137 – José N. M. Miguel 138 – João A. Ma-
lheiro 139 – José T. Gomes 140 – Leonel A. 
Varela 141 – Bernardo P. Ramos 142 – Jeróni-
mo V. Santos 143 – João L. F. Damião 144 – 
Emídio B. Santos 145 – Amadeu F. Pina 146. 
Lida a correspondência foi encerrada a sessão 
por nada mais nada haver a tratar além da 
marcação de nova reunião para 15 de Julho do 
ano corrente. Antes do encerramento, fizemos 
notar que estes filiados estão inscritos nos res-
pectivos livros com data da aprovação. 

O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Secretário: Filberto Barquinha
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Vogal: Lino Camilo Ferreira
Vogal: Fernando Silva Santos
Vogal: Irene 

ActA nº 70
Aos 15 dias do mês de Julho do ano de mil no-
vecentos e setenta e nove, reuniram na sede da 
Secção situada no Largo dos Condes da Eri-
ceira, os membros da Comissão Política Con-
celhia em que estavam presentes Henrique 
Sardo Pereira Canudo, Filberto Barquinha, 
Carlos Gil de Sousa, Lino C. Ferreira, Irene 
Micael Pereira, António dos Santos, Baltazar 
Pereira Fontão: 
Dando continuidade à acta anterior, foi regis-
tado os novos filiados que levam os respectivos 
números na sua frente: Amadeu Ferreira Pina 
146 – Pedro Paixão S. Póvoa 147 – Carlos 
Santos 148 – António Galiza Firmino 149 – 
Hélder Alves de Oliveira 150. 
Foi lido e dado seguimento ao expediente à 
correspondência recebi, da qual os presentes 
tomaram conhecimento: 
Por nada mais haver a tratar, foi marcada nova 
reunião para 15 de Agosto do ano corrente e 
encerrada a sessão. 
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Secretário: Filberto Barquinha
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
O Vogal: Lino Camilo Ferreira
O Vogal: 
O Vogal: 
O Vogal: 

ActA nº 71
Aos 15 dias do mês de Agosto do ano de mil 
novecentos e setenta e nove, reuniu a Co-
missão Política Concelhia, com os seguintes 
membros presentes: 
Henrique Sardo Pereira Canudo - Filberto 
Barquinha - Carlos Gil de Sousa -  Lino C. 
Ferreira - Irene Micael Pereira - António dos 
Santos - Baltazar P.  Fontão. 
A ordem dos trabalhos foi o seguinte: 
Pedido de demissão do presidente e registo de 
novos filiados: 
Aberta a sessão, foi os membros desta C. P. Con-
celhia informada do pedido de demissão do presi-
dente da C. P. Concelhia, feito como é da praxe ao 
Presidente do Plenário Concelhio, pedindo para 
que as novas eleições devido à s/ demissão, fossem 
efectuadas no mais curto prazo de tempo, eviden-
temente por escrito, como consta da cópia da carta 
em seu poder. Dado conhecimento, por todos foi 
aceite os argumentos, isto é devido à sua saúde.
Anotamos com satisfação as novas filiações as 
quais são e ficam com os números seguintes: 
Joaquim Ângelo Francisco 151 – António Ro-
drigues Cordeiro 152 – Lino Camilo Ferreira 
153 – Filberto da Silva Barquinha 154 – Ma-
ria Hermínia Barquinha 155. 
Lida e respondida à respectiva correspondência, 

foi assinada a sessão, digo, foi encerrada a sessão 
e assinaram esta acta os membros presentes: 
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Secretário: Filberto Barquinha
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
O Vogal: Lino Camilo Ferreira
O Vogal: 
O Vogal: 
O Vogal: 

ActA nº 72
Aos 17 dias do mês de Agosto do ano de mil 
novecentos e setenta e nove pelas 21,30 ho-
ras, reunio a Comissão Política Concelhia, 
na Sede da Secção, para tratar e resolver os 
seguintes assuntos: 
De uma lista a candidatos a lista (A) a qual foi 
convidado para a encabeçar, o que fez com a se-
guinte composição: Fernando Miguel dos San-
tos Silva – Filberto da Silva Gomes Barquinha 
– Francisco Ribeiro Cardoso – Carlos Gil de 
Sousa – Lino Camilo Ferreira – Carlos Ema-
nuel Pereira Gomes – João Carlos Dias Matos 
– Gabriel Ferreira Ciríaco – José Alves Ramos 
– João José Correia Marques – Fernando da 
Silva Santos – Elsa Maria Sinfrósio – Acácio 
Vicente de Oliveira Barreto como suplente. 
A respectiva lista está anexa a esta folha. 
Foi aproveitado e convidada para substituir o 
n/militante Gabriel F. Ciríaco, a filiada Maria 
José Gonçalves uma vez que o primeiro aban-
donaria o cargo de secretário do Plenário, inda 
a Maria José Gonçalves, no caso de sair verea-
dora a respectiva Lista (A) substituí-lo no lugar. 
Pode ser verificado no livro de actas do Plená-
rio Concelhio “Acta nº 19” os seguintes factos 
passados: 
O que foi dado a conhecer ao Plenário “executi-
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vo” a carta em que o Presidente, Henrique S. P. 
Canudo pedia a sua demissão, o mesmo acon-
tecendo ao conhecimento que houve quanto ao 
caso Ciríaco. Nesta data da acta 17/8, foi deli-
berado convocar os filiados atravez do jornal ór-
gão do Partido, “ O Povo Livre”, que fosse feito 
a convocatória ao abrigo do artº 82 - parágrafo 
3º, a fim de ser eleita nova Comissão Política 
Concelhia, acto que se devia efectuar a oito de 
Setembro do ano corrente: 
Aproveitou-se e apreciou-se os boletins de 
novos filiados, que vão tomar os números na 
Secção como segue, e depois se registaria o 
número da Distrital – João Artur Sardinha 
Alves nº 156 – Filipe Ferreira 157 – Francisco 
Ribeiro Cardoso 158. 
Lida a correspondência e acta anterior, foi en-
cerrada a sessão que por todos vai ser assinada. 
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice Presidente: não assinou
O Secretário: Filberto Barquinha
O Tesoureiro: Carlos Gil Cardoso
O Vogal: Lino Camilo Ferreira 
O Vogal: 
O Vogal: 
O Vogal: Fernando da Silva Santos

ActA nº 73
Aos oito dias do mês de Setembro do ano de 
mil novecentos e setenta e nove, reuniu extra-
ordinariamente a Comissão Política Conce-
lhia, e que para o efeito aparecem os seguintes 
membros: 
Henrique Sardo Pereira Canudo 
Artur Silva 
Filberto Barquinha 
Carlos Gil de Sousa – Lino Camilo Ferreira 
– Irene Estrela Micael Pereira – Fernando da 
Silva Santos – sendo a ordem de trabalhos a 
seguinte: 
Motivos porque não se efectuou o Plenário e 
nova marcação do mesmo. 
Teve esta C. P. Concelhia que a não compa-
rência dos filiados a este Plenário foi motivado 
pela não publicação da convocatória no Povo 
Livre, dado que dizem na C. P. Distrital não 
terem recebido qualquer pedido de publicação. 
Em face deste facto deliberou-se convocar-se 
nos mesmos moldes e em determinação dos 
Estatutos novo Plenário para o próximo dia 22 
do corrente mês, conforme artº 82 – parág. 3º. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
sessão. 
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice Presidente: não assinou

O Secretário: Filberto Barquinha
O Tesoureiro: Carlos Gil Cardoso
O Vogal: Lino Camilo Ferreira
O Vogal: 
O Vogal: 

ActA nº 74
Aos vinte e um dias do mês de Setembro do 
ano de mil novecentos e setenta e nove, reunio 
a Comissão Política Concelhia, na sede da Sec-
ção situada no Largo dos Condes da Ericeira, 
pela 21,30 horas, e deu-se início aos trabalhos 
sem que para o efeito houvesse ordem marcada, 
conforme acordo dos presentes que foram: 
Henrique Sardo Pereira Canudo – Artur Silva 
– Filberto Barquinha – Carlos Gil    
de Sousa – Lino Camilo Ferreira – Irene Es-
trela Micael – Fernando dos Santos Silva. 
Inciados os trabalhos, apreciou-se os boletins 
de inscrição entrados, aos quais se deram os 
respectivos nomes e números para o registo da 
C. P. Concelhia e estes são: 
Elsa Maria Sinfrósio da Silva 159 – Mário Vi-
cente de Oliveira Barreto 160. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada en-
cerrada a sessão depois de lida a Acta anterior. 
O Presidente: Henrique Sardo Pereira Canudo
O Vice Presidente: 
O Secretário: Filberto Barquinha
O Tesoureiro: Carlos Gil Cardoso
O Vogal: Lino Camilo Ferreira
O Vogal: 
O Vogal: Fernando da Silva Santos 

ActA nº 75
Aos vinte e dois dias do mês de Setembro do 
ano de mil novecentos e setenta e nove, na 
sede da Secção da Comissão Política Conce-
lhia de Mafra, situada no Largo dos Condes 
da Ericeira, com a nova C. P. Concelhia foi 
deliberado depois de eleitos que se fizesse esta 
acta para que todos tivessem conhecimento 
que só foi apresentada uma lista a candidatar-
-se e como é evidente vencedora. 
A tomada de posse efectuou-se no mesmo dia, 
após terminada a votação, conforme se pode ve-
rificar na acta nº 21 do Plenário Concelhio “Se-
cretariado”. Por esta mesma acta também tomou 
posse Maria José Gonçalves Cardoso, que com-
pletou o elenco da mesa do Plenário e que ficou 
constituída assim como a C. P. Concelhia, sendo 
os actuais membros os seguintes filiados: 
Mesa do Plenário Concelhio, digo, C. P. Concelhia
Fernando Miguel dos Santos Silva  Presidente
Filberto da Silva Gomes Barquinha       Vice Presidente
Francisco Ribeiro Cardoso  Secretário
Carlos Gil de Sousa   Tesoureiro
Lino Camilo Ferreira    Vogal
Carlos Manuel Pereira Gomes   Vogal 
Gabriel Firmino Ciríaco   Vogal 
José Alves Ramos     Vogal
João José Correia Marques   Vogal

Fernando da Silva Santos   Vogal
Elsa Maria Sinfrósio da Silva   Vogal
Acácio Vicente de Oliveira Barreto  Vogal

Mesa do Plenário
Manuel Ramos Mourão Andrade   Presidente 
António Roberto de Oliveira            Vice Presidente
Maria José Gonçalves Cardoso     Secretária
Eu, Henrique Sardo Pereira Canudo, que secretariei e fiz 

esta acta a vou a subscrever. 
Henrique Sardo Pereira Canudo.
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Na imagem, Val Morais, o Primeiro Militante eleito Presidente de Câmara em Mafra
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ActA nº 76
Aos vinte e nove dias do mês de Março do ano 
1980, reuniu na sua sede, no Largo Condes, na 
Ericeira, a nossa Comissão Politica Concelhia, 
a qual havia sido eleita mo mesmo dia e neste 
mesmo local, por Assembleia convocada pela 
Assembleia-Geral (Plenário) que lhe conferiu 
a referida posse.
Da Comissão Política em questão ficando a 
fazer parte os filiados a seguir designados:
Presidente: António Diogo Pestana  Advogado
V. Presidente:  Domingues Nunes Francisco  

Emp. bancário 
Secretário: Lino Camilo Ferreira  Aposentado
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa                  Comerciante 
Vogal: João José Correia Marques                Prof. Seguros
   “     : Diamantino Guerra Costa     Vendº Equip. Escritº
   “     : Alfredo José da Cruz Rodrigues    Emp. escritório
   “     : Armindo do Braz Carvalho     Estucador
   “      : Gabriel Firmino Ciríaco    Empº da Força Aérea
   “      : João Rafael R. Gômes               Técnico de T.V.
   “      : Armando da Siva Santos   Metalúrgi-
co
   “      : Armando José Bernardes Jacinto         Padeiro

Suplentes:
   “      : Daniel Domingues Amaral          UCAL
   “      : João Pereira Batalha          Padeiro

   “   : Carlos Manuel Pereira Gomes Coop. Vinícola Mafra
Como o meio da reunião foi começado cerca 
das vinte e três horas e cinquenta minutos, ou 
seja, após a posse dos elementos eleitos, apenas 
foi possível tomar conhecimento dos pontos a 
seguir designados:
1º A partir do dia vinte e dois do mês de Se-
tembro do ano de mil novecentos e setenta 
e nove findo, não foram lavradas actas nesta 
sede por falta de comparência do Secretário 
nas sessões então levadas a efeito e ainda por 
desleixo do então Presidente, que pelas pou-
cas presenças e mostrada pouca vontade, não 
se impôs perante aquele, para fazer cumprir o 
determinado nos Estatutos.
2º Foi tomado conhecimento que durante o 
período atraz citado, foram filiados no Partido, 
os indivíduos adiante mencionados:
Nº 163 - Em 3-10-79 - Eduardo Goméz Lopes Jorge
Nº 164 - Em 3-10-79 - Martinho Oliveira Ferreira Nº 
165 - Em 4-10-79 José Henriques da Costa Simões
“ 166 -  “  6-10-79 João Rafael Roque Gômes
“ 167 -  “  7-10-79  Arminda Aguiar Fernando Dias Pedro
“ 168 -  “    9-10-80  Américo Montelo
“ 170 -  “    7-10-79 Nac Luiz 
“ 171 -   “   7-10-79 Saul da Costa Plácido
“ 172 -   “   10-10-79 Diamantino Guerra Costa
“ 173 -    “  11-10-79 Luíz Pereira dos Reis

“ 174 -    “  11-10-79 Américo João Martins
“ 176 -    “   10-10-79 Celestino Emílio Gonçalves Palma
“ 169 -    “   07-10-79 Francisco Val Simões
“ 179 -    “   15-10-79 Diamantino António Gomes
“ 180     “    15-10-79 Henrique Caetano Diniz
“ 186     “    15-10-79 José Francisco Paixão S. Póvoa 
“ 188     “    15-10-79 João Timóteo
“ 189     “    15-10-79 Daniel Rodrigues Lourenço
“ 191    “     15-10-79 Manuel Henriques Simões Pereira
“ 195     “    15-11-79 António Fernando Ferreira Cascalho
“ 193     “    28-11-79 José António Dias Pestana
“ 192     “    30-11-79 João Bento Vicente
“ 194     “     30-11-79 Bernardo Francisco dos Santos
“ 177     “    14-12-79 Artur Lourenço
“ 187     “      1-12-79 Joaquim Francisco Silva Sardinha
“ 196     “     1-12-79 Alfredo Ferreira
“ 190    “     2-12-79 Amadeu Francisco Fernandes Arsénio
“ 178     “    14-12-79 Maria de Lurdes da Silva Misa
“ 181     “    16-12-79 Ilídio dos Santos Fernandes
“ 182     “    16-12-79 Francisco do Nascimento Ferreira
“ 183     “    16-12-79 Alice Maria Pedras Ramilo
“ 184     “    16-12-79 José Maria de Carvalho Batista
“ 185     “    16-12-79 Joaquim José Alexandre Rosado
“ 197     “    24-1-80 António Manuel Lopes Nunes
“ 198     “    27-1-80 Domingos Nunes Francisco
“ 199     “     28-1-80 Dolores de Jesus Pereira da Mata
“ 200     “    19-2-80 Edmundo Camoeses Mourinha
“ 201     “    Em Maria Cecília Esteves Pereira    

“ 202     “    Em Mário Tomaz de Sá    
3º Também tivemos conhecimento que no 
dia vinte e cinco do mês de Setembro do ano 
findo reuniu extraordinariamente na sua sede, 
no Largo dos Condes, a anterior a comissão 
Política, onde deveria ter comparecido o Se-
nhor Ferreira da Cunha, para nos dar alguns 
esclarecimentos sobre as listas conjuntas (AD) 
e percentagens sobre as últimas eleições, o que 
não se verificou por o citado individuo não ter 
comparecido, causando desagrado geral con-
forme era compreensível.
3º- Também tivemos conhecimento que o 
nosso filiado e amigo Francisco Miguel San-
tos Silva, havia sido proposto para candidato á 
Assembleia da Republica, na referida reunião 
da C.P. desconhecendo-se no entanto se do 
assunto foi dado conhecimento à Concelhia, 
e em caso afirmativo qual o Parecer da citada 
Comissão sobre a proposta.
4º Também temos conhecimento que foram 
organizados diversos comícios e sessões de es-
clarecimento em todas as freguesias do Con-
celho, respeitantes às eleições das Autarquias 
Locais, não nos sendo agora possível saber as 
datas, locais e quais os oradores presentes.
5º Também tivemos conhecimento que a 
amiga e companheira Helena Roseta se ha-

via comprometido a comparecer por mais de 
uma vez no Concelho, onde deveria falar em 
sessões de esclarecimento, como tivesse falta-
do a todos os compromissos, sem ter dado ou 
apresentado qualquer desculpa, foi bastante 
censurada, tanto a nível de filiados no bastante 
Pôvo do Concelho, contribuindo talvez com 
estas atitudes para a não obtenção da maioria 
do executivo Municipal. 
7º Também tivemos conhecimento que a cau-
sa da saída da C.P. Concelhia, que motivou 
as novas eleições, fora derivada do pedido de 
demissão do então Vice-presidente Alberto 
Barquinha e posterior pedido do Presidente 
Fernando Miguel que pôz o lugar à disposição 
que fora aceite Pelos Presidentes do Plenário.
8º Também tivemos conhecimento durante o 
período de campanha eleitoral, fôra designada 
uma comissão coordenadora, composta por:
- José António Dias Pestana
- Carlos Manuel Pereira Gomes
- Carlos Gil de Sousa

Como mais nada houvesse a tomar conheci-
mento ou deliberar, foi dada por encerrada a 
sessão, cuja acta foi por mim Secretário trans-
crita, vai ser assinada por todos os presentes:
O Presidente: José António Dias Pestana 

O Vice Presidente: Domingues Nunes Francisco  
O Secretário: Lino Camilo Ferreira 
Tesoureiro: Assinatura não legível
Vogais: 
   “    Diamantino Guerra da Costa 
Vogais - Alfredo José da Cruz Rodrigues não assinou
J. J. C. Marques, F. José Jacinto ( não compareceu)  assinou
   “     : Gabriel Firmino Ciríaco
   “     : Fernando da Siva Santos                     
  “      : Armindo do Braz Carvalho 
   “     : Fernando José Bernardes Jacinto 
   “     : Adão Pereira Batalha 
   “     : Carlos Manuel Pereira Gomes        
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ActA nº 77
Aos três dias do mês de Abril de mil nove-
centos e oitenta pelas vinte e uma horas, reu-
niu em Assembleia Ordinária, na sua sede, no 
Largo dos Condes da Ericeira a Comissão Po-
lítica Concelhia.
Aberta a sessão como tivessem sido convidados 
os diversos Presidentes das Juntas de Freguesias 
(P.S.D.) e alguns outros elementos deste Con-
celho, a comparecerem na referida reunião, para 
efeitos de contactos e alguns esclarecimentos, 
sobre as questões mais urgentes (verificou-se 
terem comparecido apenas os seguintes:
Ericeira: Horácio Fernandes Lourenço
Enxara do Bispo- Artur Manuel Mota
Carvoeira- Diamantino Guerra Costa
Malveira - José Augusto Ramos
Sto Isidoro -Sabino da Silva Craveiro e João Francisco 
da Silva Batista
V.F. Rosário - Armando Tavares Duarte e José Artur Simões 
Mafra - Fernando da Silva Santos
Após troca de impressões, informações pare-
ceres a análise geral de diversos assuntos, foi 
dada a reunião conjunta como concluida, após 
o que os referidos elementos se ausentaram 
tendo continuado a reunião da citada Co-
missão Política, sendo dado conhecimento da 
pretenção de Mário Tomaz de Sá, residente na 

Ericeira, em se pretender filiar, o que foi aceite 
por unanimidade.
Foram lidas algumas circulares e ofícios da Dis-
trital Nacional que todos tomaram conhecimen-
to e nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
sessão, cuja acta por mim Secretário subscrita, vai 
ser assinada por todos os presentes:
José António Dias Pestana 
Domingos Nunes Francisco
Lino Camilo Ferreira- Secretário
Carlos Gil de Sousa 
Diamantino Guerra Costa
João Rafael Roque Gômes
Fernando da Silva Santos
Fernando José B. Jacinto
Gabriel Firmino Ciríaco
Adão Pereira Batalha
José João Pereira Marques - Ausente
João P
Alfredo José da Cruz Rodrigues - Ausente

ActA nº 78
Aos doze dias do mês de Abril do ano de mil 
novecentos e oitenta pelas vinte e uma horas 
e trinta (21,30) reuniu em Assembleia, ordi-
nária, na sua sede, no Largo dos Condes da 
Ericeira a Comissão Política Concelhia.
Aberta a sessão, e, como tivessem sido convi-
dados alguns elementos das Juntas de Fregue-
sias (P.S.D.) deste Concelho, a comparecerem 
na referida sessão, para efeitos de contactos e 
alguns esclarecimentos, sobre as pretensões 
mais urgentes verificou-se terem comparecido 
apenas os seguintes: Silvério Ribeiro Gômes, 
e Alfredo Antunes, (respectivamente), Pre-
sidente e membro do Junta de Freguesia do 
Sobral da Abelheira.
Após trocadas impressões, informações, pa-
receres e análise em geral, foi dada a reunião 
conjunta como terminada, ausentando-se em 
seguida os referidos indivíduos.
Cerca das vinte e três e trinta horas, ou seja, a 
coincidir com a saída dos referidos elementos 
da referida Junta compareceu e pediu para ser 
transcrito, o Sr. António Manuel Taveira, fi-
liado no P:S.D. Concelhia e membro da Junta 
de Freguesia da Malveira, que nos veio solicitar 
auxílio àcerca dos graves factos que se estão a 
passar na Malveira (respeitantes ao Mercado) e 

que poiem frente a frente a Câmara Municipal e 
a Junta de Freguesia da Malveira, onde os feiran-
tes, e pôvo local, tomam partido contra o Muni-
cípio e ainda mais contra a AD; de cujo referem 
o Partido Comunista pretende levar a água ao 
seu moinho e bem assim, juntamente com outros 
grupos desacreditarem a AD, e servirem os seus 
intentos. Foram lidas diversas circulares enviadas 
pela Sede Nacional e C.P. Distrital de que todos 
os presentes tomaram conhecimento.
Ainda àcerca do assunto da Malveira, foi en-
viada uma comissão composta por Domingos 
Nunes Francisco, Diamantino Guerra, Fer-
nando José Jacinto a Adão Batalha, que se 
deslocaram a Mafra, onde falaram com o Sr 
Major João Gômes e se deslocaram à residen-
cia do Senhor Presidente da Câmara, o qual 
não conseguiram contactar, por se encontrar 
ausente, ficando no entanto o Senhor Domin-
gos Francisco encarregado falar telefonica-
mente com o referido Senhor Presidente, afim 
de obter esclarecimento e pretender alguma 
solução sobre o melindroso caso. * Ainda fi-
cou resolvido convidar algumas pessoas para 
se deslocarem ao comício em Lisboa e acaso 
fosse possível a organização de uma excursão 
em caminheta. 
E como mais nada houvesse a tratar foi encerra-

da a sessão, cuja acta por mim Secretário subs-
crita, vai ser assinada por todos os presentes:
Presidente: José António Dias Pestana
V. Presidente: Domingues Nunes Francisco 
Secretário: Lino Camilo Ferreira
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa 
Os Vogais presentes: 
Diamantino Guerra Costa 
Armindo Braz Carvalho    
Gabriel Firmino Ciríaco 
João Rafael Roque Gômes 
Fernando da Silva Santos 
Fernando José B. Jacinto 
Adão Pereira Batalha 

ActA nº 79
Aos dezanove dias do mês de Abril de mil 
novecentos e oitenta pelas vinte e duas ho-
ras reuniu na sua sede, no Largo dos Condes 
da Ericeira a Comissão Política Concelhia. 
Aberta a sessão, e, como não tivesse compa-
recido o respectivo Presidente, que se teve 
que se deslocar a S. Pedro Moel, onde havia 
(deslocado) um Congresso da Comissão Po-
lítica Distrital do P.S.D. (Lisboa) assumiu 
a Presidência o Vice-Presidente Domingos 
Nunes Francisco, que deu início aos traba-
lhos. Foram tratados assuntos diversos, entre 
os quais, os respeitantes a pretensões de Juntas 
de Freguesias, que ficaram em ser presentes na 
sessão ordinária no dia vinte e seis próximo, 
onde deve comparecer o filiado Alberto Da 
Siva Gômes Barquinha, actual Presidente da 
Câmara Municipal de Mafra, que na sua resi-
dencia fora procurado hoje pelas catorze ho-
ras e que se prontificou a fazer parte da citada 
reunião. O convite fora feito pelo, já referido, 
Vice-Presidente Domingos Nunes Francisco. 
Igualmente fora tomado conhecimento das 
pretensões da Junta de Freguesia da Ericeira, 
que nos enviou uma fotocópia, assinada pelo 
Presidente da Assembleia Geral, nosso filiado 
número cento e quinze, Senhor Almeida onde 
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se fez referência a obras de desassoreamento e 
outras que se petende levar a efeito no Porto 
de Pesca desta localidade que desde há muito 
vêm sendo solicitadas por diversas entidades 
locais. Foi também dado conhecimento a to-
dos os elementos presentes, duma pretensão 
apresentada pela Junta de Freguesia da Eri-
ceira que pretende que seja elevada à catego-
ria de Concelho, à qual todos concordaram ( 
ficando de se nomear uma comissão para se 
avistar com o deputado do P.S.D., indigitado 
para as autarquias, afim de dar a sua opinião e 
prestar esclarecimentos respeitantes à referida 
pretensão, ou seja a forma e os requisitos in-
dispensáveis para dar andamento ao processo 
pretendido. Dos presentes, deslocaram-se a 
Lisboa, o Vice-Presidente, o Secretário e o Te-
soureiro, fazendo-se acompanhar do Presiden-
te da Junta em questão, os quais se avistaram 
com os deputados  Arménio Santos e Manuel 
Pereira, que concordaram com as pretensões 
apresentadas e se comprometeram a mandar 
cópias, para cópia dos documentos a apresen-
tar. E mais nada havendo a tratar foi encerrada 
a sessão e dela se lavrou a presente acta, a qual 
vai ser assinada  e por todos os presentes.
Ausente em S. Pedro de Moel - Presidente
Domingos Nunes Francisco - V. Presidente 

Lino Camilo Ferreira- Secretário
Carlos Gil de Sousa - Tesoureiro
Armindo do Braz Carvalho
Fernando José B. Jacinto
João Rafael Roque Gômes
Adão Pereira Batalha
Diamantino Guerra Costa 

ActA nº 80
Aos vinte e sete dias do mês de Abril de mil 
novecentos e oitenta pelas quinze e trinta horas 
reuniu na sua sede, no Largo dos Condes, na 
Ericeira a Comissão Política Concelhia. Aber-
ta a sessão, foram discutidos diversos assuntos 
políticos, entre os quais a ida a Vila Franca do 
Rosário de diversos elementos da Comissão, 
que se reuniriam com o Presidente da Câmara 
e os elementos da Assembleia Municipal da 
AD ali presentes, sendo abordados os assuntos 
da Feira de Malveira e outros Concelhos de 
maior valor e interesse. Deslocaram-se aquele 
local Domingos, Carlos, Fernando ( Murgei-
ra) a Armindo, Ciríaco, e Adão, não tendo sido 
autorizado o uso da palavra durante a sessão, 
sendo a mesma concedida após o encerra-
mento dos trabalhos, tendo sido chamada a 
atenção para o assunto bastante melindroso 
da Malveira, tendo havido aceitação geral do 
assunto exposto. Foi admitido como sócio o 
individuo a seguir mencionado Joaquim Nas-
cimento Sardinha Alves, residente em Mafra, 
o qual ficou com o nº (203) de filiado. Nada 
mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, 
e dela se lavrou a presente acta a qual foi por 
mim Secretário dactilografada e vai ser assina-
da por todos os presentes:

ausente
Presidente
Domingos Nunes Francisco
V. Presidente
Lino Camilo Ferreira
Secretário
Armindo do Braz Carvalho
Vogal
Adão Pereira Batalha
Vogal

ActA nº 81
Aos três dias do mês de Maio de mil nove-
centos e oitenta pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos reuniu na sua sede, no Largo 
dos Condes, na Ericeira, a Comissão Políti-
ca Concelhia do Partido Social Democrático. 
Aberta a sessão, foi verificada a presença de 
Elisiário Faustino e de Manuel de Oliveira, 
residentes na Povoação de Alcainça, deste 
Concelho, que pediram para ser convidados , o 
que lhes foi concedido, pelo que apresentaram 
uma pretensão a solicitar o apoio da passagem 
das localidade de: Alcainça, Gradil, e Pequena 
a sede de Freguesia, os quais foram da una-
nimidade desta Comissão, que lhes prometeu 
apoio para tal projecto, e lhes dezejou sorte 
no processo iniciado. Os indivíduos em causa, 
manifestaram o desejo de se filiar no Partido, 
o que de seguida lhes foi concedido, e, após 
o preenchimento das respectivas fichas foram 
admitidos, ficando com os números duzentos 
e quatro e duzentos e cinco de Secção Conce-
lhia, ausentando-se de seguida.
Após pequeno intervalo, foram discutidos 
diversos assuntos de interesse para o Parti-
do, entre os quais de um de futuro próximo 
ser adquirida uma máquina fotocopiadora e 
uma máquina de escrever, cujas aquisições são 

aprovadas por unanimidade. Foram também 
lidas diversas circulares e ofícios provenientes 
da Distrital de cujo conteúdo todos tomaram 
conhecimento foi proposto por Fernando Ja-
cinto, que no futuro seja entregue a cada ele-
mento da Comissão Política uma cópia do 
projecto de Regimento, cuja proposta foi apro-
vada por maioria. Também foi proposto pelo 
mesmo elemento, para que se procedesse à 
limpeza e conservação da Sede, tanto interior 
como exteriormente, cuja proposta também 
foi aprovada e as obras deverão ser levadas a 
efeito o mais breve possível. Foi também dado 
conhecimento à Comissão, pelo senhor João 
José Correia Marques membro da mesma e 
ex- Secretário do Núcleo da do    
( Barril) Encarnação que (este Núcleo), se en-
contrava desmembrado e que por tal motivo 
e que por não ter possibilidades de continuar 
a funcionar, pedia a sua iliminação, devendo 
os sócios passarem   a pagar quotas  directa-
mente à Sede Concelhia, o que se irá tentar. 
Deste facto vai ser dado conhecimento à Co-
missão Política Distrital. Foi nesta data pedido 
ao ex-secretário, para apresentar uma nota de 
arrolamento dos artigos porventura existentes 
e também informação da situação actual de 
todos os filiados, o que se ignora nesta Secção, 
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por mim e a terem sido fornecidos esclareci-
mentos ou enviadas remessas de precentagens 
destinadas à C. P. D. tendo-se mantido o re-
ferido Núcleo à margem da mesma Secção du-
rante o tempo em que funcionou. E mais nada 
havendo a tratar foi encerrada a sessão, e dela se 
lavrou a presente acta, por, mim secretário dac-
tilografada e por todos os presentes assinada:
Presidente   José António Dias Pestana
Vice  “  Domingos Nunes Francisco
Secretário   Lino Camilo Ferreira
Tesoureiro  Carlos Sousa
Vogal   Armindo do Braz Carvalho
    “  não assinou
    “  Diamantino Guerra Costa 
    “  Armindo do Bráz Carvalho
    “  João Rafael Roque Gômes
    “  Fernando Silva Santos
    “  Adão Pereira Batalha
    “  Fernando José B. Jacinto

ActA nº 81 
Aos dez dias do mês de Maio de mil novecentos 
e oitenta pelas vinte e uma horas e trinta minu-
tos, reuniu na sua sede, no Largo dos Condes, na 
Ericeira, a Comissão Política Concelhia. Aberta 
a sessão, foi abordado o assunto da Junta de Tu-
rismo da Ericeira, encarregando-se o Vice-Pre-
sidente Senhor Domingos de falar novamente 
ao Presidente do Município, senhor Barquinha, 
afim de ver a possibilidade de poder substituir os 
elementos em funções desde o 25 de Abril e que 
são  adversos ao P.S.D.. Foi também abordado 
o assunto dos feriados Nacionais  e Camarários 
na, (Cam) Praça da Ericeira, cujas autorizações 
para funcionamento devem ser solicitadas pela 
Junta de Freguesia e não por particulares como 
já aconteceu, de cujos factos foi igualmente dado 
conhecimento pelo referido Senhor Domingos, 
ao já citado Presidente da Câmara, que declarou 
concordar. Foi novamente discutido o assunto da 
máquina Stencil existente na Comissão Política 
Distrital, ficando o senhor Diamantino encarre-
gue de saber do seu estado de conservação, e da 
importância aproximada da reparação. Só depois 
de tal consulta poderá ser tomada decisão quanto 
à aquisição. Foi dado conhecimento pelo Senhor 
Presidente, Senhor Doutor Pestana, dum Coló-
quio a nível Concelhio da Aliança Democrática a 

realizar brevemente numa localidade deste Mu-
nicípio, cuja data e local serão opurtunamente in-
dicados, e adiantando-se todavia que os dias pre-
feridos seriam vinte e três, vinte e quatro, trinta ou 
trinta e um de Maio e que a Sessão deveriam ter 
início às vinte e uma horas e trintas minutos e que 
nela participassem elementos do P.S.D. C.D.S. e 
P.P.M., bem como autarquias com elementos da 
A.D. e Comissão Política Concelhia. Ficou ainda 
decidido, por aprovação da maioria dos presentes, 
que brevemente e em data e local a designar, seria 
organizado um almoço de confraternização, onde 
poderiam tomar parte, filiados e suas famílias e 
ainda outras pessoas simpatizantes que fossem 
convidadas pelos respectivos filiados. Foram pro-
postos para filiados os seguintes indivíduos: Ca-
rolina Dores de Sousa, Teresa da Glória Vieira, 
e Orlando Bento Gômes os quais foram admi-
tidos, ficando (respectivamente) os (206-207-
208) duzentos e eis, duzentos e sete e duzentos e 
oito, da Secção Concelhia. E mais nada havendo 
a tratar, foi encerrada a sessão, e dela se lavrou a 
presente acta, por mim secretário dactilografada e 
por os presentes subscrita:
José António Dias Pestana - Presidente
Domingos Nunes Francisco  - Vice-Presidente
Carlos Gil de Sousa   - Secretário
Carlos  Sousa   - Tesoureiro 
          “

Armindo do Braz Carvalho  -  Vogal
João Rafael Roque Gômes   “
Diamantino Guerra Costa   “ 
Fernando da Silva Santos   “
Fernando José B. Jacinto   “
Não legível    “
Gabriel Firmino Ciríaco   “
Adão Pereira Batalh   “

Nota do transcritor - O nº da acta 81 está repetido, pelo 
que há duas actas com o mesmo número

ActA nº 82
Aos dezassete dias do mês de Maio de mil no-
vecentos e oitenta pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, reuniu na sua sede, no Largo 
dos Condes, na Ericeira, a Comissão Política 
Concelhia do P.S.D.. 
Aberta a sessão foi dado conhecimento a to-
dos os presentes, duas diligências feitas por 
mim, Secretário, efectuadas junto de diversos 
individuos afim de se conseguir a cedência de 
uma sala para a realização do Colóquio referi-
do na acta anterior bem como dum local para 
levar a efeito um almôço de confraternização 
como na mesma acta se faz referência. O pro-
prietário do Hotel de Turismo da Ericeira 
declarou que só poderia ceder uma sala a par-
tir de meados de Julho. O Padre Manuel do 
Carmo declarou que lhes era impossível ceder 
o Salão paroquial em virtude de já anterior-
mente o ter recusado ao Partido Comunista e 
Socialista, embora ficasse com muita pena de 
não poder satisfazer tal pedido e os membros 
da Direcção do Club Naval, declararam que 
ficavam com bastante aborrecidos mas tinham 
uma acta que não lhes permitia a cedência da 
sala citada para reuniões políticas ou religiosas. 
Finalmente falando ao Senhor Carlos de Oli-
veira Rodrigues, ofereceu-nos o rez-do-chão 

dum seu prédio acabado de construir, junto 
da Estrada Nacional Ericeira-Sintra e próxi-
mo do cruzamento com a Encosta da Franca. 
Quanto ao local para almôço, de confraterni-
zação é-nos emprestado os anexos da Quinta 
do Rego, defronte do campo de Futebol da 
Ericeira, mostrando o seu proprietário a von-
tade de que o mesmo se realize durante o mês 
de Julho, pois a partir dessa data já há-de ter 
alguma gente acampada.
Foi assente que no dia trinta e um do corrente 
mês se realizava um Colóquio na Sala Rez-do-
-chão, do prédio do Senhor Carlos de Oliveira 
Rodrigues, situado junto da Estrada Nacional 
Ericeira-Sintra e próximo do cruzamento com 
a Encosta da Franca das nove e trinta horas às 
dezanove horas. Mais foi deliberado e aprova-
do por maioria, digo, unanimidade que se pro-
cedesse à compra de uma máquina gravadora 
de Stencil, que se destina ao serviço da Comis-
são Política Concelhia. E nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a sessão, e dela se lavrou a 
presente acta, por mim Secretário dactilogra-
fada e por todos os presentes assinada: 
José António Dias Pestana                      Presidente
Domingos Nunes Francisco                    Vice-presidente
Lino Camilo Ferreira                                       Secretário
Carlos  Sousa                             Vogal
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Gabriel Firmino Ciríaco                        Vogais
Armindo do Braz Carvalho   “
João Rafael Roque Gômes   “ 
Adão Pereira Batalha    “
Não legível   
Fernando José B. Jacinto    “ 

ActA nº 83
Aos vinte e quatro dias do mês de Maio de mil 
novecentos e oitenta pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, reuniu na sua sede, no Largo 
dos Condes, na Ericeira, a Comissão Política 
Concelhia do P.S.D.
Aberta a sessão foi posta à votação por Lino 
Camilo Ferreira, que se convidasse o associa-
do Henrique Pereira Canudo, na qualidade 
de filiado nº 1 e fundador do Partido (Sec-
ção) neste Concelho a assistir ao Colóquio a 
levar a efeito no dia trinta e um do corrente 
mês, nesta vila da Ericeira, cuja proposta foi 
aprovada por todos os presentes. Foram igual-
mente apresentadas duas propostas para novos 
filiados, respeitantes a Francisco Tomaz Du-
arte (Cachouça) e José da Siva Domingos, as 
quais foram aprovadas cabendo aos referidos 
indivíduos os (209 e 210) duzentos e nove e 
duzentos e dez da Secção.
A reunião por falta de comparência do respecti-
vo Presidente, tem a presidi-la Domingos Nunes 
Francisco, Vice-Presidente da mesma Secção. 
Foram discutidos diversos assuntos relacionados 
com o colóquio e almôço a levar a efeito e foi 
tomada nota duma petição verbal apresentada 
por Fernando José B. Jacinto, que pedia a sua de-
missão de vogal da Comissão Política Concelhia.

Foi igualmente tomada nota da acusação feita 
pelo senhor Correia Marques, que disse que a 
culpa do Núcleo da Encarnação ter acabado, 
ser da Comissão Política. O senhor Correia 
Marques mais declarou, que o Núcleo tinha 
acabado em Abril e como a Comissão tomou 
posse em vinte e nove de Março, ambos de mil 
novecentos e oitenta, refutamos tal acusação. 
Até este momento não temos conhecimen-
to que o Secretário ou Presidente do Núcleo 
tenha do cumprimento ao disposto do artigo 
(94º) noventa e quatro e suas alineas a) e b) 
dos Estatutos. E como mais nada houvesse a 
tratar, foi encerrada a sessão, (a qual) cuja  acta, 
foi por mim Secretário dactilografada e vai ser 
assinada por todos os presentes: 

Domingos Nunes Franco             Vice-presidente
Lino Camilo Ferreira     Secretário
Carlos Gil de Sousa       Tesoureiro
João Rafael Roque Gômes            Vogal
Armindo do Braz Carvalho   “
Gabriel Firmino Ciríaco    “
Adão Pereira Batalha    “
sem assinatura
Fernando José B. Jacinto   “

ActA nº 84
Aos trinta e um dias do mês de ( Junho) Maio 
de mil novecentos e oitenta realizou-se um 
coloquio a nível de autarquias locais da A.D. 
num Prédio do Senhor Carlos de Oliveira Ro-
drigues, situado na Fonte do Cabo na Ericeira, 
onde compareceu o senhor o senhor Presidente 
da Câmara Municipal e diversos elementos da 
Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia, e 
respectivas Assembleias, bem como, a Comis-
são Política Concelhia do P.S.D. e o Vice-Pre-
sidente da Assembleia da mesma Comissão.  
Estiveram presentes: Helena Roseta, Enge-
nheiro Canto Moniz, Machado Lourenço, 
Elsa Antunes, Cardoso Andrade, Manuel 
Malaquias, que falaram e diversos esclareci-
mentos às perguntas que lhes foram dirigidas.
Foi apresentada uma moção de repúdio sobre 
de difamação sobre elementos da Aliança De-
mocrática, a qual foi aprovada por unanimida-
de e aclamação. E nada mais havendo a tratar 
foi encerrada a sessão, que decorreu das onze 
às dezanove horas e trinta minutos e dela se 
lavrou a presente acta, que foi por mim Se-
cretário dactilografada e, que vai ser assinada 
pelos elementos da Concelhia presentes.
José António Dias Pestana     Presidente
Domingos Nunes Francisco             Vice-presidente

Lino Camilo Ferreira     Secretário
Carlos Gil de Sousa   Tesoureiro 
Fernando da Silva Santos            Vogal
Armindo do Braz Carvalho   “
João Rafael Roque Gômes   “
Adão Pereira Batalha    “
Fernando José B. Jacinto   “

ActA nº 85
Aos sete dias do mês de Junho de mil no-
vecentos e oitenta pelas vinte e duas horas 
reuniu-se na sua sede, no Largo dos Condes, 
na Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. Aberta a sessão, foi tomado conheci-
mento duma carta enviada no dia dez do mês 
de Maio do corrente ano, ao Secretário Geral 
do P.S.D. afim de pedir um duplicador e uma 
máquina de escrever, mesmo usadas. Foram 
apesentadas propostas respeitantes a novos fi-
liados os quais foram aprovados. Sendo as in-
dicações e nomes a seguir mencionados: Ma-
ria das Dôres Bernardes dos Santos, Catalino 
Carlos Miranda Crava, e Avelino da Cruz, os 
quais ficaram com os números duzentos e tre-
ze, duzentos e catorze e duzentos e quinze de 
Secção.
E como mais nada houvesse a tratar foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando  a presente acta, 
que vai ser por mim Secretário dactilografada 
e, assinada por todos os presentes.
Domingos Nunes Francisco            Vice-Presidente
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Carlos Gil de Sousa    Tesoureiro 
Armindo do Braz            Vogal
Gabriel Firmino Ciríaco   “
Adão Pereira Batalha    “
João Rafael Roque Gômes    “
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ActA nº 87- 
(vEr SUplEMEntO) 87
Aos vinte e um dias do mês de Junho de mil 
novecentos e oitenta, não houve a reunião, 
normal (semanal) da Comissão Política Con-
celhia do P.S.D., pelo facto e não terem com-
parecido elementos para a realização da mes-
ma. Motivo pelo qual não vai haver acta.
O Secretário - Lino Camilo Ferreira

ActA nº88
Aos vinte e oito dias do mês de Junho de mil 
novecentos e oitenta, não houve  a reunião 
normal da Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. em virtude de ter sido deliberado em 
Reunião anteriormente realizada que o ultimo 
sábado de cada mês era destinado à frequência 
de todos os sócios, familiares, ao que se deu 
cumprimento, comparecendo diversos filiados; 
foram trocadas algumas impressões e não se 
trataram de assuntos, respeitantes à Comissão, 
pelo que a acta não vai ser passada, com qual-
quer apreciação ou decisão.
O Secretário - Lino Camilo Ferreira

ActA nº 89
Aos cinco dias do mês de Julho de mil no-
vecentos e oitenta pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos reuniu na sua sede, no Largo 
dos Condes, na Ericeira, a Comissão Política 
Concelhia do P.S.D. Aberta a sessão, foram 
prestados alguns esclarecimentos e informa-
ções pelo Presidente, Sr. Doutor Pestana res-
peitantes: ao conserto da máquina de Stencil, 
recentemente adquirida, sendo mandado pa-
gar a quantia de quatro mil e quinhentos escu-
dos à C.P.D. de Lisboa pela compra da mes-
ma. A festa que se pretende levar a efeito, com 
almoço de confraternização entre filiados e a 
Comissão Coordenadora da Aliança Demo-
crática, que ainda não se encontra constituída: 
foi aprovada e decidida a compra de cinquenta 
cadeiras para a sede, cuja aquisição depende 
dos preços pretendidos pelas casas fornecedo-
ras e do parecer final desta Comissão. E nada 
mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e 
dela se lavrou a presente acta, que foi por mim 
Secretário dactilografada e vai ser assinada por 
todos os presentes:
José António Dias Pestana                       Presidente
Domingos Nunes Francisco             Vice-Presidente
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Carlos Gil de Sousa    Tesoureiro 

Fernando da Silva Santos            Vogal
Armindo do Braz Carvalho   “
Fernando José B. Jacinto   “
Adão Pereira Batalha    “

Acta nº 87 Suplemento
Em continuação da acta referida deve constar 
que no dia vinte e um do mês de Junho de mil 
novecentos e oitenta, não houve comparência 
na reunião semanal da Comissão Política, por 
se ter realizado uma reunião da Assembleia 
Geral, onde foram eleitos os representantes 
Concelhios à Assembleia Política Distrital, e 
dois filiados como indigitados a Candidatos a 
Deputados, ou sejam: Manuel Ramos Mou-
rão de Andrade e Domingos Nunes Francis-
co. A acta deve ser lavrada pelo Secretário da 
Assembleia-Geral, motivo porque se não fez 
referência aos diversos assuntos abordados.
Lino Camilo Ferreira - Secretário

ActA nº 90
Aos doze dias do mês de Julho de mil novecentos 
e oitenta pelas vinte e uma horas e trinta minu-
tos, reuniu na sua sede, no Largo dos Condes, na 
Ericeira, a Comissão Política Concelhia do P.S.D.  
Aberta a sessão, e por falta de comparência do res-
pectivo Presidente, teve a presidi-la o Vice-Presi-
dente Domingos Nunes Francisco, que usou da pa-
lavra, abordando diversos assuntos de interessa para 
o Concelho, e muitas outras informações prestadas 
por Fernando José Bernardo Jacinto acerca do que 
se vêm passando na Assembleia Municipal.
Foi dado conhecimento de duas propostas apre-
sentadas respeitantes a novos filiados (Albano 
dos Santos Oliveira da Silva e João dos Santos 
(“Camilitos”) as quais foram aprovadas, cabendo 
aos mesmos indivíduos os números duzentos e 
dezassete e duzentos e dezoito (respectivamente) 
de Secção. E nada mais havendo a tratar foi en-
cerrada a sessão e dela se lavrou a presente acta, a 
qual  foi por mim Secretário dactilografada e vai 
ser assinada por todos os presentes:
Domingos Nunes Francisco            Vice-presidente
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Carlos Gil de Sousa     Tesoureiro
sem assinatura             Vogal
Fernando José Bernardes Jacinto    “
Armindo do Braz Carvalho    “
Adão Pereira Batalha      “

ActA nº 91
Aos dezanove dias do mês de Julho de mil 
novecentos e oitenta pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos reuniu na sua sede, no Largo dos 
Condes, na Ericeira, a Comissão Política Con-
celhia do (P.S.D) Partido Social Democrático. 
Aberta a sessão, foram discutidos assuntos do 
âmbito partidário e foi tomado esclarecimento 
das novas normas de admissão de filiados desde 
simpatizantes até efectivos. Símbolos -1 dos 16 
aos 18 - 2 - dos 18 aos 25 - 3 dos 25 em diante 
e 4 dos 14 aos 16. Compareceu na reunião o 
filiado Sr. Victor  Taveira, da Malveira, que nos 
apresentou algumas sugestões relacionadas com 
a Junta de Freguesia, Assª da Junta de Freguesia 
e Câmara Municipal, e respeitantes à instalação 
e funcionamento do Jardim Infantil, integrado 
no Centro de assistência  Local. E nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a sessão e dela 
se lavrou a presente acta, a qual foi por mim 
Secretário dactilografada e vai ser assinada por 
todos os presentes:
Domingos Nunes Francisco       Presidente
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Carlos Gil de Sousa    Tesoureiro 
Adão Pereira Batalha             Vogal
Gabriel Firmino Ciríaco                    “
Armindo do Braz Carvalho                    “
Fernando José Bernardes Jacint                     “
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ActA nº 92
Aos vinte e seis dias do mês de Julho de mil 
novecentos e oitenta, não houve a reunião da 
Comissão Política Concelhia (normal), em 
virtude de ter sido deliberado em Reunião 
anteriormente realizada que o ultimo dia de 
cada mês (sábado) era destinado à frequência 
de todos os sócios e familiares, ao que se deu 
cumprimento. Compareceram diversos filia-
dos foram trocadas algumas opiniões de or-
dem política e local não sendo a acta lavrada, 
com qualquer decisão ou apreciação.
O Secretário     - Lino Camilo Ferreira 
Compareceram - José António Pestana  
 “      - Domingos Nunes Francisco 
 “      - Fernando José B. Jacinto
 “      - Daniel Domingos Lourenço 
 “      - Armindo do Braz Carvalho 
 “      - Adão Pereira Batalha
                                           sem assinatura

ActA nº 93
Aos dois dias do mês de Julho de mil novecen-
tos e oitenta, pelas vinte e duas horas reuniu na 
sua sede, no Largo dos Condes, na Ericeira, a 
Comissão Política Concelhia do P.S.D.
Aberta a sessão, foram discutidos assuntos do 
âmbito partidário e outros de interesse geral e 
foram apresentadas propostas de cinco novos 
filiados, as quais foram aprovadas.
Os filiados em questão e números que lhe fo-
ram atribuídos, são os a seguir indicados: Ma-
nuel Lucas, número duzentos e dezoito, João 
Lopes Ferreira número duzentos e vinte, Ma-
ria Manuela Pires dos Martires de Sá, número 
duzentos e vinte e um, Felipe Marques nú-
mero duzentos e vinte e dois e Joaquim Jorge 
Magalhães Duarte, número duzentos e vinte e 
três. E nada mais havendo a tratar foi encer-
rada a sessão e dela se lavrou a presente acta, 
a qual foi por mim Secretário dactilografada e 
vai ser assinada por todos os presentes:
José António Dias Pestana     Presidente
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Armindo do Braz Carvalho            Vogal
Fernando José B. Jacinto                     “
Gabriel Firmino Ciríaco                     “

ActA nº 94
Aos nove dias do mês de Agosto de mil nove-
centos e oitenta, pelas vinte e duas horas reu-
niu na sua sede, no Largo dos Condes, na Eri-
ceira, a Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Aberta a sessão, foram discutidos alguns as-
suntos do âmbito partidário e foi dado conhe-
cimento do conteúdo de algumas circulares, 
provenientes do Partido (Sede) e da Comissão 
Política Distrital. E como mais nada houvesse 
a tratar foi encerrada a sessão e dela se lavrou a 
presente acta, por mim secretário dactilografa-
da e assinada por todos os presentes:
Domingos Nunes Francisco 
Lino Camilo Ferreira              Secretário
Carlos Gil de Sousa   
Fernanda da Silva Santos
Fernando José B. Jacinto
Gabriel Firmino Ciríaco   
Adão Pereira Batalha

ActA nº 95
Aos dezasseis dias do mês de Agosto de mil 
novecentos e oitenta pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, reuniu na sua Sede, no Largo 
dos Condes, na Ericeira, a Comissão Política 
Concelhia do P.S.D. Aberta a sessão e como 
não houvesse assuntos de âmbito particular 
ou partidário a tratar, e ainda por terem com-
parecido poucos elementos à reunião, foram 
apenas trocadas impressões acerca da propa-
ganda a levar a efeito tendo neste mesmo dia 
sido deliberado que se começassem a colocar 
cartazes anteriormente feitos e alguns dizeres 
nas ruas destas localidades ao que imediata-
mente foi dado execução.  E como mais nada 
houvesse a tratar foi encerrada a sessão, e dela 
se lavrou a presente acta, que foi por mim se-
cretário dactilografada e vai ser assinada por 
todos os presentes:
 Domingos Nunes Francisco 
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa  
Gabriel Firmino Ciríaco  
Fernando da Silva Santos
Fernando José Bernardes Jacinto
Adão Pereira Batalha

ActA nº 96
A sessão número noventa e seis acima indi-
cada, foi levada a efeito no dia dezanove do 
mês de Agosto de mil novecentos e oitenta, 
na Sede a Ericeira, foi extraordinária e man-
dada convocar pelo Presidente da Assembleia 
Geral. Não esteve presente, por se encontrar 
ausente no Norte do País, mas teve conhe-
cimento que o referido Presidente, mandou 
efectuar a citada convocatária, para manifestar 
o seu descontentamento por não lhe ter sido 
dada explicação ou conhecimento do número 
em que tinha ficado, para deputado à Assem-
bleia da República, para onde havia sido pro-
posto em reunião então realizada. E de mais 
nada tendo tido tido conhecimento, mesmo a 
presente acta que assino. 
Lino Camilo Ferreira - Secretário

1980

ActA nº 97
Aos vinte e três dias do mês de Agosto de mil 
novecentos e oitenta, pelas vinte e uma horas 
e trinta minutos, reuniu na sua sede, no Lar-
go dos Condes, na Ericeira, a Comissão Polí-
tica Concelhia do P.S.D. Aberta a sessão, foi 
tomado pré conhecimento da proposta para 
novo filiado, de Jacinto Gregório Constantino, 
a qual foi aprovada, ficando com o número du-
zentos e vinte e quatro da Secção. Comparecem 
nesta reunião o filiado, senhor Victor Taveira, 
que veio explicar e pedir auxílio, para que sejam 
tomadas providências acerca da forma como a 
sua terra (Malveira) está ser abastecida de água, 
o que declararam ser extremamente grave,  por 
a sua falta ser quási constante. Foram trocadas 
diversas informações e lidas várias circulares e 
como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada 
a sessão, e dela se lavrou a presente acta, que 
foi por mim secretário dactilografada e vai ser 
assinada por todos os presentes   
Domingos Nunes Francisco 
Lino Camilo Ferreira - Secretário
Carlos Gil de Sousa   
Gabriel Firmino Ciríaco
Adão Pereira Batalha   
João Rafael Roque Gômes 
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ActA nº 98
Aos trinta dias do mês de Agosto de mil nove-
centos e oitenta, não houve a reunião normal 
da Comissão Política Concelhia do P.S.D. em 
virtude de no último sábado de cada mês, à 
mesma terem acesso todos os (sócios) filiados 
e simpatizantes, o que se verificou, em cujos 
dias são trocadas impressões e opiniões, de or-
dem natureza política e local, não sendo a acta 
lavrada com qualquer opinião ou apreciação.
O Secretário        Lino Camilo Ferreira - Compareceram 
Domingos Nunes Francisco 
Adão Pereira Batalha
Carlos Gil de Sousa     
Gabriel Firmino Ciríaco

ActA nº 99
Aos seis dias do mês de Setembro de mil no-
vecentos e oitenta, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos reuniu a Comissão Política 
Concelhia do P.S.D na sua sede, no Largo dos 
Condes, na Ericeira. Aberta a sessão, foi lida 
uma carta enviada pelo presidente da mesma 
Comissão, na qual pediu a suspensão do seu 
mandato até ao fim da Campanha Eleitoral, 
por se encontrar a desempenhar o cargo de 
Presidente da Comissão Coordenadora da 
A.D. que funciona neste Concelho, e não lhe 
ser possível exercer ambos os cargos. A de-
sempenhar o seu cargo ficou o senhor Domin-
gos Francisco, actual Vice-Presidente. Foram 
apresentadas propostas para novos filiados, 
que foram aceites e que constam dos indiví-
duos a seguir mencionados: Liberta da Silva 
Tavares Francisco, David da Conceição Braz, 
Manuel Lourenço Esteves Portela, Armando 
Lourenço Portela, Américo José de Oliveira 
(Portela), digo, Peralta, Arnaldo Alves Coelho, 
Rui Manuel Sá Sousa, Maria Deolinda Costa 
Almeida, Jaime Manuel Melo Pereira, Carlos 
Manuel Rodrigues Matos, Francisco Paulo 
Martins Pereira, e Jorge Manuel Alves Mano 
Cordeiro Brilhante, sendo os seis últimos res-

peitantes à J.S.D. Ficaram com os números 
da Secção a seguir indicados: 225-226-227-
228-229-230-231-232-233-234-235 e 236. 
Foram discutidos diversos assuntos, tanto a 
nível político como Concelhio, não havendo 
todavia resoluções a tomar. E como nada mais 
houvesse a tratar, foi encerrada a sessão, e dela 
se lavrou a presente acta, a qual foi por mim 
Secretário dactilografada e vai ser assinada por 
todos os presentes:  
Domingos Nunes Francisco - Vice-Presidente 
Lino Camilo Ferreira - Secretário
Fernando José Bernardes - Vogal
Fernando da Silva Santos   
Gabriel Firmino Ciríaco
Adão Pereira Batalha

ActAS nºS 100 - 101 - 102 - E 103
Aos dias treze, vinte e vinte e sete de Outubro, 
digo, Setembro e ainda quatro de Outubro não 
houve reuniões da Comissão Política Concelhia 
em virtude de todos os membros não poderem 
comparecer às mesmas  por terem afazeres na 
campanha Eleitoral e portanto  não disporem 
de tempo para comparecer nas reuniões. 
O Secretário
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 104
Aos onze dias do mês de Outubro de mil no-
vecentos e oitenta, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos reuniu, na sua sede, no Largo 
dos Condes, a Comissão Política Concelhia 
do P.S.D, na Ericeira. Aberta a sessão, foram 
apresentados para novos filiados: Carlos Al-
berto Reis, Maria Brígida Almeida, Arman-
do Novo, Luiza Lopes, Manuel Timóteo dos 
Santos, Ana Paula Santos Sousa Liberal dos 
Santos e José Augusto Silva Reis, os quais fo-
ram aprovados e ficaram com os números de 
filiados de Secção que a seguir se indicam: 
237-238-239-240-241-242 respectivamen-
te. Foram trocadas impressões referentes aos 
resultados das últimas eleições e foi tomado 
conhecimento do conteúdo de diversas circu-
lares. E nada mais havendo a tratar, foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando a presente acta, 
a qual foi por mim Secretário dactilografada e 
vai ser assinada por todos os presentes: 
José António Dias Pestana    Presidente
Domingos Nunes Francisco            Vice-Presidente
Lino Camilo Ferreira -                 Secretário
Carlos Gil de Sousa-                   Tesoureiro
Sem assinatura                                         Vogal

ActA nº 105
Aos dezoito dias do mês de Outubro de mil 
novecentos e oitenta, pelas vinte e uma horas 
e trinta minutos reuniu, na sua sede, no Largo 
dos Condes, na Ericeira, a Comissão Política 
Concelhia do P.S.D. Como apenas tivessem 
comparecido os quatro elementos abaixo as-
sinados, foi deliberado proceder-se à confe-
rência e encerramento de contas, respeitantes 
ao recebimento de quotas e joias a partir de 
Junho e receita líquida auferida para o Partido 
(Secção) das percentagens de vendas de ma-
terial de propaganda efectuadas nesta vila da 
Ericeira, no período da última campanha elei-
toral, tendo-se verificado as receitas a seguir 
mencionadas:
Quotas e Joias - 13.330$00- treze mil  trezen-
tos e trinta escudos 
Material vendido 18.620$00 - dezoito mil, 
seiscentos e vinte escudos 
Total 31.950$00 - trinta e um mil, novecentos 
e cinquenta escudos.
E mais nada havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta, a qual 
foi por mim Secretário dactilografada e vai ser 
assinada por todos os presentes
Domingos Nunes Francisco - Vice-Presidente 
Lino Camilo Ferreira - Secretário
Carlos Gil de Sousa - Tesoureiro
Fernando Jacinto  -  Vogal
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ActA nº 106
Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro de 
mil novecentos e oitenta, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos reuniu, na sua sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D. Aberta a sessão, 
foi apresentado uma proposta para admissão 
dos indivíduos a seguir mencionados: Maria 
Clara Batalha Caseiro da Piedade, Eulália 
da Conceição Santos, Eunice da Silva Bastos 
Osório e Valentim Tomaz, a qual foi aprova-
da, ficando os novos filiados com os números 
243-244-245 (e duzentos) 246, duzentos e 
quarenta e três, quatro, cinco e seis respectiva-
mente de Secção. Seguidamente foi apreciado 
o envio, duma máquina duplicadora e outra de 
escrever, para esta sede há mais de dois meses, 
sem que até esta data tenha sido dado conhe-
cimento do preço das mesmas bem como das 
condições de compra e funcionamento, sen-
do deliberado por todos os presentes que se 
mandasse uma carta aos filiados e membros 
desta Comissão, Senhor Diamantino, Guer-
ra da Costa, a fim de comparecer no dia um 
do próximo mês de Novembro, pelas vinte e 
uma horas e trinta minutos nesta Sede, afim 
de nos fornecer dados sobre o preço de venda, 
funcionamento e condições ficando assente 

que caso o mesmo não compareça nesta Co-
missão se desinteressa da aquisição destas má-
quinas e se dirigirá a outra empresa ou casa 
de especialidade onde pretenderá a aquisição 
das máquinas em causa. Mais foi solicitado ao 
Senhor Diamantino que nos envie a máquina 
Stencil que tem em seu poder ou que entre-
gou a qualquer casa para arranjo. Foi também 
deliberado pela maioria, que se enviasse uma 
carta ao Sr. Presidente desta Comissão Polí-
tica, Sr. Doutor Pestana, afim de lhe solicitar 
declarações relacionadas com declarações com 
um pedido feito pelo Presidente da Junta de 
Freguesia da Ericeira, ao Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Mafra, no sentido de 
ser substituída a Junta de Turismo da Ericei-
ra, que não foi substituída em devido tempo e 
que o referido Sr. Presidente da J. Freguesia, 
Senhor Horácio, exigiu ao Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Mafra, e que se tal 
não fosse levado a efeito toda a Junt levaria to-
dos os elementos da Junta em questão, a pedir 
a demissão. O pedido a que se faz referência 
é derivado ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal ter afirmado ao Sr. Horácio que 
se ia avistar com o Presidente da Comissão 
Política do P.S.D. e que o assunto seria bre-
vemente resolvido. Foi-nos perguntado como 

tinha sido o assunto solucionado, e nada pu-
demos adiantar, por nada sabermos e portan-
to antes do pedido de demissão da Junta em 
causa, gostaríamos de saber e poder responder 
às perguntas que nos irão sendo feitas. E nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, 
dela se lavrando a presente acta, vai ser assina-
da por todos os presentes e por mim foi mim 
Secretário que dactilografei e assino: 
Domingos Nunes Francisco - Vice-Presidente 
Lino Camilo Ferreira - Secretário
 Carlos Gil de Sousa - Tesoureiro
João Rafael Roque Gômes -Vogal
Fernando Jacinto
Adão Pereira Batalha

ActA nº 107
Aos um dias do mês de Novembro de mil no-
vecentos e oitenta, pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos reuniu na sua sede, no Largo 
dos Condes, na Ericeira, a Comissão Política 
Concelhia do P.S.D. 
Aberta a sessão, foram abordados e discutidos 
alguns assuntos locais, tendo como discussão 
principal o caso da Junta de Turismo da Ericei-
ra, que é de cariz Comunista, não foi substituída 
quando das últimas eleições para as autarquias 
locais e não tem feito ou tentado inteirar-se das 
obras que antigamente costumava tomar a seu 
cargo. Ao fim de mais de duas horas de discus-
são sobre o assunto relatado, foi proposto pelo 
Presidente da Comissão Política: A Comissão 
Política do P.S.D., analisado o problema e actu-
ação da Junta de Turismo da Ericeira, deliberou 
por unanimidade: Primeiro: discordar inteira-
mente da actuação da actual Junta de Turismo 
da Ericeira: Segunda: tentar por todos os meios 
ao seu alcance sensibilizar os Órgãos compe-
tentes para a rápida solução dos problemas, que 
passará pela substituição de todos os elementos 
nomeados que a substituem, declarando o mes-
mo senhor Presidente da C. P. C. que ia tentar 
solucionar os assuntos pelas vias competentes, 

ao que aliás já vinha procedendo. Em continua-
ção dos trabalhos, foi tomado conhecimento do 
conteúdo de uma carta enviada à Secção, pelo 
filiado com o antigo nº de Secção 08142 (26) 
vinte e seis e do Partido 8142, oito mil cento 
e quarenta e dois, cujo cartão nesta data nos 
enviou. Esclarece-se que o ex-filiado em cau-
sa, inscreveu-se em 27-12-74 - vinte e sete de 
Dezembro de mil novecentos e setenta e qua-
tro, e nunca procedeu ao pagamento de quotas. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta, vai ser 
assinada por todos os presentes e por mim foi 
mim Secretário que a dactilografei e assino: 
José António Dias Pestana - Presidente
Domingos Nunes Francisco - Vice-Presidente
Lino Camilo Ferreira - Secretário
Carlos Gil de Sousa -Tesoureiro
João Rafael Roque Gômes - Vogais
Fernando Jacinto
Diamantino Guerra Costa
Gabriel Firmino Ciríaco 
João Rafael Roque Gômes 
Adão Pereira Batalha

ActA nº 108
Aos oito dias do mês de Novembro de mil 
novecentos e oitenta, pelas vinte e uma horas 
e trinta minutos, reuniu na sua sede, no Largo 
dos Condes, na Ericeira, a Comissão Política 
Concelhia do P. S. D. Aberta a sessão, foi-nos 
declarado pelo respectivo presidente Doutor 
Pestana que o jantar que se pretendia levar a 
efeito na noite do dia catorze do corrente, fi-
caria sem efeito, em virtude de não conseguir 
data disponível dos diversos candidatos das di-
versas individualidades contactadas para se des-
locarem a esta localidade, conforme era desejo 
duma grande parte da População. Em seguida 
foi abordado e analizado o assunto respeitan-
te à compra duma maquina de escrever que se 
encontra nesta Sede há mais de dois meses, não 
se tendo concretizado a compra, por se chegar à 
conclusão que as letras do teclado eram muito 
diminutas, o que, não convinha a esta Secção. A 
compra foi reprovada pela maioria dos presentes. 
Foi solicitado ao membro da mesma Comissão 
e vendedor duma máquina duplicadora, ad-
quirida anteriormente, que apresentasse recibo 
respeitante à aquisição e pagamento da mesma. 
Em seguida foi apresentada uma proposta para 
admissão de Miquelina Chaves Rute Soares, a 
qual foi aprovada, ficando o citado filiado com 
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o nº (247) duzentos e quarenta e sete da Secção. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ses-
são, dela dela se lavrando a presente acta, que vai 
ser assinada por todos os presentes e por mim 
Secretário, que a dactilografei e assino. 
José António Dias Pestana     Presidente
Domingos Nuno Francisco             Vice-Presidente
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Carlos Gil de Sousa      Tesoureiro
João Rafael Roque Gomes            Vogal
Fernando da Silva Santos   “
 Diamantino Guerra Costa   “

ActA nº 109
Aos vinte dois dias do mês de Novembro de 
mil novecentos e oitenta, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, reuniu na sua Sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política do P. S. D. 
Aberta a sessão foi discutido e aprovado a 
compra de uma máquina de escrever da marca 
“Hermes”, que se destina à escrita desta Secção. 
A máquina referida foi adquirida pela quantia de 
(20.125$00) vinte mil cento e vinte e cinco escudos. 
Foi proposto para filiado, Joaquim Filipe 
Abreu dos Santos, o qual foi aprovado e ficou 
com o número (248) duzentos e quarenta e 
oito da Secção. 
E como em seguida se foi proceder à afixa-
ção de cartazes de propaganda, nada mais foi 
tratado nesta reunião, pelo que foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta, que vai 
ser assinada por todos os presentes e por mim 
Secretário que a dactilografei e assino. 
Domingos Nuno Francisco             Vice-Presidente
Lino Camilo Ferreira                       Secretário
Carlos Gil de Sousa      Tesoureiro 
Diamantino Guerra Costa           Vogais
Fernando José Bernardes Jacinto   “
João Rafael Roque Gomes   “
 Adão Pereira Batalha    “

ActA nº 110
Aos vinte e nove dias do mês de Novembro 
de mil novecentos e oitenta, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, reuniu na sua Sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P. S. D. Aberta a ses-
são, foi tomado conhecimento do conteúdo 
de algumas circulares e em seguida foi deli-
berado que o pessoal presente fosse proceder à 
colagem de propaganda eleitoral, respeitante à 
propaganda eleitoral candidatura do Presiden-
te da República. E como nada mais houvesse 
a tratar, foi encerrada a sessão e dela se lavrou 
a presente acta, que vai ser assinada por todos 
os presentes e por mim secretário, que a dacti-
lografei e assino. 
Domingos Nuno Francisco             Vice-Presidente
Lino Camilo Ferreira       Secretário
Fernando José Bernardes Jacinto           Vogais
Gabriel Firmino Ciríaco   “
João Rafael Roque Gomes   “
 Adão Pereira Batalha   “
sem assinatura   “

ActA nº 111
Aos seis dias do mês de Dezembro de mil no-
vecentos e oitenta, não houve a reunião normal 
dos sábados, em virtude de no dia seguinte haver 
eleições para Presidente da República e a maioria 
dos elementos se encontrassem nomeados para 
presidir ou fazer parte das mesas de voto e por tal 
motivo não terem comparecido à reunião. 
O Secretário
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 112
Aos treze dias do mês de Dezembro de mil no-
vecentos e oitenta, pelas vinte e uma horas, reuniu 
na sua Sede, no Largo dos Condes, na Ericeira, a 
Comissão Política Concelhia do P. S. D. 
Aberta a sessão, foi-nos informado pelo respectivo 
Presidente Doutor Pestana, que tinha sido convo-
cado para comparecer na noite de onze do cor-
rente mês na Sede da Comissão Política Distrital 
para a Eleição do Doutor Pinto Balsemão para 
substituir o falecido Doutor Sá Carneiro, sendo 
igualmente indigitado para o lugar de Primeiro 
Ministro. Em seguida foi chamada a atenção ao 
citado Presidente da Comissão Política, sobre a 
forma como se vinham fazendo convocações para 
comparência na Distrital, pois em alguns casos a 
maioria dos elementos da Comissão não têm co-
nhecimento das mesmas convocatórias, tanto por 
circulares como telefonicamente. O Presidente 
Pestana prometeu falar na Distrital sobre o as-
sunto em causa. Em seguida foi apresentada uma 
proposta para filiar José da Conceição Mourão, 
a qual foi aprovada, ficando o mesmo indivíduo 
com o nº 249 da Secção. E como nada mais hou-
vesse a tratar foi encerrada a sessão, dela se lavran-
do a presente acta, que vai ser por mim Secretário 
dactilografada e assinada por todos os presentes.
José António Dias Pestana  Presidente

Domingos Nuno Francisco  Vice   “
Carlos Gil de Sousa   Tesoureiro
Lino Camilo Ferreira    Secretário
Gabriel Firmino Ciríaco  Vogais
Fernando José Jacinto
Fernando da Silva Santos
João Rafael Roque Gomes
Adão Pereira Batalha
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ActA nº 113
Aos vinte dias do mês de Dezembro de mil no-
vecentos e oitenta, reuniu na sua Sede, no Lar-
go dos Condes, na Ericeira, a Comissão Política 
Concelhia do P. S. D. Pouco houve a tratar, tendo 
o Senhor Domingos afirmado mais uma vez que 
apresentou os homens de Alcainça, que preten-
dem freguesia separada da Malveira, ao deputado 
Sr. Arménio dos Santos, nada mais sabendo, de-
clarando que todavia os mesmos têm contactado 
com o mesmo deputado. Acontece que tendo eu, 
contactado o Senhor Arménio dos Santos, da 
eleição do Dr. Pinto Balsemão para substituir o 
falecido Doutor Sá Carneiro, sendo igualmen-
te indigitado para o lugar do Primeiro Ministro 
no dia vinte e três corrente, pelas dezassete horas, 
o mesmo declarou não se lembrar de quaisquer 
contactos e não ter qualquer processo em seu po-
der. Mais me disse que existe uma lei que para 
qualquer localidade ter pretensão a Junta de Fre-
guesia, tem ter um mínimo de requisitos, como 
Cemitério, Igreja, um certo número populacional, 
comercial, industrial e outros conforme consta 
nuns estatutos que brevemente nos vai enviar e só 
depois do processo organizado e onde conste as 
exigências apontadas e que o mesmo leu deve ser 
entregue e de preferência encaminhado pelo par-
tido, neste caso Comissão Política. O Presidente 
Sr. Dr. Pestana, que compareceu tardiamente, 

focou o assunto dos Presidentes de Junta de Fre-
guesia virem faltando às assembleias Municipais, 
tendo na última reunião, comparecido apenas 
cinco e o Presidente da Ericeira já não comparece 
há cinco sessões. Também falou embora a título 
confidencial, da pretensão do Sobreiro e Achada 
de passarem a Freguesia. Falou sobre um pedido 
que lhe foi feito, para concretização duma estrada 
na Freguesia do Milharado, à qual já ficara pro-
metida pelo então Presidente Soutelinho e que 
tanto naquele como neste reinado, nada se tem 
feito. Foi posta à votação e foi aprovada a compra 
de (2.500) dois mil e quinhentos calendários de 
algibeira e como mais nada houvesse a tratar foi 
encerrada a sessão, e dela se lavrou a presente acta 
que vai ser por mim secretário dactilografada e as-
sinada por todos os presentes.
José António Dias Pestana
Presidente
Domingos Nuno Francisco
Vice-Presidente
Lino Camilo Ferreira
Secretário
Fernando José Jacinto
Vogais
Gabriel Firmino Ciríaco
Armindo Brás Carvalho

ActA nº 114
Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro de 
mil novecentos e oitenta, pelas vinte e uma 
horas, não houve reunião da Comissão Política 
Concelhia, por na reunião do dia vinte último, 
ter sido deliberado, que em virtude dos dias 
festivos de Natal, que se aproximavam, a reu-
nião em causa não deveria ser efectuada, o que 
todavia foi aprovado por unanimidade.
O Secretário
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 115
Aos três dias do mês de Janeiro de mil nove-
centos e oitenta e um, reuniu na sua Sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P. S. D. Cerca das vinte 
e uma e trinta horas, ou seja, quando abriu a 
sessão, foi apresentada uma relação de dezanove 
indivíduos, que se inscreveram para novos filia-
dos, os quais foram aprovados e cujos nomes e 
números de Secção a seguir se indicam:
Nº250 Maria Antonieta Mendes Lourenço
“ 251 Cesar Germano Timóteo de Almeida Claro
“ 252 António Manuel Reis da Mata
“ 253 Marcolino Dias Batalha
“ 254 Vitor Manuel Filipe dos Santos Firmino
“ 255 Maria Manuela Paulo
“ 256 Maria Helena Pereira Pires Batalha
“ 257 Henrique Pimpão Quintino Duarte
“ 258 Augusto Luíz Miranda
“ 259 Maria de Lurdes Duarte Jorge Miranda
“ 260 Maria da Nazaré Pereira da Mata
“ 261 José Inocêncio Bernardes
“ 262 Maria de Lurdes Almeida Luzio
“ 263 Victor Manuel Meira Pereira
“ 264 Filipe Tomaz Marques (Filho)
“ 265 Maria Emília José Pereira Paulo
“ 266 José dos Santos (Laureano)
“267 Carmelinda Graciette Conceição R. Marques
“ 268 João Martins

Nota: Todos os novos militantes são residen-
tes na Freguesia da Ericeira, com excepção do 
duzentos e cinquenta e quatro, que reside no 
Barril (Encarnação). 
Na continuação dos trabalhos foram indicados 
os nomes de diversas pessoas para elegerem na 
Assembleia Concelhia de dez de Janeiro cor-
rente, os Delegados ao Congresso Nacional de 
Lisboa e ainda os membros para comporem 
os corpos directivos da Assembleia Concelhia, 
para o ano corrente. Foi proposto e aprovado 
por unanimidade que se proceda à compra 
de uma bandeira do P. S. D. Seguidamente 
foram lidas diversas circulares pela Nacional 
(enviadas), após o que foi dado por encerrada 
a sessão, C cuja acta, foi por mim secretario 
dactilografada e vai ser assinada por todos os 
presentes.
José António Dias Pestana    Presidente
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Adão Pereira Batalha         Vogais
João Rafael Roque Gomes
Fernando José Jacinto
Fernando da Silva Santos
Gabriel Firmino Ciríaco

ActA nº 116
Aos dez dias do mês de Janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e um, não houve a reunião normal 
da Comissão Política Concelhia em virtude de no 
mesmo dia e local, se ter efectuado uma reunião 
extraordinária da Assembleia Concelhia, onde 
foram eleitos para presidirem à mesma, durante o 
corrente ano, os filiados a seguir indicados: Vitor 
Manuel Taveira, Presidente; Joaquim Filipe Abreu 
dos Santos, Vice-Presidente e João Artur Dias 
Alves, Secretário. Foram igualmente eleitos para 
representar a Secção no Congresso a levar a efeito 
nos dias vinte, vinte e um e vinte e dois do mês de 
Fevereiro próximo, na Cidade de Lisboa os filia-
dos a seguir indicados: José António Dias Pestana; 
Henrique Sardo Pereira Canudo; Manuel Ramos 
Mourão de Andrade; Vitor Manuel Pereira e Do-
mingos Nunes Francisco. Foram igualmente postas 
à discussão e aprovação as contas do ano findo, as 
quais foram aprovadas por unanimidade, tendo-se 
verificado uma receita de cento e oitenta e três mil, 
quinhentos e cinquenta escudos e setenta centavos. 
Uma despesa de noventa e quatro mil, novecentos 
e trinta e nove escudos e cinquenta centavos e um 
saldo de oitenta e oito mil seiscentos e onze escudos 
e vinte centavos.
O Secretário
Lino Camilo Ferreira
Nota: O Victor Manuel Taveira é o quarto e
m troca com o Domingos.
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ActA nº 117
Aos dezassete dias do mês Janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e um, reuniu na sua Sede, 
no Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P. S. D. 
Aberta a sessão, foram lidas algumas circulares 
do Partido, de que todos tomaram conhecimen-
to. Em seguida foi abordado o assunto da Junta 
de Turismo da Ericeira, declarando o Presidente 
Pestana, que o processo que não permite a subs-
tituição dos membros da mesma, se encontra no 
Tribunal Administrativo; e só depois do mesmo 
apreciado e resolvido, poderá haver substituições. 
Em seguida foi aprovado por maioria, que do as-
sunto se iria dar conhecimento à Comissão Po-
lítica Distrital. Foi ainda apresentada uma lista 
com propostas de novos filiados, a qual foi apro-
vada e que consta dos nomes seguintes: 
269 Mário dos Santos (Abobora)
270 José Manuel Pires
271 António Correia dos Santos
272 Maria Gracinda Batalha Saramago Ruivo
273 Russel Ferreira Lagariço
274 Virgínia Pereira Patacas Laúsiz
275 Fernando dos Santos Firmino
276 Maria Manuela Ramos Lagariço
277 Marcolina Pereira Pires
278 Maria Luíza Cristina Martelo da Fonseca

1981

279 Maria Manuela dos Santos Martinho
280 Augusto José Plácido
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta, que vai 
ser por mim secretário dactilografada e assina-
da por todos os presentes.
José António Dias Pestana    Presidente
Domingos Nuno Francisco               Vice-Presidente
Lino Camilo Ferreira       Secretário
Carlos Gil de Sousa      Tesoureiro
Armindo do Brás Carvalho          Vogais
Fernando José Jacinto
sem assinatura

ActA nº 118
Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de 
mil novecentos e oitenta e um, reuniu na sua 
sede, no Largo dos Condes da Ericeira, a Co-
missão Política Concelhia do P. S. D. Aberta 
a sessão, foi discutida e aprovada por unani-
midade, uma proposta apresentada por Lino 
Camilo Ferreira, respeitante à Junta de Turis-
mo da Ericeira, na qual se faz referência à não 
substituição dos membros da mesma quando 
da tomada de posse do Presidente da Câma-
ra e a forma como (como) foram esquecidos 
quaisquer arranjos, benefícios ou outros em-
preendimentos que anteriormente vinham 
sendo efectuados tanto pela actual Junta como 
por outros anteriores,  de cuja decisão foi dado 
conhecimento à Comissão Política Distrital. 
Em seguida foi apresentada uma relação res-
peitante a cinco indivíduos que se pretendiam 
filiar, a qual foi aprovada e cujos nomes e nú-
meros de Secção a seguir se indicam: 
Nº 277 Marcolina Pereira Pires
“ 278 Maria Luísa Cristina Martelo Fonseca
“ 280 Augusto José Plácido
“ 279 Maria Manuela dos Santos Martinho
“ 281 José Manuel Gregório do Carmo
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Sessão, dela se lavrando a presente acta, que 

vai ser por mim secretário dactilografada e as-
sinada por todos os presentes. 
Domingos Nuno Francisco            Vice-Presidente
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Carlos Gil de Sousa      Tesoureiro
Fernando José Bernardes Jacinto            Vogal
João Rafael Roque Gomes   “
sem assinatura    “
Gabriel Firmino Ciríaco   “
Armindo do Brás Carvalho   “

ActA nº 119
Aos trinta e um dias do mês de Fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e um, reuniu na sua 
sede, no Largo dos Condes da Ericeira, a Co-
missão Política Concelhia do P. S. D. 
Aberta a sessão, foi tomado conhecimento do 
conteúdo de algumas circulares, recebidas da 
Sede Nacional e foi ainda combinado, quais 
os indivíduos que se deslocariam a uma reu-
nião a efectuar no dia dois do próximo mês 
de Fevereiro, no Hotel Penta e que se destina 
a troca de impressões e discuções, acerca do 
Congresso que se efectua nos dias vinte, vinte 
e um e vinte e dois no Pavilhão dos Desportos, 
na mesma Cidade. Em seguida foi levado à 
discussão e aprovado por unanimidade, de que 
se enviassem cartas à Presidente da C. P. Dis-
trital, pedindo-se a mesma que se interessa-se 
pela resolução dos assuntos a seguir mencio-
nados. Criação de um estabelecimento Hospi-
talar (Maternidade) na Vila de Mafra; Criação 
duma Escola (Ciclo Preparatório) na Ericeira; 
Desanexação duma faixa marítima, com cin-
quenta metros de largo e que vai da Foz do 
Lizandro à Foz da Ribeira de Ilhas bem com 
construção de fossas nos balneários do Lizan-
dro, embelezamento e exploração do mesmo 
local e ainda pelo acabamento do pontão Nor-

te do Porto de Pesca da Ericeira e construção 
de um outro paredão a sul do mesmo Porto.-
Em seguida foi apresentada uma relação res-
peitante a quatro indivíduos que se preten-
diam filiar, a qual foi aprovada e cujos nomes e 
números de Secção a seguir se indicam: 
nº 282 Solnado Lucas Ruivo
nº 283 Manuel Vitorino Jorge
nº 284 João Manuel Lopes Nunes
nº 285 Maria Canhoto Fernandes P.S. Carvalho

Nota: onde se lê aos trinta e um dias do mês de 
Fevereiro, deve lêr-se de Janeiro. Como mais 
nada houvesse a tratar foi encerrada a sessão 
dela se lavrando a presente acta, que foi por 
mim secretário dactilografada e assinada, por 
todos os presentes. 
José António Dias Pestana    Presidente
Domingos Nuno Francisco   Vice        “ 
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Carlos Gil de Sousa      Tesoureiro
Armindo do Brás Carvalho          Vogal
Gabriel Firmino Ciríaco   “
Fernando José Bernardes Jacinto   “
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ActA nº 120
Aos sete dias do mês de Fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e um, pelas vinte e uma horas 
e trinta minutos, reuniu na sua sede, no Largo 
dos Condes, na Ericeira, a Comissão Política 
Concelhia do P. S. D. 
Esteve presente pela primeira vez como Presi-
dente da Câmara Municipal deste Concelho o 
senhor Barquinha e como Presidente da Junta de 
Freguesia da Ericeira, o senhor Horácio. Falaram-
-se assuntos vários entre os quais os respeitantes 
a Presidente da Câmara; Vereação; Assembleia 
Municipal, Assembleia de Câmara, Juntas de Fre-
guesia; moções de desconfiança e de confiança ao 
Governo; obras clandestinas; demolições; Escola 
Preparatória para a Ericeira, desanexação de terre-
nos na Zona Marítima da Ericeira; Junta de Turis-
mo da Ericeira; Fossas ou esgotos nos Balneários 
da Foz do Lizandro; Porto de Pesca da Ericeira; 
rendas das casa do Bairro Capitão João Lopes, em 
Mafra; Caso dos Serviços Municipalizados de 
Mafra (deslocação do pessoal para fora das obras) 
e a maneira como se vem procedendo à confe-
rência da água em depósitos; telefone público na 
zona Norte da Ericeira; Maternidade no Hospital 
de Mafra e ainda o que se consta sobre um le-
vantamento topográfico a efectuar pelo Sr. Major 
Gomes e outros, na Ericeira. De todos os assuntos 

tratados realça-se os prometimentos feitos pelo 
Sr. Presidente da Câmara, no sentido de acabar 
com a polémica respeitante a obras clandestinas, 
prometendo propor à Assembleia Municipal que 
apoie uma determinação Camarária, no sentido 
de todas as obras clandestinas já existentes, serem 
legalizadas, e não se consentindo que no futuro se 
façam outras de igual cariz. Foi prometido o sis-
tema de consensos para o Parque de Campismo 
da Ericeira, devendo as pessoas inscrever-se pre-
viamente na Câmara e foi igualmente prometido 
que sobre todos os assuntos falados iam ser feitos 
esforços no sentido da sua resolução. 
Foi lido pelo Doutor Pestana, uma carta que lhe 
foi endereçada por duas jovens do Barril, que 
lamentavam a morte do Doutor Sá Carneiro 
e que instavam o Partido Social Democrata a 
prosseguir a Política pelo mesmo traçada. A 
carta em referência fica afixada na Sede. Em se-
guida foi apresentada uma relação com o nome 
de quatro indivíduos que se pretendiam filiar, a 
qual foi aprovada e cujos nomes e números de 
Secção a seguir se indicam. 
nº 286 Celestino Martins dos Santos
nº 287 José Ramos Antunes
nº 288 Isabel Maria Coutinho Caria Rodrigues
nº 289 Ermelinda Lopes Pereira Gômes de Oliveira
E como mais nada houvesse a tratar, foi encer-

rada a sessão, dela se lavrando a presente acta, 
que foi por mim Secretário dactilografada e 
assinada por todos os presentes. 
José António Dias Pestana    Presidente
Domingos Nuno Francisco                       Vice         “
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Carlos Gil de Sousa      Tesoureiro
Fernando José Bernardes Jacinto            Vogais
Fernando da Silva Santos
João Rafael Roque Gomes
Gabriel Firmino Ciríaco
Armindo do Brás Carvalho
sem assinatura

ActA nº 121
Aos treze dias do mês de Fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e um, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, reuniu na sua sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P. S. D. 
Aberta a sessão foram lidas algumas circula-
res do Partido (Sede Nacional) respeitantes 
ao Congresso, onde constava que tinham sido 
admitidos dois filiados desta Secção, para a 
representarem no Congresso de Lisboa como 
delegados. Foram trocadas algumas impressões 
àcerca da actividade Política do Concelho e de 
obras que se deviam ter realizado e que não se 
efectuaram. Em seguida foi apresentada uma 
relação respeitante a dois indivíduos que se pre-
tendiam filiar, a qual foi aprovada e cujos nomes 
e números de Secção a seguir se indicam. 
nº 298 Manuel Simões Pires Freire
nº 299 Maria do Carmo Boldino Antunes Mano
E como mais nada houvesse a tratar, foi encer-
rada a Sessão, cuja acta foi por mim Secretário 
dactilografada e assinada por todos os presentes. 
Nota. onde se lê treze, deve ler-se catorze. 
José António Dias Pestana     Presidente
sem assinatura              Vice-Presidente
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Armindo do Brás Carvalho          Vogais
Fernando José Bernardes Jacinto 
Gabriel Firmino Ciríaco
Carlos Gil de Sousa      Tesoureiro

ActA nº 122
Aos vinte dias do mês de Fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e um, não reuniu a Comis-
são Política Concelhia em virtude de na mes-
ma data se efectuar o Congresso Nacional de 
Lisboa, e ter sido deliberado na sessão anterior 
que não se faria a reunião em causa. Nota onde 
se lê vinte um deve ler-se vinte e dois.
O Secretário
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 123
Aos vinte oito dias do mês de Fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e um, pelas vinte e uma horas 
e trinta minutos, reuniu na sua sede, no Largo dos 
Condes, na Ericeira, a Comissão Política Conce-
lhia do P. S. D. Como era dia de Carnaval e não 
tivessem comparecido os Presidente e Vice-Pre-
sidente da Comissão referida, não foram discuti-
dos ou apreciados quaisquer assuntos de natureza 
Política ou local, sendo todavia apresentada uma 
relação de indivíduos que se pretendiam filiar, os 
quais foram aprovados pelos presentes, cujos no-
mes e números de Secção a seguir se indicam. 
nº 300 Aníbal dos Santos Rainha
nº 301 Emílio Agostinho Rodrigues
nº 302 João Alves Francisco
nº 303 António Ambrósio Pereira
E como mais nada houve a tratar foi encerrada 
a sessão, cuja acta foi por mim Secretário dac-
tilografada e assinada por todos os presentes. 
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Carlos Gil de Sousa     Tesoureiro
Gabriel Firmino Ciríaco
Armindo do Brás Carvalho
Fernando José Bernardes Jacinto 
sem assinatura
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ActA nº 123
Aos sete dias do mês de Março de mil nove-
centos e oitenta e um, reuniu na sua sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P. S. D. Aberta a sessão, 
foi proposto pelo Presidente e aprovado por 
unanimidade, que o Doutor Pestana, Henri-
que Pereira Canudo e Lino Camilo Ferreira, 
fossem mandatados para fazer todos os con-
tactos necessários no sentido de resolver os 
problemas que afectam a Câmara Municipal 
e respectiva Assembleia Municipal, nomeada-
mente no sentido de se conseguir a suspensão 
temporária e posterior demissão dos Presi-
dentes dos referidos orgãos autárquicos. Mais 
ficaram mandatados para contactar o nosso 
militante Joaquim Francisco da Silva Sardinha 
para a aceitação do cargo de vereador e do sim-
patizante Senhor Val de Morais para o exercí-
cio do cargo de Presidente da Câmara. Quan-
to à Assembleia Municipal ficou deliberado 
que os referidos elementos deverão contactar 
o Senhor Manuel Ramos Mourão de Andrade 
para o cargo de Presidente do referido orgão. 
Na mesma reunião foram lembrados assuntos 
já discutidos, como saber junto da Distrital das 
providências tomada quanto às cartas que lhe 
dirigi-mos. Não cair em esquecimento o as-

sunto já abordado das obras clandestinas no 
Concelho e moção de confiança ao Governo. 
Lembrar a oferta que nos foi feita pelo Senhor 
Penaguião, de nos visitar pelo menos uma vez 
por mês. Dar conhecimento à Comissão Polí-
tica do descontentamento que existe no Barril, 
pelo facto de pouco ou quási nada se ter feito 
no mesmo lugar nos últimos anos. Foi toma-
do conhecimento da pretensão de marcar um 
jantar ao Doutor Pinto Balsemão, em data a 
indicar oportunamente, em cujo dia seria des-
cerrada a lapide ao Doutor Sá Carneiro, na 
Sede desta Comissão. Foram prestados escla-
recimentos pelo Doutor Pestana e Henrique 
Canudo, relacionados com os diversos assun-
tos discutidos e aprovados no Congresso de 
Lisboa (dias vinte, vinte e um e vinte e dois 
do mês de Fevereiro último), declarando todos 
os presentes que se encontravam satisfeitos 
com as elucidações prestadas. Em seguida foi 
apresentada uma relação de cinco indivíduos 
que se pretendiam filiar, a qual foi aceite pelos 
presentes, cujos nomes e números de Secção a 
seguir se indicam. 
nº 304 Carlos Alberto Ambrósio Pereira
nº 305 Jaime Bernardino Duarte
nº 306 Luiz Alberto Alves Martins
nº 307 José de Jesus Oliveira

Nº 308 Adérito Virgílio Sardinha Faustino

E como mais nada houvesse a tratar, foi encer-
rada a sessão, cuja acta foi por mim Secretário 
dactilografada e assinada por todos os presentes. 
José António Dias Pestana    Presidente
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Carlos Gil de Sousa     Tesoureiro
Gabriel Firmino Ciríaco          Vogais
Fernando José Bernardes Jacinto
Armindo do Brás Carvalho
sem assinatura
sem assinatura

ActA nº 124
Aos vinte e um dias do mês de Março de mil 
novecentos e oitenta e um reuniu na sua Sede, 
no Largo dos Condes, na Ericeira, a Comis-
são Política Concelhia do P. S. D. Aberta a 
sessão, foram lidas algumas circulares recebi-
das da Sede Nacional, e em seguida foi dado 
conhecimento pelo Presidente dos indivíduos 
escolhidos pelo mesmo, para fazerem parte 
das listas que serão apresentadas à votação na 
Asembleia-Geral, a realizar no dia vinte e oito 
do corrente mês, nesta mesma sede. E como 
mais nada houvesse a tratar, foi encerrada a 
sessão, cuja acta foi por mim Secretario dac-
tilografada, e assinada por todos os presentes. 
José António Dias Pestana      Presidente
Lino Camilo Ferreira      Secretário
sem assinatura            Vogais
Carlos Gil de Sousa
sem assinatura
Armindo do Brás Carvalho

ActA nº 125
Aos vinte e oito dias do mês de Março de mil no-
vecentos e oitenta e um, não houve a habitual reu-
nião normal da Comissão Política Concelhia, em 
virtude de no mesmo dia e na Sede da Comissão, 
se ter efectuadao uma Assembleia-Geral-Extra-
ordinária, para eleição dos diversos membros que 
deverão fazer parte no corrente ano de mil nove-
centos e oitenta e um dos elencos (nomear e apro-
var) que a deverão gerir e representar 
Os Militantes eleitos foram os seguintes: 
Plenário Concelhio
Vitor Manuel Taveira   Presidente
Joaquim Filipe Abreu dos Santos  Vice  “ 
João Artur Sardinha Alves   Secretário

Comissão Política Concelhia

José António Dias Pestana   Presidente
João Artur Sardinha Alves            Vice-Presidente
Carlos Gil de Sousa     Tesoureiro
Lino Camilo Ferreira     Secretário
Joaquim Filipe Abreu dos Santos        “
Vogais
Irene Estrela Micael Pereira
Gabriel Firmino Ciríaco
José Fernandes dos Santos Firmino
Carlos Manuel da Cruz Martinho

 Armindo do Braz Carvalho
João Francisco Ramilo
Fernando José Bernardo Jacinto

Suplentes
      1º Daniel Henriques Lourenço 
      2º  José Isidoro da Silva Jacinto
      3º Emílio Filipe dos Santos Firmino
      4º José da Conceição Mourão
Delegados à Assembleia Distrital
      1º José António Diogo Pestana
      2º  João Artur Sardinha Alves
      3º Henrique Sardo Pereira Canudo
      4º Vitor Manuel Taveira
      5º Manuel Ramos Mourão de Andrade
      6º António Roberto de Oliveira
      7º José Fernandes dos Santos Firmino
      8º Joaquim Filipe Abreu dos Santos

Membros da Comissão Política Distrital
      1º José António Dias Pestana
      2º João Artur Sardinha Alves
      3º António Roberto de Oliveira
      4º Henrique Sardo Pereira Canudo

O Secretário. L. C. Ferreira
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ActA nº126
Aos um dias do mês de Abril de mil nove-
centos e oitenta e um, reuniu na sua sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P. S. D. 
Esta reunião, ou seja a primeira dos elementos 
eleitos no dia vinte e oito do mês findo, teve a re-
alça-la, a facto do Presidente ter abordado perante 
todos os presentes, os factos de mais realce que se 
passaram durante a sua Presidência que agora te-
ria terminado e aqueles que de mais importância 
se apresentavam aos membros da nova Comissão 
que ia iniciar as suas funções.
Foi tomado conhecimento do conteúdo de algu-
mas Circulares e foi aprovado por unanimidade 
que se enviassem uns ofícios à Comissão Política 
Distrital, no sentido de reforçar os pedidos já há 
cerca de três meses feitos e que até esta data não 
tiveram qualquer resposta. Do ofício em causa, são 
respeitantes a substituição da Junta de Turismo. 
Desanexação duma faixa da Zona Marítima. Cre-
ação duma Enfermaria de Partos. Creação duma 
Escola do Ensino Secundário. Um assunto respei-
tante aos Balneários da Foz do Lisandro e cons-
trução e acabamento nas obras do Porto de Pesca. 
Inicialmente foram propostos e aprovados dois 
indivíduos que se pretendiam filiar, e, que são,
Alfredo Patrocínio Antunes

nº 309 Secção e 
Rui Jorge Leitão Sobrinho
nº 310      “

E como mais nada houvesse a tratar, foi encer-
rada a sessão, cuja acta foi por mim Secretário 
dactilografada e assinada por todos os presentes. 
José António Dias Pestana   Presidente
João Artur Sardinha Alves           Vice-Presidente
Carlos Gil de Sousa      Tesoureiro
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Joaquim Filipe Abreu dos Santos   “
Irene Micael Pereira             Vogais
sem assinatura    “
Carlos Manuel da Cruz Martinho  “
Armindo do Brás Carvalho   “
João Francisco Ramilo   “
Daniel Henriques Lourenço   “
José da Conceição Mourão   “

ActA nº 126
Aos sete dias do mês de Abril do ano de mil no-
vecentos e oitenta e um, reuniu na sua sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão Po-
lítica Concelhia do P. S. D. Aberta a sessão, foi 
dado conhecimento aos presentes dum telefone-
ma feito pelo filiado senhor Alfredo Patrocínio 
Antunes, do Sobral da Abelheira, que informava 
que na greve do Funcionalismo Publico levada a 
efeito na ultima semana e numa turma do Ciclo 
Preparatório de Mafra, frequentada por um dos 
seus filhos, quando quatro dos seis professores que 
ali dão aulas e que não aderiram à grave se pre-
paravam para ministrar o ensino, verificaram que 
duas contínuas lhe retiraram as chaves. Em face 
do sucedido e que se julga ser de grande gravidade, 
foi deliberado por unanimidade, que se telefonas-
se ao referido filiado, afim de saber o nome das 
contínuas em causa e se oficia-se às autoridades 
competentes a dar conta do sucedido. Aguarda-
-se resposta do mesmo. Em seguida, foi dado 
conhecimento pelo Presidente da Concelhia, que 
o cargo de Administrador dos Serviços Munici-
palizados, havia sido confiado pelo Presidente da 
Câmara, ao Vereador comunista José João, o que, 
mais uma vez nos vem a causar bastante surpresa 
e mereceu reprovação de todos os elementos pre-
sentes. Finalmente foram lidas algumas circulares 

da Nacional e prestados diversos esclarecimentos 
pelo Presidente Pestana. E como nada mais hou-
vesse a tratar, foi encerrada a sessão, cuja acta foi 
por mim secretário dactilografada e assinada por 
todos os presentes. 
José António Dias Pestana     Presidente
João Artur Sardinha Alves            Vice-Presidente
Carlos Gil de Sousa      Tesoureiro
Lino Camilo Ferreira       Secretário
Irene Micael Pereira            Vogais
Carlos Manuel da Cruz Martinho
Armindo do Brás Carvalho
sem assinatura
sem assinatura

ActA nº 127
Aos sete dias do mês de Abril de mil novecen-
tos e oitenta e um, reuniu na sua sede, no Largo 
dos Condes, na Ericeira, a Comissão Política 
Concelhia do P. S. D. 
Aberta a sessão, foi alertado pelo senhor Ramilo, 
que uma senhora conhecida pela Micas, se filiou 
no Partido Comunista para ter mais facilidade 
em entrar ao serviço da Câmara e ingressar, no 
respectivo quadro. Mais foi dado conhecimento 
aos membros da Comissão que numa reunião 
(Plenário) efectuada na última segunda-feira, 
dia treze, com os servidores da Câmara, foi-lhe 
prometido que se aderissem à greve de dez a de-
zasseis do corrente mês, a mesma lhe seria paga, 
conforme havia sido aprovado em sessão de Câ-
mara, por proposta do comunista José João. Em 
seguida foram lidas algumas circulares enviadas 
pelo Partido (Sede), das quais todos os presentes 
tomaram conhecimento. Como mais nada hou-
vesse a tratar, foi encerrada a sessão, cuja acta foi 
por mim secretário dactilografada e assinada por 
todos os presentes.
José António Dias Pestana     Presidente
Carlos Gil de Sousa      Tesoureiro
Lino Camilo Ferreira      Secretário
Joaquim Filipe Abreu dos Santos   “
João Francisco Ramilo

Vogais
Irene Micael Pereira
Armindo do Brás Carvalho

Termo de Encerramento
Contem este livro cincoenta folhas 

em duplicado.  (100) cem
O Subscritor

(assinatura de Henrique Canudo)

Ericeira                         de  1974
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ActA nº 128
Aos vinte e um dias do mês de Abril de mil 
novecentos e oitenta e um, pelas vinte e duas 
horas, na sede da Secção de Mafra/Ericeira, 
do Partido Social Democrata, sita no Largo 
dos Condes da Ericeira, na Vila da Ericeira, 
reuniu a Comissão Política Concelhia alarga-
da, registando-se as seguintes presenças: José 
Pestana, João Sardinha Alves, Carlos de Sou-
sa, Filipe Abreu, Irene Micael, Victor Taveira, 
Mourão de Andrade e Henrique Canudo. 
De início foi apresentada a ordem de trabalhos 
para a próxima Assembleia Municipal, sobre a 
qual foram discutidos os vários pontos. 
Ficou deliberado por unanimidade marcar 
uma reunião dos elementos representativos da 
Aliança Democrática na Assembleia Munici-
pal para tratar de assuntos relativos à ordem 
de trabalhos da próxima Assembleia, marcada 
para o dia vinte e quatro do mês de Abril, do 
corrente ano. 
Seguidamente foi proposto à mesa, pelo Pre-
sidente, solicitar à Comissão Política Distrital, 
reunir-se nesta Secção com esta Comissão Po-
lítica Concelhia, em data a marcar, para tratar 
do problema da Presidência da Câmara Mu-
nicipal de Mafra, tendo sido deliberado que se 
reuniria com o Presidente dessa Câmara para 

solucionar o gravoso problema, só solicitando a 
reunião com a Comissão Política Distrital caso 
não fosse possível resolver o assunto localmente. 
Não havendo mais assuntos a tratar deu-se por 
encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente 
acta que vai ser assinada por todos os partici-
pantes nesta reunião: 

O Presidente: José Pestana
O Vice-Presidente: João Sardinha
O Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
O Secretário: Joaquim Filipe 

Abreu Santos
O Vogal: Irene Estrela 

Micael Pereira
O Presidente da 
A. Concelhia:

Victor Manuel 
Jacinto Taveira
Mourão de Andrade
Henrique Sardo 
Pereira Canudo

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente manuscrita 
em letra maiúscula

ActA nº 129
Aos vinte e nove dias do mês de Abril de mil 
novecentos e oitenta e um, pelas vinte e duas 
horas, na sede da Secção de Mafra/Ericeira, 
do Partido Social Democrata, sita no Largo 
dos Condes da Ericeira, na Vila da Ericeira, 
reuniu a Comissão Política Concelhia, regis-
tando-se as seguintes presenças: José Pestana, 
João Sardinha Alves, Carlos Sousa, Lino Ca-
milo Ferreira, Filipe Abreu, João Ramilo, Ar-
mindo Carvalho, Irene Micael e o Presidente 
da Assembleia de Freguesia da Ericeira, Sr. 
António Almeida.
A iniciar a sessão foi apresentado pelo Secre-
tário Lino o problema da Direcção do Parque 
de Campismo da Ericeira ainda não ter tido 
solução e haver rumores na Ericeira de que a 
mesma Direcção seria entregue de novo ao Sr. 
João Manuel, tendo o Presidente desta Co-
missão dito seguidamente que tal não poderia 
ser feito visto o cargo só ser preenchido por 
concurso público. 
Seguidamente o Presidente da Comissão Políti-
ca informou a mesa sobre a reunião preparatória 
dos trabalhos da Assembleia Municipal havida 
entre os representantes da Aliança Democrática 
nessa assembleia, conforme tinha sido delibera-

do na anterior reunião desta Comissão Política, e 
ainda do decorrer da sessão da Assembleia Mu-
nicipal, tendo informado também a mesa sobre 
a tentativa de contacto com o Sr. Presidente da 
Câmara, por parte do Sr. Henrique Canudo, ten-
tativa essa frustrada devido à não presença do Sr. 
Barquinha no Concelho. 
Seguidamente falou o Presidente da Assem-
bleia de Freguesia da Ericeira, Sr. António Al-
meida para informar a Comissão Política que 
tinha sido interpelado pelo Sr. António For-
tunato do Partido Comunista Português, so-
bre as faltas dadas pelo Presidente da Junta de 
Freguesia às sessões da Assembleia Municipal, 
pelo que queria que lhe fossem dados esclareci-
mentos sobre este assunto pela Comissão Polí-
tica, tendo sido esclarecido que não tendo sido 
essas faltas comunicadas pelo Presidente da As-
sembleia Municipal à Assembleia de Freguesia, 
esta não poderia tomar qualquer atitude. 
Foi posta esta Comissão Política ao corren-
te da situação da Presidência e Presidente 
da Câmara Municipal de Mafra, pelo que o 
Presidente desta Comissão propôs enviar uma 
carta a convocar o Sr. Presidente da Câmara 
para uma reunião a efectuar nesta Secção no 
dia cinco do mês de Maio do corrente ano, pe-
las vinte e uma horas e trinta minutos, com 

a Comissão Política Concelhia e o Gabinete 
Sombra desta Secção, proposta que foi aceite 
por unanimidade. 
Foi manifestada seguidamente a falta de apoio 
dado a esta Secção, pela Comissão Política 
Distrital, manifesto este apresentado pelo Se-
cretário Sr. Lino.
Não havendo mais assuntos a tratar foi encer-
rada a sessão da qual foi lavrada acta que vai 
ser assinada pelos presentes a esta reunião: 

O Presidente: José Pestana
O Vice-Presidente: João Sardinha
O Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Os Secretários: Lino Camilo Ferreira

Joaquim Filipe Abreu San-
tos

Os Vogais: Irene Estrela Micael Pe-
reira
João Francisco Ramilo

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente manuscrita 
em letra maiúscula

ActA nº 130
Aos cinco dias do mês de Maio do ano de mil 
novecentos e oitenta e um, pelas vinte e duas 
horas, na sede da Secção de Mafra/Ericeira, do 
Partido Social Democrata, sita no Largo dos 
condes da Ericeira, na Vila da Ericeira, reuniu a 
Comissão a Política Concelhia, com o Gabinete 
Sombra desta Secção e o Presidente da Câma-
ra Municipal de Mafra, Sr. Filberto Barquinha, 
registando-se as seguintes presenças: José Pesta-
na, João Sardinha Alves, Carlos Sousa, Lino Ca-
milo Ferreira, Filipe Abreu, Irene Micael, João 
Ramilo, Daniel Lourenço, Alfredo Patrocínio 
Antunes, Mourão Andrade, Henrique Canudo, 
Victor Taveira, Filberto Barquinha. 
A iniciar a sessão o Presidente da Comissão Polí-
tica informou o Sr. Filberto Barquinha dos objec-
tivos da reunião tendo manifestado os problemas 
que se prendem com o executivo da Câmara. 
Seguidamente o Presidente da Câmara expôs 
à Comissão Política os problemas existentes 
na Câmara, tendo feito uma análise ao seu 
mandato pelo que concluiu pondo o lugar de 
Presidente à disposição do Partido. 
Pôs-se de seguida à Comissão Política os prós 
e os contras da substituição do Presidente, 
tendo sido feita uma análise com intervenção 
de todos os presentes, tendo sido deliberado 
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que o Sr. Filberto Barquinha pediria a de-
missão do cargo por motivos de saúde, sendo 
substituído pelo Sr. Vale Morais, e nos assun-
tos financeiros pelo Sr. Joaquim Sardinha, pelo 
que se reuniria a Comissão Política com estes 
senhores no dia treze do corrente na sede do 
Partido neste Concelho para se discutir a es-
tratégia a adoptar. 
Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por 
encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente 
acta que vai assinada pela Comissão Política. 

O Presidente: José Pestana
O Vice-Presidente: João Sardinha
O Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Os Secretários: Lino Camilo Ferreira

Joaquim Filipe Abreu Santos
Os Vogais: Irene Estrela Micael Pereira

João Francisco Ramilo
Daniel Henriques Lourenço

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente manuscrita 
em letra maiúscula

ActA nº 131
Aos catorze dias do mês de Maio do ano de 
mil novecentos e oitenta e um, pelas vinte duas 
horas, reuniu-se na sede do Partido Social De-
mocrata, sita na Ericeira no Largo dos condes 
da Ericeira, a Comissão Política Concelhia e o 
Gabinete Sombra, registando-se as seguintes 
presenças: José Pestana, João Sardinha Alves, 
Carlos de Sousa, Lino Camilo Ferreira, Filipe 
Abreu, Irene Micael, Mourão Andrade, Victor 
Taveira, Henrique Canudo, Filberto Barqui-
nha e Joaquim Sardinha. 
A iniciar a sessão o Presidente da Comissão 
Política, José Pestana, fez o ponto da situação, 
tendo de seguida o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mafra, Sr. Filberto Barquinha, pas-
sado a elucidar o Sr. Joaquim Sardinha sobre o 
estado e os problemas do Executivo da Câmara.
Seguidamente o Presidente da Comissão con-
vocou o Gabinete Sombra para uma reunião a 
efectuar no dia dezoito do corrente mês na Mal-
veira em casa do Sr. Mourão Andrade para se 
tratar de assuntos relacionados com a saída ou 
não do Sr. Filberto Barquinha da Câmara Mu-
nicipal e da passagem da Ericeira a Concelho. 
Não havendo mais nada a tratar, deu-se por 
encerrada a sessão da qual
foi lavrada esta acta, que vai assinada pela Co-

missão Política. 
Foram ainda apresentados os nomes de três 
pessoas que se pretendiam filiar, os quais fo-
ram aceites e ficaram com os números de Sec-
ção que a seguir se indicam: 

311 António Victor da Silva Alves
312 Leonor de Jesus Correia da Silva Alves
313 Maria Isabel M. S. Morais Abreu dos Santos

 A Comissão Política 
Presidente: José Pestana
Vice-Presidente: João Sardinha
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Secretários: Lino Camilo Ferreira

Joaquim Filipe Abreu Santos
Vogal: Irene Estrela Micael Pereira

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente manuscrita 
em letra maiúscula

ActA nº 132
Aos dezanove dias do mês de Maio do ano de 
mil novecentos e oitenta e um, pelas vinte e duas 
horas, na sede do Partido Social Democrata, 
sita no Largo dos Condes da Ericeira, reuniu 
a Comissão Política Concelhia registando-se as 
seguintes presenças: José Pestana, Carlos Sousa, 
Lino Camilo Ferreira e Irene Micael. 
A iniciar a sessão foi informada a Comissão 
Política, pelo seu Presidente, dos assuntos tra-
tados na reunião do Gabinete Sombra efec-
tuada na Malveira no dia dezoito do corrente 
mês, em que foi achado conveniente o Presi-
dente da Câmara não pedir a demissão mas 
sim a suspensão do cargo por períodos de mês 
meses, alegando motivos de saúde, pedido esse 
que seria formulado na última reunião da Câ-
mara do presente mês de Maio. 
Não havendo mais nada a tratar foi encerrada 
a sessão de que foi lavrada a presente acta que 
vai assinada pela Comissão Política. 

Presidente: José Pestana
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Secretário: Lino Camilo Ferreira
Vogal: Irene Estrela Micael Pereira

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente 
manuscrita em letra maiúscula

ActA nº 133
Aos vinte e seis dias do mês de Maio do ano 
de mil novecentos e oitenta e um, pelas vinte e 
duas horas, na sede Concelhia do Partido So-
cial Democrata, sita no Largo dos Condes da 
Ericeira, reuniu a Comissão Política Conce-
lhia registando-se as seguintes presenças: José 
Pestana, João Sardinha, Carlos Sousa, Lino 
Camilo Ferreira, Filipe Abreu, Irene Micael e 
Joaquim Sardinha. 
A iniciar a sessão foi apresentada a candidatu-
ra a militante do Sr. Joaquim do Vale Morais, 
tendo sido aceite, ficando com o número de 
Secção 314. 
Seguidamente falou o Sr. Carlos Sousa para 
informar a Comissão Política do pedido da 
Junta de Freguesia da Ericeira para se formar 
uma Comissão Partidária, digo Interparti-
dária, para auscultar populações das fregue-
sias da Encarnação, Santo Isidoro, Ericeira e 
Carvoeira, sobre a formação do Concelho da 
Ericeira, tendo ficado deliberado convidar o 
Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira, 
Sr. Horácio para esclarecer esta Comissão Po-
lítica sobre o assunto, ficando as decisões sobre 
o problema para tomar em próxima reunião da 
Comissão Política. 
Não havendo mais assuntos a tratar deu-se por 

encerrada a sessão da qual foi lavrada a presen-
te acta que vai assinada pelos presentes. 

Presidente: José António Dias Pestana
Vice-Presidente: João Artur Sardinha Alves
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Secretários: Lino Camilo Ferreira

Joaquim Filipe Abreu Santos
Vogal: Irene Estrela Micael Pereira

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente 
manuscrita em letra maiúscula
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ActA nº 134
Aos dois dias do mês de Junho do ano de mil 
novecentos e oitenta e um, na sede Concelhia 
do Partido Social Democrata, sita no Largo 
dos Condes da Ericeira, na Vila da Ericei-
ra, reuniu-se a Comissão Política Concelhia, 
tendo-se registado as seguintes presenças: José 
Pestana, João Sardinha Alves, Carlos Sousa, 
Lino Camilo Ferreira, Filipe Abreu, Irene Mi-
cael, Ramilo, José Mourão e Carlos Martinho. 
A iniciar a sessão foi lida uma carta do Sr. 
Henrique Canudo em que pedia a demissão 
dos cargos de Delegado à Assembleia Distri-
tal e da Comissão Política Distrital, o qual foi 
indeferido por unanimidade, por os motivos 
apresentados serem inconsistentes. 
Seguidamente foi lido o relatório feito pelo Sr. 
Henrique Canudo acerca da reunião da As-
sembleia Distrital. 
A seguir falou o Sr. Carlos Sousa para infor-
mar a Comissão Política de que o assunto da 
Comissão Interpartidária tratado na anterior 
reunião já estava resolvido com o Sr. Horácio. 
Seguidamente foi apresentada uma proposta 
pelo Sr. Lino Camilo Ferreira, para ser en-
viada ao Sr. Gabriel Firmino Ciríaco que se 
encontra hospitalizado, proposta essa que foi 
aprovada por unanimidade. 
A seguir o Presidente da Comissão Política apre-
sentou uma cópia do projecto-lei sobre a criação 

da Freguesia do Sobreiro, tendo exposto os pro-
blemas que circundam a criação desta freguesia. 
Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por 
encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente 
acta que foi assinada pela Comissão Política:  

Presidente: José António Dias Pestana
Vice-Presidente: João Artur Sardinha Alves
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Secretários: Lino Camilo Ferreira

Joaquim Filipe Abreu Santos
Vogal: Irene Estrela Micael Pereira

João Francisco Ramilo
José da Conceição Mourão
Carlos Martinho Sem assinatura

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente manuscrita 
em letra maiúscula

ActA nº 135
Aos dezasseis dias do mês de Junho do ano 
de mil novecentos e oitenta e um pelas vinte 
e duas horas reuniu a Comissão Política Con-
celhia de Mafra na sua sede com o Gabinete 
Sombra e a Presidência da Câmara Munici-
pal de Mafra, tendo-se registado as seguintes 
presenças: José Pestana, João Sardinha Alves, 
Carlos Sousa, Lino Camilo Ferreira, Filipe 
Abreu, Irene Micael, Alfredo Patrocínio, José 
Mourão, Victor Taveira, Henrique Canudo, 
Major Gomes e Vale Morais. 
A abrir a sessão foi dito pelo Presidente da 
Comissão Política que o Gabinete Sombra, 
deveria ter actuação por zonas e também de-
veria reunir semanalmente. Seguidamente ex-
pôs como no entender do Gabinete Sombra se 
deveriam processar os contactos com a Presi-
dência da Câmara e vice-versa. 
Posteriormente o Sr. João Sardinha, Vice-Pre-
sidente da Comissão expôs ao Sr. Vale Morais 
os vários problemas que se prendem com o Por-
to de Pesca da Ericeira, digo, com o Parque de 
Campismo da Ericeira, problemas esses que se-
riam a falta de voltagem no posto que alimenta o 
referido parque, e o mais grave que era o da lota-
ção e processo de admissão de campistas que não 
se estava a processar de uma maneira correcta. 

Falou a seguir o senhor Henrique Canudo 
para perguntar aos Srs, Vale Morais e Major 
Gomes como se estava processar o projecto da 
construção do Molhe Norte e do Esporão Sul 
do Porto de Pesca da Ericeira. Em resposta o 
Sr. Major Gomes informou que o Molhe Nor-
te seria acabado conforme o previsto mas que 
o Esporão Sul não seria construído na vigência 
deste O.G.E., pois já tinha sido ventilado pelo 
Sr. Secretário de Estado em reunião havida 
com Vereadores da Câmara de Mafra. 
Ficou decidido que se deveria pedir à Junta de 
Freguesia para escrever uma carta à Câmara 
Municipal de Mafra a solicitar esforços para 
que a construção do Molhe Sul seja integrada 
no próximo O. G. E. (1982). 
Seguidamente foi posto à Presidência da Câ-
mara o problema das casas clandestinas, sendo 
esta Comissão Política de opinião de que se de-
veria dar um prazo para as pessoas legalizá-las, 
pois isto seria uma maneira de acabar com este 
vergonhoso problema e seria ao mesmo tempo 
vantajoso, pensando nas próximas autárquicas. 
Foi respondido que era um problema de extrema 
senão impossível resolução pelo processo sugeri-
do pela Comissão Política. 
Foi pedido à Câmara que se fizesse a partir desta 
data e aos fins-de-semana o maior policiamento 

do jogo da bola e cruzamento do Café Xico. 
Seguidamente foi exposto o assunto da Esco-
la para a Ericeira, tendo a Comissão Política, 
sido posta ao corrente das diligências tomadas 
até à data, tendo sido dito também que já exis-
tia um terreno em perspectiva. 
Seguidamente foi perguntado à Presidência 
da Câmara em que fase estava o problema da 
Maternidade, tendo sido respondido pelo Sr. 
Major Gomes que se estavam a fazer diligên-
cias para a abertura a curto prazo. 
Seguidamente foi posta em causa a existência 
futura do Gabinete Sombra, pela maioria dos 
membros da Comissão Política, achando estes 
que a Comissão Política tinha capacidade para 
resolver os problemas da Câmara Municipal 
de Mafra não existindo razão para o mesmo 
gabinete existir e por conseguinte os seus 
membros continuarem a agir. Foi posta à vota-
ção o funcionamento do Gabinete Sombra tal 
como tem funcionado, tendo sido o resultado 
da votação o seguinte: seis votos contra, um 
voto a favor e uma abstenção. 
Seguidamente foi posto à votação a existência 
e forma de funcionamento de um Gabinete 
de Apoio tal como preveem os Estatutos do 
P.S.D. artº 75º, tendo sido a votação a seguin-
te: sete votos a favor e um voto contra. 

Tendo-se dado por extinto o Gabinete Som-
bra e como mais não houvesse a tratar, deu-se 
por encerrada a sessão da qual foi lavrada esta 
acta e que vai assinada pelos presentes. 

Presidente: José António Dias Pestana
Vice-Presidente: João Artur Sardinha Alves
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Secretários: Lino Camilo Ferreira

Joaquim Filipe Abreu Santos
Vogais: Irene Estrela Micael Pereira

sem assinatura
José da Conceição Mourão

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente manuscrita 
em letra maiúscula
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ActA nº 136
Aos trinta dias do mês de Junho do ano de mil 
novecentos e oitenta e um na sede do P.S.D./
Mafra reuniu a Comissão Política Concelhia 
registando-se as seguintes presenças: José Pes-
tana, João Sardinha Alves, Carlos Sousa, Lino 
Camilo Ferreira, Filipe Abreu, Irene Micael, 
Armindo Brás, Victor Taveira.
A abrir a sessão o Dr. José Pestana apresentou 
um questionário enviado pela Comissão Polí-
tica da A. M. L. intitulado “Ficha de Conjun-
tura Política Autárquica”, a qual foi de ime-
diato preenchida para ser enviada para Lisboa. 
Seguidamente foi participado o pedido de de-
missão do Vogal desta Comissão Política, Sr. 
Fernando Jacinto, o qual foi aceite. 
De seguida foi apresentada uma circular da 
Direcção Geral do P.S.D. (46/26.6.81) sobre 
o protocolo das autarquias e análise da situ-
ação político-partidária, pelo que foi posto à 
votação tendo sido aprovado por unanimidade 
não pedir a presença de elementos da Comis-
são Política Nacional para sessão de esclare-
cimento em Assembleia Concelhia de Mafra 
do P.S.D., contrariando a sugestão feita pela 
circular referida atrás. 
Também foi decidido por unanimidade enviar 
ofício desta secção para a Comissão Política 

Nacional com conhecimento à Comissão Polí-
tica Distrital da A. M. L., manifestando o nos-
so desinteresse por tal sessão de esclarecimento, 
manifestando também o nosso total e inequívo-
co apoio à Comissão Política Distrital sobre os 
motivos que a levaram ao pedido de demissão. 
Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se 
por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a 
presente acta que vai assinada pelos presentes. 

Presidente: José António Dias Pestana
Vice-Presidente: João Artur Sardinha Alves
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Secretários: Lino Camilo Ferreira

Joaquim Filipe Abreu Santos
Vogais: Irene Estrela Micael Pereira

Armindo do Brás Carvalho
Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente 
manuscrita em letra maiúscula

ActA nº 137
Aos quinze dias do mês de Julho do ano de mil 
novecentos e oitenta e um na sede da Secção 
Concelhia de Mafra/Ericeira do Partido Social 
Democrata, reuniu a Comissão Política Conce-
lhia tendo-se registado as seguintes presenças: 
João Sardinha Alves, Carlos Sousa, Lino Camilo 
Ferreira, Filipe Abreu, Irene Micael, José Mourão. 
A iniciar a sessão foi lida a correspondência da 
qual constava circulares sobre o serviço nacional 
de ficheiros do PSD com listagem de filiados 
desta Secção tendo sido verificado que esta esta-
va incompleta. Seguidamente e sobre o anterior 
assunto, foi feita uma listagem que se transcreve 
sobre os aumentos e abates ao efectivo de mi-
litantes desta Secção como a seguir se indicam: 
Aumentos

314 Joaquim do Vale Morais
315 Carlos Alberto da Silva (transferido p/Lxª)
316 Henrique Eusébio da Cruz Dinis
317 António Veloso Lages
318 José Francisco Chagas
319 José Agostinho dos Santos Barros
320 Manuel Maria da Silva

Abates
23 Gil Ricardo Sardinha Rodrigues
26 José António Bastos Duarte

27 Joaquim Alberto M. Barroso Bastos
52 Adelino Henrique M. Godinho
87 Mário José Lages Fernandes
98 Maria da Glória
106 Luís Gabriel Jorge Vaz Antunes
108 José António Leal Felício
123 António dos Santos
125 António João Antunes R. Escola
128 João Mendonça

Seguidamente foi dado conhecimento a esta 
Comissão Política através de cópia de carta, do 
pedido de demissão do Presidente desta Co-
missão Política, feito através de carta dirigida ao 
Presidente da Mesa da Assembleia Concelhia 
do PSD, tendo sido deliberado por unanimidade 
aguardar que os membros da Mesa da Assem-
bleia Concelhia se pronunciem sobre tal pedido 
de demissão, escusando-se esta Comissão Políti-
ca a tomar qualquer atitude. 
Não havendo mais assuntos a tratar deu-se 
por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a 
presente acta que vai assinada pelos presentes: 

Vice-Presidente: João Artur Sardinha Alves
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Secretários: Lino Camilo Ferreira

Joaquim Filipe Abreu Santos
Vogais: Irene Micael – sem assinatura

José Mourão – sem assinatura
Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente
manuscrita em letra maiúscula

ActA nº 138
Aos vinte e um dias do mês de Agosto do ano 
de mil novecentos e oitenta e um na sede da 
Secção Concelhia de Mafra/Ericeira do Parti-
do Social Democrata, sita no Largo dos Con-
des da Ericeira, reuniu a Comissão Política 
Concelhia eleita em Assembleia Geral Extra-
ordinária realizada no dia quinze do corrente 
mês, tendo a lista a seguinte composição: 

Mesa da Assembleia concelhia
Presidente Henrique Pereira Canudo
Vice-Presidente Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Secretário João Sardinha Alves

comissão política concelhia
Presidente Victor Taveira
Vice-Presidente João Sardinha Alves
Tesoureiro Carlos de Sousa
Secretário Lino Camilo Ferreira
Secretário Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Vogal Armindo Carvalho
     “ Fernando José Bernardo Jacinto
     “ Adão Pereira
     “ Daniel Henriques Lourenço
     “ João Roque Gomes
     “ José Augusto de Oliveira
Suplente João Luís Sobrinho
     “ Gabriel Firmino Ciríaco

Delegados à Assembleia Distrital da A. M. l. 
Victor Taveira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Henrique Pereira Canudo
Irene Micael Pereira
Lino Camilo Ferreira
Fernando José Bernardo Jacinto
Carlos de Sousa
João Francisco Ramilo
*Joaquim do Vale Morais
*Manuel Ramos Mourão de Andrade
*João Sardinha Alves

*Estes três elementos são delegados por inerên-
cia dos cargos, respectivamente Presidente da 
Câmara Municipal de Mafra, Presidente da As-
sembleia Municipal de Mafra e Vice-Presidente 
da Comissão Política Concelhia do P. S. D. 

Membro da comissão política Distrital
** Victor Taveira

** Este elemento é membro por inerência do 
cargo de Presidente da Comissão Política 
Concelhia de Mafra do PSD. 
Registaram-se as seguintes presenças: Victor Ta-
veira, Carlos Sousa, Lino Camilo Ferreira, Filipe 
Abreu, José Augusto de Oliveira, Daniel Lou-
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renço, Fernando Jacinto e Filberto Barquinha. 
A iniciar a sessão falou o Sr. Barquinha para 
lembrar que o pedido de licença de noventa 
dias que pediu na C. M. de Mafra conforme 
solicitação da anterior Comissão Política expira 
no dia três do mês de Setembro futuro, pelo que 
desejava saber qual a atitude que deveria tomar, 
pelo que foi pedido ao Sr. Barquinha pela Co-
missão Política para nos dar alguns dias, até dia 
três de Setembro, para podermos auscultar as 
pessoas sobre o funcionamento da Câmara com 
a Presidência interina do Sr. Vale Morais, Sr. 
Major Gomes e Sr. Joaquim Sardinha. 
Seguidamente foi tratada a agenda de traba-
lhos da reunião da Comissão Política Distrital 
de Lisboa, tendo sido decidido mandar como 
observador a essa reunião o Sr. Filipe Abreu, 
juntamente com o membro da C.P. Distri-
tal Sr. Victor Taveira, e que sobre o ponto da 
actuação de Helena Roseta e Pedro Santana 
Lopes no Conselho Nacional contrariando o 
que a Assembleia Distrital da A. M. L. tinha 
decidido que era pela não recondução do Dr. 
Pinto Balsemão ao cargo de Primeiro-minis-
tro, seria de apoio a estes dois elementos da 
Comissão Permanente caso estes dessem uma 
razão plausível sobre a subscrição da moção de 
apoio e recondução do Presidente do Partido a 

Primeiro-ministro. 
Não havendo mais assuntos a tratar deu-se por 
encerrada a sessão da qual foi lavrada a presen-
te acta que vai assinada pelos presentes. 

Presidente: Victor Manuel Jacinto Taveira
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Secretários: Lino Camilo Ferreira

Joaquim Filipe Abreu Santos
Vogais: José Augusto de Oliveira – não assi-

nou
Daniel Henrique Lourenço
Fernando José Bernardo Jacinto – não 
assinou

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente 
manuscrita em letra maiúscula

ActA nº 139
Aos vinte e oito dias do mês de Agosto do ano 
de mil novecentos e oitenta e um reuniu na 
sede concelhia de Mafra/Ericeira a Comissão 
Política Concelhia, tendo-se registado as se-
guintes presenças: Victor Taveira, Carlos de 
Sousa, Lino Camilo Ferreira, José Augusto 
de Oliveira, Armindo do Bráz Carvalho, João 
Roque, Fernando Jacinto, Daniel Lourenço. 
A Comissão Política foi posta ao corrente pelo 
respectivo presidente das posições tomada 
na reunião da Comissão Política Distrital em 
27/08/81 no Hotel Roma, posições essas que 
foram de apoio à solução encontrada por He-
lena Roseta e Pedro Santana Lopes ao subscre-
verem a moção de apoio e recondução do Dr. 
Pinto Balsemão a Primeiro-ministro, por não 
se apresentar uma alternativa. Posição esta se-
guida pelos membros presentes nesta reunião. 
Foi dado conhecimento aos membros da Co-
missão Política Concelhia da deliberação toma-
da por alguém na Câmara Municipal de abrir 
a água no Domingo dia vinte e dois de Agos-
to, contra o que está estabelecido por edital da 
mesma Câmara, originando consequentemente 
dois dias sem fornecimento deste líquido o que 
causou vivo descontentamento nas populações 
e desconfiança e calúnias ao Presidente da Câ-

mara. Foi aprovado por unanimidade que do 
facto fosse pessoalmente dado conhecimento 
ao Presidente da edilidade em causa, tendo sido 
encarregue de o fazer o Secretário desta Co-
missão Sr. Lino Camilo Ferreira. 
Foi discutido e aprovada a continuação do Sr. 
Vale Morais como Presidente interino por 
mais noventa dias, por seis votos contra dois, 
tendo seguidamente sido apresentada uma 
proposta para que o Sr. Filberto Barquinha 
apresentasse a renúncia definitiva ao cargo de 
Presidente da Câmara Municipal de Mafra, a 
qual foi reprovada por cinco votos contra três. 
Seguidamente foi aprovada com sete votos a 
favor e um contra, uma proposta no sentido 
de os Srs. Victor Taveira e Filipe Abreu, no 
dia trinta e um do corrente mês se avistassem 
com o Sr. Barquinha a fim de tratar o assunto 
acima referido. 
Seguidamente foi dado conhecimento da filia-
ção de dezassete novos filiados a qual foi aceite 
e cujos números de Secção e nomes a seguir se 
indicam: 

321 António Antunes Fagundes
322 Maria de Fátima de Oliveira e Silva
323 Manuel António Cândido
324 Domingos Luís Duarte
325 Joaquim Jorge Barros

326 Maria José Silvério da Cruz Domingos
327 Leucádia dos Santos Pereira
328 Eugénio Henrique da Fonseca
329 Maria de Jesus
330 Emília de Jesus Silva
331 José Alves Coelho
332 Manuel Augusto Gonçalves
333 Maria Rosa do Carmo Serra Santos
334 Maria da Assunção Duarte Jacinto Taveira
335 Maria de Jesus Viscata
336 Maria Fernanda Ribeiro dos Santos Crava
337 Humberto Duarte dos Santos

 
E não havendo mais assuntos a tratar deu-se 
por encerrada a sessão da qual foi lavrada a 
presente acta a qual vai assinada pelos presen-
tes à reunião: 

Presidente: Victor Manuel Jacinto Taveira
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Secretário: Lino Camilo Ferreira
Vogais: José Augusto de Oliveira – não assinou

Armindo do Bráz Carvalho
João Roque Gomes
Fernando José Bernardo Jacinto 
Daniel Henrique Lourenço

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente 
manuscrita em letra maiúscula

ActA nº 140
Aos treze dias do mês de Setembro do ano de 
mil novecentos e oitenta e um, pelas vinte e 
duas horas e trinta minutos reuniu na sede, sita 
no Lgº dos Condes da Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia, registando-se as seguintes 
presenças: Victor Taveira, João Sardinha Al-
ves, Filipe Abreu, José Augusto de Oliveira, 
Fernando Jacinto, João Roque Gomes, Daniel 
Lourenço e Henrique Canudo, Irene Micael, 
Joaquim Sardinha, estes três últimos na quali-
dade de Delegados à Assembleia Distrital. 
A abrir a sessão o Presidente desta Comissão, 
Sr. Victor Taveira, pediu aos presentes que 
manifestassem a sua posição em relação às au-
tarquias do Concelho, tendo sido manifestado 
por maioria de seis votos contra quatro, que 
deveríamos concorrer às eleições como PSD 
e fora da AD com uma abstenção registada. 
Esta posição foi tomada para a eventualidade 
de na próxima Assembleia Distrital ser pedida 
a esta secção que se manifeste sobre este as-
sunto, não sendo de maneira alguma esta uma 
posição definitiva. 
Seguidamente deu-se por encerrada a sessão 
por não haver mais assuntos a tratar foi lavrada 
a presente acta que vai assinada pelos presentes. 

Presidente: Victor Manuel Jacinto Taveira
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Vice-presidente sem assinatura
Secretário: Joaquim Filipe Abreu Santos
Vogais: José Augusto de Oliveira

 – não assinou
Fernando José Bernardo Jacinto 
– não assinou
João Roque Gomes – não assinou
Daniel Henrique Lourenço

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente
manuscrita em letra maiúscula

ActA nº 141
Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro 
do ano de mil novecentos e oitenta e um, pe-
las vinte e duas horas e trinta minutos reuniu 
na sede, sita no Lgº dos Condes da Ericeira, 
a Comissão Política tendo-se registado as se-
guintes presenças: Victor Taveira, Carlos de 
Sousa, Filipe Abreu, Armindo Bráz de Carva-
lho, Fernando Jacinto e Daniel Lourenço. 
A abrir a sessão foram relatados os assuntos 
tratados na Assembleia Distrital realizada no 
dia dezassete do corrente mês e seguidamen-
te o Presidente desta Comissão relatou os as-
suntos tratados na Comissão Política Distrital 
alargada. Depois o mesmo presidente apresen-
tou o problema de o representante do PPM 
neste Concelho, Sr. Amândio Quinto ter um 
problema com o Presidente da Assembleia 
Municipal, Sr. Mourão de Andrade, assumin-
do este a posição de não participar nas reuni-
ões do G.A.A.L., caso o Sr. Amândio Quinto 
compareça às mesmas. 
De seguida foram tratados vários assuntos au-
tárquicos. Foi decidido convocar para próxima 
reunião da Comissão Política, todos os ele-
mentos do PSD que fazem parte do GAAL 
(Gabinete de Apoio às Autarquias Locais), 
para preparar o funcionamento deste gabinete 
com os restantes membros da AD. 

Por último foi decidido mandar fazer uma 
moldura para colocar a fotografia do Dr. Sá 
Carneiro na sede desta secção. 
Não havendo mais assuntos a tratar deu-se por 
encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente 
acta, a qual vai ser assinada por todos os presentes. 

Presidente: Victor Manuel Jacinto Taveira
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Secretário: Joaquim Filipe Abreu Santos
Vogais: Armindo do Bráz Carvalho

Fernando José Bernardo Jacinto
– não assinou
Daniel Henrique Lourenço

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente 
manuscrita em letra maiúscula

ActA nº 142
Aos dois dias do mês de Outubro do ano de 
mil novecentos e oitenta e um, pelas vinte e 
uma horas e trinta minutos na sede, sita no 
Lgº dos Condes da Ericeira, reuniu a Comis-
são Política Concelhia, tendo-se registado as 
seguintes presenças: Victor Taveira, João Sar-
dinha Alves, Carlos de Sousa, Lino Camilo 
Ferreira, Filipe Abreu, Armindo Bráz de Car-
valho, Fernando Jacinto, José Augusto Olivei-
ra, Daniel Lourenço e Joaquim Sardinha.
Foi explanada a situação política local e de se-
guida procedeu-se à votação acerca da partici-
pação do representante do PPM do Concelho, 
no Gabinete de Apoio às Autarquias Locais 
(GAAL), tendo sido aprovada a sua partici-
pação com oito votos a favor e uma abstenção. 
Seguidamente foi informada esta Comissão 
Política pelo Dr. Joaquim Sardinha, sobre os 
problemas com que a Câmara Municipal se 
debate e também sobre as substituições que irá 
fazer na Assembleia Municipal, nos elemen-
tos da AD, esgotando assim a lista. Sobre este 
problema foi posto à votação uma proposta no 
sentido de que a Câmara não agisse de ime-
diato, dando tempo a que esta Comissão Po-
lítica contacte os elementos faltosos tentando 
deste modo incentivar as pessoas a comparecer 

a todas as reuniões da Assembleia Municipal, 
reservando para depois, conforme ficasse acor-
dado, a suspensão e consequente substituição 
destes mandatos, proposta esta que foi aprova-
da por unanimidade. 
Foi também focado o problema da Junta de 
Turismo da Ericeira, tendo sido pedido ao Dr. 
Joaquim Sardinha para tentar arranjar na Câ-
mara Municipal, uma cópia do processo para 
ser presente em futura reunião desta Comissão 
Política com a Comissão Permanente da Co-
missão Política Distrital de Lisboa, para ver se 
se consegue dar andamento ao assunto. 
Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se 
por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a 
presente acta, a qual vai ser assinada pelos pre-
sentes. 

Presidente: Victor Manuel Jacinto Taveira
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Secretários: Lino Camilo Ferreira

Joaquim Filipe Abreu Santos
Vogais: Armindo do Bráz Carvalho

Fernando José Bernardo Jacinto
– não assinou
José Augusto de Oliveira – não assinou
Daniel Henriques Lourenço

Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente
manuscrita em letra maiúscula

ActA nº 143
Aos nove dias do mês de Outubro do ano de 
mil novecentos e oitenta e um, pelas vinte e 
duas horas, reuniu na sede, sita no Largo dos 
Condes da Ericeira, a Comissão Política Con-
celhia, tendo-se registado as seguintes pre-
senças: Victor Taveira, Carlos de Sousa, Lino 
Camilo Ferreira, Filipe Abreu, Armindo Bráz 
Carvalho e Daniel Lourenço. 
A abrir a sessão o Secretário Sr. Lino Ferreira, 
leu uma carta que foi enviada ao Secretário-
-Geral do Partido, Dr. António Capucho, na 
qual esta secção pedia a atribuição de uma verba 
para a aquisição de um andar destinado a Sede 
própria. De seguida leu a cópia de uma carta 
da Distrital para o mesmo Secretário-Geral, em 
resposta à nossa, em que recomenda à Comis-
são Política Nacional a concessão da verba. 
Posteriormente foi analizada a situação políti-
ca no Concelho, assim como a Presidência da 
Câmara de Mafra. 
Seguidamente foi apresentada uma proposta no 
sentido de as reuniões da Comissão Política se 
passarem a realizar aos sábados pelas vinte e uma 
horas, tendo sido aprovada por unanimidade. 
De seguida a Comissão foi posta pelo seu Pre-
sidente, ao corrente de uma reunião havida en-
tre os três representantes da AD no Concelho, 
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com vista à efectivação do Gabinete de Apoio 
às Autarquias Locais (GAAL), em que os re-
presentantes do CDS e PPM se mostraram 
bastante receptivos. 
O Presidente apresentou uma proposta no 
sentido de, se no futuro os representantes do 
CDS e PPM impuserem como condição para 
a sua participação no GAAL, aumentarem a 
sua representação neste gabinete, se se deveria 
consentir nesse aumento. Posto à votação foi 
aprovado por unanimidade, que se tal se vier a 
verificar, as representações destes dois partidos 
no GAAL devem passar a ser de um para três 
elementos do CDS e de um para dois do PPM. 
Seguidamente foi proposto enviar uma carta re-
gistada ao Presidente da Assembleia Municipal 
acerca do assunto tratado em reunião anterior 
desta Comissão sobre as substituições de man-
datos da AD na Assembleia, carta esta em que 
se solicita ao Sr. Mourão Andrade, um mapa 
com a situação dos mandatos da AD e quais os 
elementos faltosos que pretende substituir. Pro-
posta esta que foi aprovada por unanimidade. 
Foi decidido ainda convocar a Assembleia 
Concelhia através do Vice-presidente da mes-
ma, para eleição de delegados ao IX Congresso 
do PSD, para o dia sete do mês de Novembro 
do corrente ano. 

Não havendo mais assuntos a tratar deu-se por 
encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente 
acta que vai assinada pelos presentes à sessão. 

Presidente: Victor Manuel Jacinto Taveira
Tesoureiro: Carlos Gil de Sousa
Secretários: Lino Camilo Ferreira

Joaquim Filipe Abreu Santos
Vogais: Armindo do Bráz Carvalho

Daniel Henrique Lourenço
Nota do Transcritor: esta acta foi totalmente 
manuscrita em letra maiúscula

ActA nº 144
Aos dezassete dias do mês de Outubro do ano de 
mil novecentos e oitenta e um, na sede concelhia 
do Partido Social Democrata, reuniu a Comissão 
Política Concelhia de Mafra do PSD, registando-
-se as seguintes presenças: Victor Taveira, Carlos 
Sousa, Lino Camilo Ferreira, Filipe Abreu, Ar-
mindo Bráz Carvalho, Daniel Lourenço, Fernan-
do Jacinto e Manuel Mourão Andrade. 
A abrir a sessão falou o Presidente da Comis-
são Política pedindo ao Sr. Mourão Andrade a 
relação dos mandatos da AD e substituições. 
Foi dado conhecimento aos presentes da admis-
são dos novos filiados, cujos números de Secção e 
nome a seguir se indicam: 

338 Maria Zelinda Bernardes dos Santos
339 Maria Clara dos Santos Portela
340 Maria do Carmo Laudek de Almeida
341 Raúl Lourenço
342 Tito Alexandre da Silva Cristina
343 Maria Raquel Martins Mano

E nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
sessão e dela foi lavrada a presente acta, que foi 
assinada por todos os mencionados e por mim 
Lino Camilo Ferreira que a dactilografei. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu Santos
Armindo do Bráz Carvalho
Daniel Henrique Lourenço
Manuel Mourão de Andrade – sem assinatura

ActA nº 145
Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro do 
ano de mil novecentos e oitenta e um, reuniu na 
sua sede, no Largo dos Condes, na Ericeira, a Co-
missão Política Concelhia do P. S. D. 
Verificaram-se as seguintes presenças: Victor Ta-
veira, João Sardinha Alves, Carlos de Sousa, Lino 
Camilo Ferreira, Filipe Abreu dos Santos, Ar-
mindo Carvalho, Daniel Henriques e João Roque. 
Aberta a sessão foi dado conhecimento a esta Co-
missão Política pelo Presidente da Mesa de que 
foi convocado pelo Senhor Mourão de Andrade, 
Presidente da Assembleia Municipal, para o dia 
trinta e um de Outubro corrente, uma reunião 
com os membros da AD, na casa do Senhor Pe-
ralta, situada nesta Vila da Ericeira, onde com-
pareceram além dos membros da Assembleia 
Camarária, o Senhor Victor Taveira, Presidente 
do P.S.D. (Concelhia) e o Senhor Domingos Fer-
reira, Presidente da Comissão Política Concelhia 
do CDS. Não compareceu o Senhor Amândio 
Quinto membro do P.P.M. Concelhia e que havia 
sido convidado para a mesma reunião. Esta ati-
tude já havia sido manifestada anteriormente em 
outras reuniões onde não compareceram repre-
sentantes do P.P.M. 
Seguidamente e como no Concelho estamos vin-
culados à AD e como único representante Amân-

dio Quinto faz parte da Assembleia Municipal, 
onde não vem tomando regularmente votações 
favoráceis à maioria foi debatido este assunto com 
todos os presentes, tendo sido posto à votação 
para se tomar uma atitude acerca de tais factos, 
deliberando-se por unanimidade (que o repre-
sentante do P.S.D.) repudiar as atitudes que vêm 
sendo tomadas pelo indivíduo em causa. 
Seguidamente foi dado conhecimento aos pre-
sentes da admissão de novos filiados, cujos nú-
meros de secção e nomes a seguir se indicam: 

344 Maria de Lurdes Pedrosa Duarte 
345 Maria Judite Encarnação M. S. Morais
346 Maria Amélia dos Santos Miranda
347 Luíz Mendes Costa
348 Ernesto Luís da Silva
349 Filipe Jorge dos Santos
350 Francisco Morais
351 Francisco Maria Almeida Damião
352 António Filipe Leandro da Silva
353 António Jorge Batalha Henrique

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ses-
são dela se lavrando a presente acta, que vai assina-
da por todos os presentes e por mim Lino Camilo 
Ferreira, Secretário, que a dactilografei. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
João Sardinha Alves – sem assinatura
Lino Camilo Ferreira 
Carlos Gil de Sousa
Joaquim Filipe Abreu Santos
Daniel Henriques Lourenço
João Roque Gomes – sem assinatura

ActA nº 146
Aos trinta e um dias do mês de Outubro de mil 
novecentos e oitenta e um, pelas vinte e duas ho-
ras, reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, na 
Ericeira, a Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Aberta a sessão, foi dado conhecimento a to-
dos os presentes do conteúdo de algumas cir-
culares da Sede Nacional. 
Em seguida, foi posta à votação e aprovada 
por unanimidade, fosse mandada rezar mis-
sa por alma do falecido fundador da Secção, 
neste Concelho, Henrique Pereira Canudo, a 
qual foi marcada para o dia quatro do mês de 
Novembro próximo, pelas dezanove horas, na 
Igreja Paroquial da Ericeira. 
Em continuação da Sessão, foi dado conhe-
cimento pelo Presidente da C. Política, de que 
fora informado da queda da Junta F. Cheleiros, 
pelo que foi decidido, por unanimidade, convo-
car para o dia dois de Novembro próximo uma 
reunião com os Senhores Corte Real e Ramilo, 
para se tentar solucionar tal assunto. 
Finalmente foi dado conhecimento a todos os 
presentes da admissão e novos filiados, cujos nú-
meros da Secção e nomes a seguir se indicam: 

354 Joaquim Pereira Alcântara
355 António Ferreira da Silva Paulo
356 Noémia Maria Freire de Oliveira Jorge
357 Egídio Manuel Firmino Honorato Jorge
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E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ses-
são, dela se lavrando a presente acta, que vai ser 
assinada por todos os presentes e por mim, Lino 
Camilo Ferreira, Secretário, que a dactilografei. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Fernando Jacinto - sem assinatura
João Francisco Ramilo
Irene Estrela Micael Pereira - sem assinatura

ActA nº 147
Aos sete dias do mês de Novembro de mil no-
vecentos e oitenta e um, pelas vinte e duas horas, 
reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, na 
Ericeira, a Assembleia Concelhia do P.S.D. Esta 
Assembleia que teve a presença de trinta e três 
filiados, destinava-se à eleição de delegados ao 
Congresso e Assembleia Distrital, tendo funcio-
nado trinta minutos mais tarde, com a presença 
dos indivíduos indicados (trinta e três).
Foram eleitos para o Congresso, os filiados a 
seguir mencionados:

Victor Taveira 33 votos
Filipe Abreu Santos 26   “
Lino Ferreira 22   “
Dr. Pestana 16   “
Mourão Andrade 16   “
Fernando Jacinto 11   “
Filberto Barquinha  4 votos
João Sardinha  2   “  
Armindo  1   “

A Assembleia Distrital continuou a eleita em 
vinte e um dias do mês de Agosto findo, com 
excepção de Henrique Canudo, que por ter 
falecido no mês de Setembro findo, foi substi-
tuído por Joaquim Sardinha.  
Seguidamente foi dado conhecimento aos pre-

sentes, de diversos assuntos de ordem Politica 
e trocadas impressões com diversas pessoas da 
Conjuntura actual. Esta reunião, embora no 
âmbito de assembleia, teve continuação de tra-
balhos normais, pelo que foi dado conhecimen-
to da admissão de novos filiados, cujo número 
da Secção e nomes a seguir se indicam: 

358 Manuel Luis Franco Henriques
359 João António Riso Corte Real
360 Herculano Antunes Jorge
361 Luísa do Sacramento Ferreira

E nada mais havendo a tratar, foi encerra-
da a sessão dela se lavrando a presente 
acta, que vai ser assinada por todos os 
presentes e por mim, Lino Camilo Ferrei-
ra que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
João Sardinha - sem assinatura
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Armindo Braz Carvalho
Fernando Jacinto - sem assinatura
Adão Ferreira Batalha
Daniel Henriques Lourenço

ActA nº 148
Aos vinte e um dias do mês de Novembro de 
mil novecentos e oitenta e um, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na sua sede, no Largo dos Condes, 
na Ericeira, a Comissão Política do P.S.D.
Compareceram - Victor Taveira, Carlos de 
Sousa, Mário, Filipe, Armindo, Fernando Ja-
cinto, Daniel Lourenço e Adão Batalha.
Por desistência do Dr. Pestana e Manuel Mou-
rão de Andrade, foram nomeados João Fran-
cisco Ramilo e Joaquim Nascimento Sardinha, 
como delegados efectivos e suplente ao próxi-
mo Congresso. Foi aprovado por unanimidade, 
convocar os dirigentes do C.D.S. e do P.P.M., 
Concelhios no sentido de delegarem no Fer-
nando Jacinto, para apresentar na Assembleia 
Municipal, uma proposta, pedindo que em fu-
turas convocatórias sejam entregues as cópias 
dos documentos a discutir a todos os membros 
da Assembleia e não como vem sendo até esta 
data, ou seja, (ou seja) três à AD duas ao P.S. e 
uma à A.P.U. devendo as da AD. serem entre-
gues directamente pelos membros do Partido.
Seguidamente foi dado conhecimento do con-
teúdo de algumas circulares recebidas da Sede 
Nacional.
Finalmente foi dado conhecimento da admis-
são de novos filiados, cujos números de Secção 
e nomes a seguir se indicam:

362 Jorge Fernandes da Silva
363 Egídio Augusto Portela
364 Otília Lezíria Tavares de Aguiar
365 João Manuel Pereira Rodrigues
366 João Henrique do Carmo Ferreira

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se passando a presente acta que vai 
ser assinada por todos os presentes e por mim, 
Lino Camilo Ferreira, que a subscrevi.
Victor Manuel Jacinto Taveira
João Sardinha - sem assinatura
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Armindo Braz Carvalho
Fernando Jacinto - sem assinatura
Daniel Henriques Lourenço
Adão Ferreira Batalha

ActA nº 149
Aos vinte e oito dias do mês de Novembro de 
mil novecentos e oitenta e um, pelas vinte e 
uma horas reuniu na sua sede, no Largo dos 
Condes na Ericeira, a Comissão Política Con-
celhia do P.S.D., onde compareceram os se-
nhores Victor Taveira, Carlos de Sousa, Lino 
Ferreira, Fernando jacinto, Armindo Carvalho 
e Daniel Lourenço. 
Aberta a sessão foram discutidos diversos as-
suntos de ordem geral e Política, tendo em se-
guida sido apresentada à mesa uma proposta no 
sentido do falecido Henrique Pereira Canudo, 
que foi o primeiro filiado e Presidente desta 
Concelhia, ser nomeado membro vitalício, o 
que foi aprovado por unanimidade. Em seguida 
também foi proposto e aprovado por unani-
midade de que fosse dado o nome de uma sala 
a Henrique Pereira Canudo e mandado fazer 
uma fotografia do mesmo para ali ser colocada. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão dela se lavrando a presente acta, que vai 
ser assinada por todos os presentes e por mim, 
Lino Camilo Ferreira, secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Fernando Jacinto - sem assinatura
Armindo Braz Carvalho
Daniel Henriques Lourenço
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ActA nº 150
Aos cinco dias do mês de Dezembro de mil 
novecentos e oitenta e um, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na sua sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Comissão Política Concelhia 
do P.S.D., onde compareceram Victor Taveira, 
João Sardinha, Carlos de Sousa, Lino Ferreira, 
Fernando Jacinto, Armindo Carvalho, Daniel 
Lourenço, e Adão batalha. 
Aberta a sessão, foi dado conhecimento aos 
presentes do conteúdo de algumas circulares 
recebidas da Nacional e trocadas impressões 
acerca da maneira como se vêm tratando os as-
suntos apresentados na Assembleia Municipal; 
sendo declarado por mim, Lino Ferreira, que 
já me tinha avistado com o Doutor Sardinha 
e que acerca das circulares a enviar aos vários 
membros da AD, que fazem parte da Assem-
bleia, conforme se pretendia na acta nº 148, o 
mesmo se comprometera a satisfazer tais aspi-
rações, isto é, que quando houver reuniões me 
manda convocatórias com a discriminação dos 
assuntos a discutir. 
Em continuação foi dado conhecimento da 
admissão de novos filiados, cujos números de 
Secção e nomes a seguir se indicam: 

367 José da Silva Batalha

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ses-
são, dela se lavrando a presente acta, que vai ser 
assinada por todos os presentes e por mim, Lino 
Camilo Ferreira, Secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
João Sardinha - sem assinatura
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Fernando Jacinto - sem assinatura
Armindo Braz Carvalho
Daniel Henriques Lourenço
Adão Ferreira Batalha

ActA nº 152
Aos dezanove dias do mês de Dezembro de mil 
novecentos e oitenta e um, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na sua sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Comissão Política Concelhia 
do P.S.D. Compareceram: Victor Taveira, João 
Sardinha, Carlos de Sousa, Lino Ferreira, Filipe 
Santos, Daniel Lourenço e Fernando Jacinto.
Foram lidas algumas circulares e ofícios pro-
venientes da Sede Nacional e abordados as-
suntos de ordem local e nacional. Em seguida 
foi dado conhecimento a todos os presentes da 
admissão de novos filiados, cujos números de 
Secção e nomes a seguir se indicam: 

370 Maria do Carmo Camarão dos Santos
371 Luiza Maria Duarte Batalha
372 Brígida Maria Freire de Oliveira
373 José Maria dos Santos

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Sessão, dela se lavrando a presente acta, que vai 
ser assinada por todos os presentes e por mim, 
Lino Camilo Ferreira, Secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
João Sardinha - sem assinatura
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Daniel Henriques Lourenço
Fernando Jacinto - sem assinatura

1981

ActA nº 151
Aos doze dias do mês de Dezembro de mil 
novecentos e oitenta e um, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na sua sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Comissão Política Conce-
lhia do P.S.D. Compareceram Victor Taveira, 
Carlos de Sousa, Lino Ferreira, Filipe Santos, 
Armindo Carvalho e Fernando Jacinto. 
Aberta a sessão foram discutidos e apreciados 
assuntos de ordem local e regional e ainda 
dado conhecimento a todos os presentes da 
Festa que se pretendia levar a efeito na pas-
sagem do ano, na garagem do Senhor Carlos 
de Oliveira Rodrigues. A anuência à realização 
da Festa em referência foi total. 
Em seguida foi dado conhecimento a todos os 
presentes da admissão de novos filiados, cujos 
números de Secção e nomes a seguir se indicam: 

368 Victor Manuel Galrão Santos
369 Anabela Duarte Jacinto Taveira

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Sessão, dela se lavrando a presente acta, que vai 
ser assinada por todos os presentes e por mim, 
Lino Camilo Ferreira, Secretário, que a subscrevi. 
Nota do Transcritor: esta acta não foi assinada nem pelos 
presentes nem pelo Secretário

ActA nº 153
Aos dois dias do mês de Janeiro de mil nove-
centos e oitenta e um, foi deliberado não se 
efectuar a reunião normal, que se devia realizar 
nesta data, em virtude de na véspera ter sido 
dia de Natal e a maior parte dos membros da 
Concelhia se encontrarem ausentes. 
O Secretário
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 154
Aos dois dias do mês de Janeiro de mil nove-
centos e oitenta e dois, foi deliberado não se 
efectuar a reunião normal, que se devia realizar 
nesta data, em virtude de nesta mesma data se 
terem realizado as festas de passagem de ano, 
organizadas por esta Secção, nesta localidade 
da Ericeira. 
O Secretário
Lino Camilo Ferreira

1982
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ActA nº 155
Aos nove dias do mês de Janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e dois, reuniu na sua sede, 
no Largo dos Condes, na Ericeira, pelas vinte 
e uma horas, a Comissão Política Concelhia 
do P.S.D. Estiveram presentes: Victor Taveira, 
João Sardinha, Carlos de Sousa, Lino Ferreira, 
Filipe Santos, Armindo Carvalho, Fernando 
Jacinto, Daniel Lourenço e Adão Batalha. 
Aberta a sessão foram lidas algumas circulares 
enviadas pela Nacional e discutidos e aprecia-
dos assuntos de interesse local e regional. 
Seguidamente analisou-se a maneira positiva 
como decorreu a festa da passagem de ano e 
houve congratulação pelos resultados financeiros 
conseguidos, deliberando-se oficiar a todas as 
pessoas que por dádiva, empréstimo no traba-
lho, contribuíram para o êxito da festa referida. 
Finalmente foi dado conhecimento a todos os 
presentes da admissão de novos filiados, cujos 
números de Secção e nomes a seguir se indicam:

374 João Lima Pereira Grilo
375 Lídia Pedroso Ramilo

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, Secretário, que a 
subscrevi. 

1982

Victor Manuel Jacinto Taveira
João Sardinha - sem assinatura
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Armindo Braz de Carvalho
Fernando Jacinto - sem assinatura
Daniel Henriques Lourenço
Adão Pereira Batalha

ActA nº 156
Aos trinta dias do mês de Janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e dois, reuniu na sua sede, 
no Largo dos Condes, na Ericeira, pelas vinte 
e uma horas, a Comissão Política Concelhia 
do P.S.D. Estiveram presentes: Taveira, Carlos, 
Lino, Filipe, Jacinto, Adão e Daniel. Aberta a 
sessão e depois de algumas trocas de impressões 
acerca da actualidade nacional, foi proposta 
pelo Senhor Taveira uma moção respeitante ao 
trágico desastre de Camarate e onde perderam 
a vida, entre outros o Doutor Sá Carneiro, a 
qual, se aprovada, seria apresentada por ele pró-
prio no IX Congresso Nacional do Porto. 
Posta à votação foi aprovada com 5 votos a fa-
vor 1 contra e 1 abstenção.  
Seguidamente foi apresentado por Fernando Jacin-
to que se falasse ao Presidente da Câmara, acerca da 
forma como aquela edilidade se vem concedendo 
as licenças para construção, pois é constante que o 
vereador carteiro (Sarmeno), se dirige às pessoas 
que ali comparecem e por artimanha ou outro tru-
que as convence que só ele é o bom dentro daquele 
Palácio e só através de si se consegue obter o tão 
desejado documento. Caso que se aponta como o 
mestre-de-obras Xico Cristina. 
Foi tomado conhecimento com regozijo, que 
pela 1ª vez na Câmara AD

havia sido admitido por consenso um militan-
te do P.S.D., ou seja Jacinto Jorge de Barros, 
residente no Lugar de Ribamar. Em seguida 
foi dado conhecimento aos presentes, da ad-
missão de novos filiados, cujos números de 
secção e nomes a seguir se indicam.

375 Lídia Pedroso Ramilo
376 Maria Dias Morais
377 Rui Isaías da Silva
378 Gabriel Henriques de Campos
379 Carlos Alberto Coelho dos Santos
380 Victor Manuel Tomaz Marques
381 José Manuel Silva Almeida Pereira
382 Gregório Francisco Galisa
383 Domingos Francisco Jorge
384 Rogério Rodrigues
385 António Monteiro Domingos

 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Ses-
são, dela se lavrando a respectiva acta, que vai ser 
assinada por todos os presentes e por mim, Lino 
Camilo Ferreira, Secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Fernando Jacinto - sem assinatura
Adão Ferreira Batalha
Daniel Henriques Lourenço

ActA nº 157
Aos seis dias do mês de Fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e dois, pelas vinte e duas horas, reuniu 
na sua sede, no Largo dos Condes, na Ericeira,  a 
Comissão Política Concelhia do P.S.D.
Aberta a sessão, foi dado conhecimento pelo 
respectivo Presidente dos assuntos tratados na 
reunião da Distrital, de vinte e nove de Janeiro 
findo. Foram lidas algumas circulares do I.P.S.D. 
e Sede Regional respeitantes a actividades dos 
Primeiros encontros Distritais para as autarquias 
que brevemente se pretendem levar a efeito. Foi 
discutida a situação política, local e Geral e apre-
ciados diversos assuntos de ordem regional. 
Seguidamente foi dado conhecimento a todos 
os presentes da admissão de novos filiados, cujos 
números de Secção e nomes a seguir se indicam.

386 Fernando Luiz dos Reis
387 Fernando Pereira Antunes
388 José João Caldeira dos Santos

E como mais nada houvesse a tratar, foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando a presente acta, 
que vai ser assinada por todos os Presentes e 
por mim, Lino Camilo Ferreira, secretário, que 
a subscrevi.
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Fernando Jacinto - sem assinatura
Daniel Henriques Lourenço
Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 158
Aos treze dias do mês de Fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e dois, pelas vinte e duas 
horas, reuniu na sua sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Assembleia Concelhia do 
P.S.D., a qual teve a presença de trinta e três 
filiados.
Esta Assembleia de caracter “ordinária”, des-
tina-se às eleições dos diversos membros que 
devem representar a Secção no corrente ano. 
Após diversas intervenções polémicas de di-
versos presentes e alguns esclarecimentos dos 
membros da mesa, entrou-se na ordem dos 
trabalhos e procedeu-se à eleição, tendo sido 
votados os indivíduos a seguir indicados.
Assembleia Geral

Presidente Lino Camilo Ferreira
Vice    “ Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Secretário João Sardinha Alves

comissão política
Presidente Victor Manuel Jacinto Taveira
Vice-Presidente Domingos Nunes Francisco
Tesoureiro Carlos Gil de Sousa
Secretário Lino Camilo Ferreira
Vogais Joaquim Filipe Abreu dos San-

tos
     “ Daniel Henriques Lourenço
     “ Armindo do Braz Carvalho
     “ Adão Ferreira Batalha
     “ João Francisco Ramilo
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Delegados à A. Distrital
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Daniel Henriques Lourenço
João Francisco Lourenço
Armindo do Braz Carvalho
Domingos Nunes Francisco - Inerência do Cargo
Manuel Ramos Mourão Andrade - “  “
Joaquim Vale Morais - “ “

comissão política Distrital
Victor Manuel Jacinto Taveira - Inerência do Cargo 

Os membros da Comissão Política, foram eleitos 
com vinte e um votos a favor, dez contra, uma 
abstenção e três votos nulos. As restantes listas 
foram aprovadas por unanimidade. 
E como mais nada houvesse a tratar, foi encerra-
da a sessão, dela se lavrando a presente acta, que 
vai ser assinada por todos os membros eleitos.
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
João Sardinha - sem assinatura
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa
Daniel Henriques Lourenço
Armindo do Bráz Carvalho
Adão Ferreira Batalha
João Francisco Ramilo

ActA nº 159
Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e dois, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na sua sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Comissão Política Concelhia 
do P.S.D. Estiveram presentes: Victor Taveira, 
Domingos Francisco, Carlos de Sousa, Lino, 
Filipe Santos, Daniel, Armindo, e Adão. 
Aberta a sessão, foram lidas algumas circulares 
da Sede Nacional e foram em seguida aprecia-
das as contas respeitantes aos Bailes de Carna-
val, efectuados nos dias vinte e vinte e três do 
corrente mês, na Garagem do Senhor Carlos 
Rodrigues, os quais deram um saldo positivo de 
(58.596$40) cinquenta e oito mil, quinhentos e 
noventa e seis escudos e quarenta centavos.
Em seguida foi dado conhecimento a todos 
os presentes, da decisão dos membros do P.S. 
que representavam este Partido na Assembleia 
Municipal e que resolveram em bloco renun-
ciar àquele cargo, sendo deliberado dar conhe-
cimento ao Partido (P.S.D.) de tal decisão. 
Finalmente foi dado conhecimento aos pre-
sentes da admissão de novos filiados, cujos nú-
meros de Secção e nomes a seguir se indicam: 

388 José João Caldeira dos Santos
389 Carlos Alberto Gômes Ferreira
390 Manuel Lourenço
391 Maria da Assunção Motens
392 Pedro do Carmo Duarte
393 Elvira da Conceição Primor Borges

E como mais nada houvesse a tratar foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando a presente acta, 
que vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Daniel Henriques Lourenço
Armindo do Bráz Carvalho
Adão Ferreira Batalha

ActA nº 160
Aos seis dias do mês de Março de mil novecen-
tos e *oitenta e dois, reuniu na sua Sede, no Lar-
go dos Condes, na Ericeira, pelas vinte e uma 
horas, a Comissão Política Concelhia do P.S.D.
Aberta a sessão, foi dado conhecimentos a todos 
os presentes da reunião efectuada na casa do Se-
nhor Peralta na Ericeira, a 6-3-82, com os mem-
bros da AD, na Assembleia Municipal e onde 
estiveram presentes o senhor Victor Taveira em 
representação do P.S.D. e o senhor Domingos 
Ferreira, em representação do C.D.S. Esta reu-
nião teve origem na decisão tomada pelo P.S. na 
noite do dia vinte e seis do mês findo, quando re-
nunciou ao seu mandato na Assembleia Muni-
cipal, tendo nesta mesma data feito um comuni-
cado à População. Os membros, os membros da 
AD, que a princípio pensaram fazer sair também 
um comunicado a rebater o P.S. desistiram pos-
teriormente de tal tomada de posição, por não o 
acharem conveniente. 
Finalmente, foi aprovado por maioria, que em 
futuras reuniões desta Concelhia e quando 
dentro da ordem dos trabalhos, cada membro 
não disponha de mais de cinco minutos para 
apresentar os seus pontos para discussão. 
E como mais nada houvesse a tratar, foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando a respectiva acta, 

que vai ser assinada por todos os presentes e 
por mim Lino Camilo Ferreira, secretário que 
a subscrevi. 
* Nota do Transcritor: no texto da acta original está es-
crito, cinquenta.
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Adão Ferreira Batalha
Daniel Henriques Lourenço

ActA nº 161
Aos treze dias do mês de Março de mil nove-
centos e oitenta e dois, pelas vinte e uma ho-
ras, reuniu na sua sede, no Largo dos Condes, 
na Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. Estiveram presentes: Taveira, Domingos, 
Carlos, Lino, Adão e Ramilo, os quais em segui-
da se deslocaram para Cheleiros, onde na casa 
do último mencionado ou seja, do Senhor Ra-
milo, continuaram a sessão com os membros da 
Freguesia desta localidade, senhores João Corte 
Real, Laurindo Belas, José Catarino Bento e José 
Belas, que para o efeito haviam sido convidados. 
Foram trocadas impressões acerca dos assuntos 
tratados na vigência do seu mandato sendo elabo-
rado um croqui, que oportunamente será enviado 
ao senhor Presidente da Câmara e no qual cons-
tam os melhoramentos que se pretendem efectuar 
até ao fim do mandato dos autarcas referidos e 
que são de vital importância para o desfecho das 
eleições que se avizinham. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, que decorreu nesta localidade, e dela se 
lavrou a respectiva acta, que vai ser assinada por 
todos os presentes e por mim 
Lino Camilo Ferreira, Secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Adão Ferreira Batalha
João Francisco Ramilo
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ActA nº 162
Aos vinte dias do mês de Março de mil novecen-
tos e oitenta e dois, pelas vinte e uma horas, reuniu 
na sua sede, no Largo dos Condes, na Ericeira, a 
Comissão Política Concelhia do P.S.D. Estiveram 
presentes: Taveira, Domingos, Lino e Ramilo. 
Foi deliberado com a concordância de todos os 
presentes, que na quarta-feira e sábado próxi-
mos dias vinte e quatro e vinte e sete (respec-
tivamente) se faziam visitas às Freguesias de 
Santo Estevão das Galés e Enxara do Bispo.
Também foi deliberado por unanimidade, que se 
solicitasse uma reunião com o Presidente da Câ-
mara e restantes autarcas do P.S.D. o mais breve 
possível, a fim de haver um diálogo entre estes e a 
Comissão Política onde iriam ser falados assuntos 
respeitantes a obras e melhoramentos a efectuar 
antes nas próximas eleições. Finalmente foram 
discutidos assuntos respeitantes às autarquias. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Lino Camilo Ferreira
João Francisco Ramilo

ActA nº 163
Aos vinte e sete dias do mês de Março de mil 
novecentos e oitenta e dois, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na sua Sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Comissão Política Conce-
lhia do P.S.D. Estiveram presentes: Taveira, 
Domingos, Carlos, Lino, Armindo, Filipe, 
Ramilo e Daniel. 
Aberta a sessão foi dado conhecimento aos 
presentes, que conforme combinação anterior, 
telefonei para Lisboa, contactando o senhor 
Machado Lourenço, para o mesmo marcar 
uma reunião nesta Sede, a partir do dia vinte e 
sete do corrente mês, a um sábado. 
Também dei conhecimento que me fora co-
municado pelo Presidente da Câmara Vale 
Morais e Doutor Sardinha, que no dia dois de 
Abril próximo, havia reunião naquela Câmara 
para comemorar a data do aniversário da Re-
visão da Constituição. Pediram para ser solici-
tado a Lisboa um orador competente. Insisti 
para que fosse levado por diante a reunião com 
o Presidente da Câmara já deliberada na reu-
nião anterior. 
Seguidamente foi dado conhecimento a todos 
os presentes da admissão dum novo filiado, cujo 
número de Secção e nome a seguir se indica. 

394 João Manuel da Cunha Morais

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta a qual 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Bráz Carvalho
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
João Francisco Ramilo
Daniel Domingos Lourenço 

ActA nº 164
Aos três dias do mês de Abril, de mil novecen-
tos e oitenta e dois, pelas vinte e duas horas, a 
Comissão Política Concelhia do P.S.D. efec-
tuou a sua reunião normal, na localidade de 
Santo Isidoro, na casa do Senhor Sabino, Pre-
sidente da Junta de Freguesia da mesma Povo-
ação. Estiveram presentes: Taveira, Domingos, 
Carlos, Lino, Daniel, Armindo e Adão, bem 
como elementos da referida autarquia, que 
para o assunto haviam sido convidados.
Foram trocadas impressões acerca dos assun-
tos tratados na vigência do seu mandato, sen-
do elaborado um relatório que oportunamente 
será enviado ao Senhor Presidente da Câmara 
e no qual consta os melhoramentos que se pre-
tendem efectuar até ao fim do mandato dos 
autarcas referidos e que são de vital importân-
cia, para o desfecho a favor da AD. das eleições 
que se avizinham.
De regresso à Sede da Comissão Política, 
cêrca da uma hora da madrugada, continuou 
a reunião, onde foi dado conhecimento aos 
presentes do conteúdo de uma carta enviada 
pelo filiado Fernando Jacinto, que pedia a sua 
demissão do nosso Partido. Foi deliberado por 
unanimidade que tal pedido não fosse aceite 
e que se aguardasse a sua comparência nesta 

sede, a fim de apresentar pessoalmente a razão 
sobre tal pedido de demissão. 
Finalmente foi dado conhecimento aos pre-
sentes da admissão de novos filiados, cujos nú-
meros de Secção e nomes a seguir se indicam.

395 Arménio Augusto Luiz Garcia
396 Maria da Conceição Matos

 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que vai 
ser assinada por todos os presentes e por mim, 
Lino Camilo Ferreira, secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Henriques Lourenço
Armindo do Braz Carvalho
Adão Ferreira Batalha

ActA nº 165
Aos dez dias do mês de Abril de mil novecentos 
e oitenta e dois, pelas vinte e duas horas, reuniu 
na sua Sede, no Largo dos Condes, na Ericei-
ra, a Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Estiveram presentes: Taveira, Domingos, Lino, 
Adão, Daniel, Filipe, Ramilo e Machado Lou-
renço, que na reunião de vinte e sete de Março 
findo, havia ficado deliberado que se pedisse a 
sua comparência para um dos sábados próximos.
O nosso visitante, que nos veio consultar acer-
ca das tomadas de posição que vinham sendo 
tomadas pela nossa Comissão, relacionadas 
com as eleições próximas e provável aliança 
AD dentro das mesmas, pouco ou quási nada 
nos pode esclarecer acerca das pretensões des-
ta Concelhia e ofícios que em devido tempo 
enviámos e que nem sequer obtivemos respos-
ta. Tomou todavia o compromisso, de se intei-
rar e posteriormente nos dar conhecimento do 
conteúdo da circular número vinte e sete, tra-
ço, cinco, da nacional, do mês de Março findo, 
onde se fixava uma verba para aquisição de se-
des e não se englobava a nossa, apesar do ofício 
feito há bastante tempo em tal sentido. Tam-
bém se comprometeu a resolver o assunto da 
Junta de Turismo da Ericeira e posteriormen-
te nos dar conhecimento das diligências que 
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faria junto do Doutor Nandim de Carvalho. 
Ainda lhe foi dito que esta Comissão Política 
não tem tido qualquer apoio, tanto da Distrital 
como da Nacional, declarando o mesmo que 
está indicado o nome da Senhora Conceição 
Monteiro, para brevemente nos visitar e então 
lhe indicarmos as nossas pretensões. 
Na parte mais concreta da reunião da Co-
missão Política, foi solicitado ao respectivo 
presidente, senhor Taveira, que se convidasse 
o senhor Presidente Morais e Doutor Sardi-
nha para uma reunião urgente, a fim de lhes 
dar conhecimento das pretensões das Juntas 
de Freguesia já contactadas, pois de contrário, 
quási a totalidade dos presentes, não se diri-
gem a outras Freguesias enquanto a acta da 
reunião se não efectuar.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ses-
são e dela se lavrou a respectiva acta, que vai ser 
assinada por todos os presentes e por mim, Lino 
Camilo Ferreira, Secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Lino Camilo Ferreira
Adão Ferreira Batalha
Daniel Henriques Lourenço
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
João Francisco Ramilo

ActA nº 166
Aos dezassete dias do mês de Abril de mil 
novecentos e oitenta e dois, pelas vinte e duas 
horas, reuniu na sua Sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Comissão Política Concelhia 
do P.S.D. Compareceram: Taveira, Domingos, 
Carlos, Lino, Filipe e Adão. 
Aberta a sessão foram lidas algumas circulares 
da Sede Nacional, de cujo conteúdo os presen-
tes tomaram conhecimento. 
Seguidamente compareceu na Sede o demissio-
nário Fernando Jacinto, já referenciado na acta 
número setenta e quatro, o qual, depois de conver-
sações com o Senhor Victor Taveira e Filipe San-
tos, acabou por retirar o seu pedido de demissão. 
Finalmente foi deliberado oficiar-se aos Senho-
res Ministro Ângelo Correia, Secretário Nacio-
nal (Implantação e Eleições) e Pedro Santana 
Lopes, a fim de lhes dar conhecimento de al-
guns assuntos que carecemos ver resolvidos. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, 
dela se lavrando a respectiva acta, que vai ser devi-
damente assinada por todos os presentes e por mim 
Lino Camilo Ferreira, Secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Adão Ferreira Batalha
Joaquim Filipe Abreu dos Santos

ActA nº 167
Aos vinte e três dias do mês de Abril de mil 
novecentos e oitenta e dois, pelas vinte e 
duas horas, os elementos da Comissão Polí-
tica Concelhia, Taveira, Carlos, Lino, Daniel, 
Filipe e Armindo, reuniram na residência do 
Senhor João Galantinho, na Encarnação, onde 
compareceram os componentes da Junta de 
Freguesia da mesma localidade e que para tal 
fim haviam sido convidados pelo Presidente 
da Concelhia. 
Em seguida foram trocadas impressões acerca 
dos assuntos tratados ou a tratar na vigência 
do seu mandato, sendo elaborado um relatório 
das suas pretensões que oportunamente seria 
enviado ao Senhor Presidente do Município, e 
cujas conclusões de obras nele expostas, serão 
de vital importância para o desfecho a favor da 
AD nas eleições que se avizinham. 
Também foram trocadas impressões acerca da 
motivação da População para o próximo acto 
eleitoral, acreditando os membros da referida 
Junta, no sucesso dos autarcas AD. 
Finalmente e como mais nada houvesse a tra-
tar, foi dada como encerrada a sessão, dela se 
lavrando a respectiva acta, que vai ser assinada 
por todos os presentes e por mim, Lino Cami-
lo Ferreira, secretário, que a subscrevi. 

Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Bráz Carvalho
Joaquim Filipe Abreu dos Santos

ActA nº 168
No dia vinte e nove de Abril de mil nove-
centos e oitenta e dois, os elementos da Co-
missão Política Concelhia, Taveira, Daniel e 
Carlos, deslocaram-se ao lugar do Sobral da 
Abelheira onde tiveram uma reunião com os 
membros da Junta da respectiva Freguesia, na 
casa do seu Presidente, senhor Silvério. 
Foram trocadas impressões acerca dos melhora-
mentos feitos ou por fazer, na área da Freguesia 
em causa e durante o mandato da Junta actual. 
Das pretensões que se pretende ver realizadas 
antes do próximo acto eleitoral e que se julga 
virem a ter efeito no desfecho das mesmas, vai 
ser elaborado um relatório que oportunamente 
será enviado ao Senhor Presidente do Municí-
pio e vereador Joaquim Sardinha. 
Finalmente e como mais nada houvesse a tra-
tar, foi encerrada a sessão, dela se lavrando a 
respectiva acta, a qual vai ser assinada pelos 
presentes e por mim Lino Camilo Ferreira, 
secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Daniel Henriques Lourenço
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 169
Aos quatro dias do mês de Maio de mil no-
vecentos e oitenta e dois, pelas vinte e duas 
horas, os elementos da Comissão Política 
Concelhia, Carlos, Lino, Armindo e Daniel, 
reuniram com o Presidente da Junta de Fre-
guesia da Ericeira, senhor Horácio, na sede da 
respectiva Junta. 
Foram trocadas impressões acerca dos melho-
ramentos feitos ou por fazer, na vigência da 
mesma autarquia e daqueles que se encontram 
por se efectuar e que tenham mais influência 
nas eleições que se avizinham. 
Do resultado da reunião deliberou-se elaborar 
um relatório que oportunamente será enviado 
ao Senhor Presidente da Câmara e Vereador 
Joaquim Sardinha. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, Secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Bráz Carvalho
Daniel Henriques Lourenço
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ActA nº 170
Aos cinco dias do mês de Maio de mil novecen-
tos e oitenta e dois, pelas vinte e duas horas, os 
membros da Comissão Política Concelhia, Ta-
veira,  Lino, Ramilo e Armindo, deslocaram-se 
ao lugar do Gradil, onde a seu pedido, efectuaram 
uma reunião na casa do respectivo Presidente da 
Junta, com alguns membros da mesma autarquia. 
Foram trocadas impressões acerca dos melhora-
mentos feitos ou por fazer na área da respectiva 
Junta. Os membros da Junta ali presentes, mos-
traram-se satisfeitos com os trabalhos já efectu-
ados e mais nos disseram que todas as obras que 
tinham em plano se encontravam executadas. 
Que tinham apenas umas pretensões extras que 
pretendiam efectuar na vigência do seu mandato 
e que julgaram que a AD tinha possibilidades de 
voltar a vencer as próximas eleições. 
Do resultado da reunião deliberou-se elaborar 
um relatório que oportunamente será enviado 
ao Senhor Presidente da Câmara e Doutor Jo-
aquim Sardinha. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião, dela se lavrando a presente acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, Secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Bráz Carvalho
João Francisco Ramilo

ActA nº 171
Aos sete dias do mês de Maio de mil novecentos 
e oitenta e dois pelas vinte e duas horas, reuniu 
na sua Sede, no Largo dos Condes, na Ericeira, a 
Comissão Política Concelhia do P.S.D. Estiveram 
presentes: Taveira, Domingos, Carlos, Lino, Adão, 
Armindo e Daniel. 
Seguidamente foi aprovada por maioria, que se 
desse conhecimento à Distrital, da impossibilida-
de desta Secção de realizar a Festa de Aniversário 
do Partido, na data indicada, por não termos rece-
bido em devido tempo, qualquer circular que nos 
desse informações acerca de tal efectivação. 
Finalmente foi dado conhecimento a todos os 
presentes, da admissão de novos filiados, cujos 
números de Secção e nomes a seguir se indicam:

397 José Mendes Lopes
398 José Maria Monteiro dos Santos

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Adão Pereira Batalha
Armindo do Bráz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 172
Aos catorze dias do mês de Maio de mil nove-
centos e oitenta e dois pelas vinte e duas horas, 
reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, na 
Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. Presentes: Taveira, Domingos, Carlos, 
Lino, Armindo e Daniel. 
Esta reunião foi alargada a Domingos Ferreira 
do C.D.S., Amândio Quinto do P.P.M. e [ espa-
ço em branco ] os quais por convite que lhe foi 
por nós formulado, se deslocaram à nossa Sede, 
a fim de ser encontrado um consenso A.D. com 
lugares designados para as futuras eleições. 
Esta reunião, que durou até cerca das 0,30 ho-
ras, não teve qualquer proveito, pois apesar da 
boa vontade do representante do C.D.S. não 
teve da parte do representante do P.P.M. a 
mesma boa vontade, tendo este senhor exigi-
do que lhe fosse dado um terceiro lugar para 
a Câmara Municipal, quando na verdade nem 
ao quinto lugar que lhe fora destinado tinha 
direito. Mais exigia que os lugares não deve-
riam ser atribuídos por percentagem de votos, 
mas sim por categoria de candidatos, o que 
quereria significar que se o P.P.M. pensasse 
que o seu ou seus representantes que se por-
ventura julgassem ser melhores, ficariam em 
número um, dois, ou três. Como não se tivesse 

chegado a qualquer acordo, a sessão foi dada 
por terminada. 
E continuação da reunião a nível P.S.D., foi 
proposto e aprovado por maioria, que nas 
Juntas de Freguesia, que não fossem P.S.D., 
se iniciassem as consultas e conversações para 
arranjar elementos para futuras autarquias.
E como mais nada houvesse a tratar, foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando a presente acta, 
que vai ser assinada por todos os presentes e 
por mim Lino Camilo Ferreira, Secretário, que 
a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Bráz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço
João Francisco Ramilo
Adão Pereira Batalha

ActA nº 173
Aos dezoito dias do mês de Maio de mil nove-
centos e oitenta e dois, os elementos da Comis-
são Política Concelhia, Lino, Daniel e Armin-
do, deslocaram-se cerca das vinte e duas horas, 
à Sede da Junta de Freguesia de Vila Franca do 
Rosário, onde contactaram o Presidente Fer-
nando Duarte, Secretário João Lima Gaito e 
Tesoureiro José Augusto Carvalho acerca das 
pretensões havidas durante a sua vigência, no 
respeitante a obras ou outros melhoramentos. 
Pelos presentes foi-nos declarado que se fez 
mais durante o seu mandato, do que durante 
os mandatos dos vinte anos anteriores e que se 
fossem feitas apenas mais duas obras, não ti-
nha dúvidas que a AD ganharia folgadamente 
as próximas eleições. As obras de que nos fa-
lara é um macadame na Rua do Curral Novo, 
com cerca de (800) oitocentos metros e onde 
a População contribuiu com cerca de trezentos 
contos e um (calcetamento) alcatroamento em 
cerca de 800 metros numa outra rua, estando 
ambas as obras mencionadas nos planos (80-
81 e 82) oitenta, oitenta e um e oitenta e dois. 
Do resultado da reunião vai ser elaborado o 
respectivo relatório, o qual será oportunamen-
te enviado ao Senhor Presidente da Câmara e 
Vereador Joaquim Sardinha. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta a qual 
vai assinada pelos representantes do P.S.D. e 
por mim Lino Camilo Ferreira, Secretário, que 
a subscrevi. 
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Bráz Carvalho
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ActA nº 174
Aos vinte e dois dias do mês de Maio de mil 
novecentos e oitenta e dois, pelas vinte e duas 
horas, reuniu na sua Sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Comissão Política Conce-
lhia do P.S.D. Presentes: Taveira, Domingos, 
Lino e Adão. 
Aberta a sessão foram lidas diversas circulares 
da Nacional, de que todos os presentes toma-
ram conhecimento. 
Foi igualmente lido um ofício enviado pelo Se-
nhor Ministro Ângelo Correia e que respondia 
a uma pergunta do Presidente da Câmara. 
Foi ainda declarado a todos os presentes da 
impossibilidade da realização na data marcada, 
29-5-82, do piquenic que pretendíamos levar 
a efeito na Quinta do Rego, na Ericeira e que 
ao mesmo tempo serviria para comunicar o 
(8º) oitavo aniversário do Partido. 
Finalmente foi proposto por Lino Camilo 
Ferreira, que se começassem a efectuar con-
sultas em diversas Freguesias no sentido de ar-
ranjarmos elementos para as respectivas autar-
quias, nas próximas eleições. Esta votação não 
abrangeria Encarnação, Malveira, ou outras de 
reconhecidas desavenças, entre elementos ac-
tuais. A proposta foi rejeitada com dois votos 
contra: Taveira e Domingos; uma abstenção: 

Adão; e um voto a favor: Lino. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Lino Camilo Ferreira
Adão Pereira Batalha

ActA nº 175
Aos vinte e nove dias do mês de Maio de mil 
novecentos e oitenta e dois, pelas vinte e duas 
horas, reuniu na sua sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Comissão Política Conce-
lhia do P.S.D. 
Aberta a sessão, foi dado conhecimento a to-
dos os presentes do conteúdo de algumas cir-
culares da Sede Nacional. 
Foi igualmente dado conhecimento pelo Se-
nhor Victor Taveira dos assuntos tratados na 
reunião da Distrital, efectuada no dia vinte e 
sete do corrente mês e cujos temas versados 
se relacionavam com as próximas eleições. Foi 
ainda apreciado pelos presentes a forma como 
se vem admitindo funcionários na Câmara 
Municipal que não satisfazem de modo algum 
os adeptos do P.S.D. deste Concelho. 
E não havendo nada mais a tratar, foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando a presente acta, 
que vai ser assinada por todos os intervenien-
tes e por mim Lino Camilo Ferreira, Secretá-
rio, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Adão Pereira Batalha
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Bráz Carvalho

ActA nº 176
Aos vinte e três dias do mês de Maio de mil 
novecentos e oitenta e dois, pelas vinte e duas 
horas, deslocaram-se ao lugar de Santo Estevão 
das Galés, os membros desta Comissão Política, 
senhores Taveira, Ramilo e Daniel, onde tive-
ram uma reunião de trabalho na casa do respec-
tivo Presidente, juntamente com o Secretário e 
Tesoureiro da respectiva autarquia. 
Também esteve presente o Senhor Oliveira, 
nosso filiado e membro da Assembleia Mu-
nicipal. Os autarcas em causa declararam que 
durante o seu mandato, poucos melhoramen-
tos se têm efectuado na sua zona e que pra ga-
nharmos as próximas eleições muito há a fazer 
naquela Freguesia. 
O Senhor Taveira inteirou-se das aspirações 
dos referidos autarcas, bem como doutras as-
pirações e queixumes e oportunamente vai dar 
conhecimento das mesmas ao Sr. Presidente 
da Câmara Municipal. 
A acta da reunião em causa vai ser assinada 
pelos membros da Comissão Política, que se 
deslocaram à localidade referida e por mim 
Lino Camilo Ferreira, Secretário, que a subs-
crevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Lino Camilo Ferreira
João Francisco Ramilo
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 177
Aos cinco dias do mês de Junho de mil nove-
centos e oitenta e dois, reuniu na sua sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, pelas vinte e 
duas horas, a Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. Estiveram presentes: Domingos, Lino, 
Adão, Daniel e Armindo. 
Foram lidas algumas circulares da Sede Na-
cional e discutidos assuntos de interesse Con-
celhio e Político e foi deliberado que no dia 
seis do corrente os senhores Domingos e Lino, 
se avistassem com o senhor Doutor Sardinha a 
fim de lhe dar conhecimento de assuntos me-
lindrosos que se vêm passando e que carecem 
de resolução imediata. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, Secretário, que a 
subscrevi. 
Domingos Nunes Francisco
Lino Camilo Ferreira
Adão Pereira Batalha
Armindo do Bráz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 178
Aos doze dias do mês de Junho, de mil nove-
centos e oitenta e dois, pelas vinte e duas horas, 
com a presença dos Senhores Taveira, Domin-
gos, Lino, Ramilo, Armindo e Adão, reuniu na 
sua Sede no Largo dos Condes, na Ericeira, a 
Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Aberta a sessão foram discutidos assuntos de 
interesse Concelhio e foi dado conhecimento 
das conversas havidas com o Doutor Sardi-
nha, conforme deliberação na reunião do dia 
seis e que consta na respectiva acta. Foi dado 
conhecimento pelo senhor Taveira, que o se-
nhor Mourão Andrade, havia convocado uma 
reunião com os membros da A. Municipal, na 
Sede do C.D.S. em Mafra. Os membros da 
Comissão Política presentes, estranham tal 
atitude, pois numa outra reunião havida an-
teriormente, o senhor Mourão convocou uma 
reunião para casa do Senhor Peralta, na Eri-
ceira e não quis utilizar a Sede do C.D.S., indo 
agora utilizar instalações dum Partido onde 
poucos membros pertencem. 
Ainda foi dado conhecimento pelo senhor Ta-
veira do que se passou na reunião do Vimieiro, 
onde o mesmo esteve presente e cujos temas 
abordados se relacionaram com as próximas 
eleições autárquicas. 
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E nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a 
qual vai ser assinada por todos os presentes 
e por mim Lino Camilo Ferreira, secretário, 
que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Lino Camilo Ferreira
Adão Pereira Batalha
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 179
Aos dezanove dias do mês de Junho, de mil 
novecentos e oitenta e dois, não se realizou a 
reunião normal da C. P. Concelhia do P.S.D. 
em virtude da maioria dos seus membros se 
encontrar ausente desta localidade. 
O Secretário
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 180
Aos vinte e seis dias do mês de Junho de mil 
novecentos e oitenta e dois, pelas vinte e duas 
horas, reuniu na sua sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Comissão Política Conce-
lhia do P.S.D. Estiveram presentes: Taveira, 
Domingos, Lino, Adão, Daniel e Armindo. 
Aberta a sessão foram discutidos assuntos de in-
teresse Concelhio e lidas algumas circulares rece-
bidas da Sede Nacional. Em seguida e depois de 
algumas trocas de impressões, foi aprovado por 
unanimidade, que o Senhor Taveira se avistasse 
com o senhor Domingos Francisco, o mais bre-
ve possível, a fim de se determinar uma data para 
reunião com os representantes dos Partidos da 
AD, que de princípio ficou combinado para a noi-
te do dia três do corrente mês, em local a indicar. 
Desta reunião dependerá o futuro da coligação. 
E nada mais havendo a tratar foi encerrada a ses-
são, dela se lavrando a respectiva acta, que vai ser 
assinada por todos os presentes e por mim Lino 
Camilo Ferreira, Secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Lino Camilo Ferreira
Adão Pereira Batalha
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Bráz Carvalho

ActA nº 181
Aos dois dias do mês de Julho, de mil nove-
centos e oitenta e dois, pelas vinte e duas ho-
ras, deslocaram-se ao lugar dos Barros, da Fre-
guesia da Azueira, os membros da Comissão 
Política Concelhia, Lino, Daniel e Armindo, 
onde na casa do senhor Américo Peralta, ti-
veram uma reunião com este mesmo senhor, 
bem como o Senhor Presidente da Câmara, 
Val Morais, Artur Patrocínio, e membros da 
actual Junta de Freguesia que concorreram 
AD nas últimas eleições àquela autarquia. 
Foi-nos informado dos trabalhos executados 
ou por executar e da forma pouco apreciada 
como a Junta de Freguesia P.S. tem trabalhado. 
Todos julgam que a referida Junta de maioria 
P.S. tem os dias contados e que com estes ele-
mentos não deve ter possibilidades de vencer 
as futuras eleições. 
Fomos acolhidos galhardamente e ficou com-
binado que os presentes na reunião se iam 
incumbir de contactar as pessoas para repre-
sentar o nosso partido nas próximas eleições, 
devendo-nos ser apresentados nomes no prazo 
de quinze dias. Mais lhe foi declarado que era 
nossa intenção concorrer AD mais que se não 
chegasse a acordo as pessoas que vão ser con-
tactadas formarem listas P.S.D. 

Cerca das duas horas da madrugada, foi en-
cerrada a sessão, dela se lavrando a presente 
acta, que vai ser assinada pelos elementos da 
C. Política ali presentes. 
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Bráz Carvalho

ActA nº 182
Aos dez dias do mês de Julho do ano mil no-
vecentos e oitenta e dois, reuniu a Comissão 
Política do PSD pelas vinte e duas horas na 
sua sede na Ericeira com a presença dos se-
guintes elementos: Victor Taveira, Domingos 
Nunes, Carlos Sousa, Filipe Abreu, Daniel 
Lourenço, Adão Batalha, João Ramilo. 
Deu-se início à reunião havendo várias in-
tervenções sobre o momento político, assim 
como várias trocas de impressões sobre o acor-
do com os parceiros da Aliança Democrática 
para as futuras eleições autarcas. 
Foi acordado o Presidente da Comissão Políti-
ca convocar uma reunião com o PPM e CDS 
para o próximo dia dezassete pelas vinte e duas 
horas, na sede do PSD na Ericeira. Foi tam-
bém dado conhecimento ao sr. Victor Taveira 
da reunião a realizar-se no próximo dia dezas-
seis da Comissão Política Distrital na sede da 
mesma. 
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
sessão. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Daniel Domingos Lourenço 
Adão Pereira Batalha
João Francisco Ramilo
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ActA nº 183
Aos dezassete dias do mês de Julho do ano mil 
novecentos e oitenta e dois, reuniu a Comissão 
Política do PSD na sua sede na Ericeira pelas 
vinte e duas horas estando presentes os seguintes 
elementos: Victor Taveira, Domingos Francisco, 
Filipe de Abreu, Armindo do Braz Carvalho, Da-
niel Lourenço e Adão Batalha.   
Victor Taveira deu conhecimento do que se tinha 
passado na reunião da Comissão Política Distrital 
e qual a posição assumida. Que os acordos com o 
CDS deveriam estar terminados aos vinte e seis 
dias do corrente mês e ano, que até esta data não 
tinha havido acordos assinados com o C.D.S. no 
Distrito de Lisboa, e se estava a verificar o arras-
tamento dos mesmos para depois ser resolvido a 
nível das cúpulas, o que ficou demonstrado clara-
mente pelas intervenções feitas pelos Presidentes 
das Comissões Políticas presentes, que não aceita-
ram semelhante situação. 
Mais uma vez tinha sido referida a atitude do de-
legado do PPM no Concelho de Mafra. Tendo 
informado o Presidente da Distrital Dr. Santana 
Lopes, que fosse feito o acordo com o CDS que a 
Distrital resolvia o assunto com o PPM. 
Foi informada a Comissão Política da posição as-
sumida em face da carta do Dr. Eurico de Melo e 
Dr. Cavaco e Silva. Foi posta à discussão e depois 

de várias intervenções dos Presidentes das Co-
missões Políticas foi posta à votação. Trinta e duas 
secções votaram a favor da carta e duas contra.
Na *terapêutica apresentada na referida carta, que 
era a demissão de Pinto Balsemão, a maioria vo-
tou contra.  
Caso viesse a ser proposta na reunião do Conce-
lho Nacional uma moção de apoio ao Presidente 
do Partido, o sentido de voto aprovado foi a abs-
tenção com 32 trinta e dois votos e dois contra. 
O Presidente da Comissão Política de Mafra, vo-
tou a favor da carta. Na *terapêutica votou contra, 
na moção votou pela abstenção.  
Também foi dado conhecimento da contestação 
manifestada pela entrada do professor **Fausto da 
Silva para o Governo, sendo um elemento Eanis-
ta, e o mesmo ter nomeado uma secretária activis-
ta da CGTP. 
Compareceu cerca das vinte e duas e trinta minu-
tos o Presidente da Comissão Política do CDS e 
o Delegado do PPM respectivamente Sr. Domin-
gos Ferreira e Amândio Quinto. 
Logo de início o representante do PPM informou 
com bastante espanto dos presentes que não sabia 
ao que vinha e que não estava preparado para a 
sessão. 
O Sr. Victor Taveira que tinha pedido ao Sr. Do-
mingos Ferreira para convocar o referido senhor, 

pediu ao representante do CDS para esclarecer 
a situação o que o mesmo fez de seguida, infor-
mando os presentes que o Sr. Amândio Quinto 
tinha sido devidamente esclarecido, que a reunião 
se destinava à discussão do acordo para a Aliança 
Democrática para as futuras autárquicas. 
Com toda a paciência possível aceitou-se a expli-
cação do Sr. Amândio Quinto e marcou-se uma 
reunião na Ericeira para o dia vinte e três do cor-
rente mês e ano pelas vinte e duas horas. O mes-
mo senhor de seguida abandonou a reunião. 
Trocou-se impressões com o representante do 
CDS sobre os elementos para a Câmara Muni-
cipal e Assembleia Municipal, tendo ficado deli-
berado que o Sr. Victor Taveira se encontrava de a 
vinte do corrente mês e ano, com o Sr. Domingos 
Ferreira para troca de impressões para a reunião 
que se iria efectuar e tomou conhecimento das 
pessoas que o CDS pretendia meter nas listas. 
Dado o adiantado da hora foi encerrada a sessão.  
* Nota do Transcritor: quase ilegível; palavra mais 
próxima do original, dado o contexto.
** Nota do Transcritor: atendendo às datas men-
cionadas poderá querer referir-se ao Professor 
João José Fraústo da Silva (12/6/82 a 9/6/83). 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Armindo do Bráz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço 
Adão Pereira Batalha

ActA nº 184
Aos vinte e três dias do mês de Julho do ano mil 
novecentos e oitenta e dois, reuniu a Comissão 
Política do PSD na sua sede na Ericeira pelas 
vinte e uma horas e trinta minutos com as se-
guintes presenças: Domingos Francisco, Carlos 
de Sousa, Armindo do Braz Carvalho, Daniel 
de Sousa. Pelo CDS Sr. Domingos Ferreira. 
Pelo PPM Sr. Amândio Quinto, Joaquim José 
Nicolau; e Gabriel dos Santos, D. Irene. 
O Victor Taveira compareceu cerca das vinte 
e duas horas justificando o seu atraso. O Sr. 
Carlos de Sousa informou o Presidente da 
Comissão Política do incidente havido com o 
Sr. Amândio Quinto delegado do PPM que 
tinha abandonado a reunião assim como aa 
pessoas que o acompanhavam. 
Por se tratar de uma reunião Política e sabendo-se 
da irresponsabilidade do representante do PPM 
Sr. Amândio Quinto, pois que nem sequer con-
segue trazer consigo alguns dos poucos simpati-
zantes do PPM e a sua preocupação constante em 
fazer crer aos parceiros da Aliança Democrática 
que representa um Grupo, na verdade só se repre-
senta a ele mesmo e ainda porque da 2ª reunião 
tinha trazido um acompanhante que a primeira 
coisa que fez foi informar os presentes que não era 
do PPM. E por não se conhecerem as pessoas que 

trazia e dada a responsabilidade que se revestia o 
acto, o Sr. Carlos de Sousa pediu às pessoas para 
se identificarem como filiados do PPM. Um dos 
acompanhantes do PPM Sr. Nicolau como não 
fazia parte da Comissão Política nem nada tinha 
a ver com o PPM, abandonou a sala, o que foi 
seguido dos restantes elementos do PPM. 
O Sr. Domingos Francisco, Srs. Daniel de Sousa 
e Armindo do Braz Carvalho também prestaram 
informações sobre o assunto referido. O Presiden-
te da Comissão Política e a maioria dos elementos 
da mesma, dado os antecedentes do Representan-
te do PPM Sr. Amândio Quinto, apoiaram a ati-
tude do seu colega Sr. Carlos de Sousa na posição 
que tinha assumido. A reunião continuou com o 
Presidente da Comissão Política do CDS. 
Foi dado conhecimento da proposta do PSD 
para as listas das futuras eleições autarcas ao 
CDS ficando o Sr. Domingos Ferreira de reu-
nir com a Comissão Política do CDS e depois 
dar uma resposta. 
Dado o adiantado da hora foi encerrada a ses-
são.  
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa
Adão Pereira Batalha
Daniel Domingos Lourenço 

ActA nº 185
Aos trinta e um dias do mês de Julho do ano mil 
novecentos e oitenta e dois, reuniu a Comissão 
Política do PSD do Concelho de Mafra, na sua 
sede na Ericeira pelas vinte e duas horas estando 
presentes os seguintes elementos: Victor Taveira, 
Domingos Francisco, Daniel Lourenço, Adão 
Batalha e Armindo do Braz Carvalho. 
Deu-se início à sessão o Sr. Victor Taveira infor-
mou os restantes elementos que o Sr. João Ra-
milo tinha fracturado o braço direito e que não 
deveria poder vir à sessão por não poder conduzir. 
Também informou da impossibilidade do Pre-
sidente do CDS ter dado uma resposta, por ter 
feito parte da organização da Feira da FAPI e 
ter-lhe sido impossível reunir com a sua Comis-
são Política. Tendo sido já acordado um encontro 
entre o Presidente da Comissão Política do CDS 
e do PSD para dia quatro de Agosto de mil no-
vecentos e oitenta e dois. 
Procedeu-se à troca de impressões por parte 
dos vários elementos sobre a situação política 
actual. 
Por não haver mais nada a tratar foi encerrada 
a sessão. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Daniel Domingos Lourenço 
Adão Pereira Batalha
Armindo do Bráz Carvalho
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ActA nº 186
Aos catorze dias do mês de Agosto do ano mil 
novecentos e oitenta e dois, reuniu a Comissão 
Política do PSD do Concelho de Mafra, na sua 
sede na Ericeira pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos estando presentes os seguintes elemen-
tos: Victor Taveira, Domingos Francisco, Adão 
Batalha, Daniel Lourenço e Lino Ferreira. 
Iniciou-se a reunião com troca de impressões 
pelos vários elementos da Comissão Política, 
sobre a vinda do Sr. Ministro Ângelo Correia 
a Mafra à Feira da Fapi dia 7. 
Tendo estado a Comissão Política representa-
da e acompanhado o Sr. Ministro, Sr. Victor 
Ferreira, Armindo do Bráz Carvalho, Lino 
Ferreira, Filipe de Abreu, Daniel Lourenço e 
Adão Batalha. 
O Sr. Victor Ferreira informou os restantes 
elementos das pretensões do CDS na Câma-
ra Municipal e Juntas de Freguesia para as 
eleições autarcas. Foi deliberado manter-se a 
posição anterior em relação à Câmara Muni-
cipal e dar o terceiro e sexto lugar ao CDS nas 
Freguesias, com exclusão na Encarnação que 
seria o terceiro e oitavo lugar e em Stº Estevão 
das Galés que seria o segundo e sétimo lugar 
e convidar-se o CDS para uma reunião a rea-
lizar no dia vinte e um do corrente mês e ano, 

pelas vinte e duas horas, reunião essa que seria 
a altura a considerar para se fazer acordos com 
o CDS para as próximas eleições autarcas. 
Houve ainda troca de impressões sobre o 
momento Político actual. Por não haver mais 
nada a tratar foi encerrada a reunião. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Adão Pereira Batalha
Daniel Domingos Lourenço 
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 187
Aos vinte e um dias do mês de Agosto ao ano 
mil novecentos e oitenta e dois, pelas vinte 
e duas horas, reuniu em Mafra pelas vinte e 
duas horas na sede do Partido do Centro D. 
Social CDS no seguimento de várias sessões 
havidas na Ericeira na sede do Partido Social 
Democrata PSD as Comissões Políticas dos 
Partidos atráz referidos e hoje representados 
nesta reunião pelos seus militantes, Domin-
gos, José Ferreira e Manuel F. G. Marcelino da 
Comissão Política de Mafra do C.D.S. e Vic-
tor Manuel Jacinto Taveira, Domingos Nunes 
Francisco, Carlos Gil de Sousa, Joaquim Fili-
pe Abreu dos Santos, Daniel Domingos Lou-
renço e *Adão Pereira Pereira Batalha da Co-
missão Política Concelhia de Mafra do P.S.D., 
resolveram deliberar e acordar entre si nas se-
guintes posições com vista às futuras eleições 
autárquicas de 1982; 
1º - Aguardar ainda a decisão final do Dele-
gado do Partido Popular Monárquico PPM, 
no Concelho de Mafra no sentido de aderir 
à coligação da Aliança Democrática AD no 
Concelho de Mafra para as referidas eleições 
autárquicas. 
2º - No caso do P.P.M. não vir a aderir, o PSD 
e o CDS embora lamentando essa posição jul-

gam da maior conveniência coligarem-se en-
tre si de maneira a concorrerem às referidas 
eleições. 
3º - Assim e sem prejuízo do que posterior-
mente vier a ser acordado se o Delegado do 
PPM neste Concelho resolver mudar de atitu-
de, o PSD e o CDS resolvem desde já coliga-
rem-se da seguinte forma: 
Formação da Câmara Municipal de Mafra 
1º PSD, 2º PSD, 3º CDS, 4º PSD, 5º PPM, 
6º CDS, 7º PSD, 8º CDS, 9º PSD, 10º PPM.
Formação da Assembleia Municipal de Mafra 
1º CDS, 2º PSD, 3º PPM, 4º PSD, 5º PSD, 
6º CDS, 7º PSD, 8º CDS, 9º PSD, 10º PSD, 
11º PSD, 12º CDS, 13º PSD, 14º PSD, 15º 
PSD, 16º PSD, 17º PPM, 18º CDS, 19º PSD, 
20º PSD.
Formação das Juntas de Freguesias do Conce-
lho de Mafra 
J. F. Azueira – 1º PSD – 2º PSD – 3º CDS – 
4º PSD – 5º PSD, 6º- CDS – 7º PPM – 8º 
PSD – 9º PSD.
J. F. Carvoeira – 1º PSD – 2º PSD – 3º CDS – 
4º PSD – 5º PSD – 6º- CDS – 7º PPM.
J. F. Cheleiros – 1º PSD – 2º PSD – 3º CDS – 
4º PSD – 5º PSD, 6º- CDS – 7º PPM.
J. F.Encarnação – 1º PSD – 2º PSD – 3º CDS 
– 4º PSD – 5º PSD, 6º-   PSD, 7º CDS, 8º 

PPM, 9º PSD.
J. F. Enxara do Bispo – 1º PSD – 2º PSD – 3º 
CDS – 4º PSD – 5º PSD – 6º CDS – 7º PSD 
– 8º PPM – 9º PSD.
J. F. Ericeira – 1º PSD – 2º PSD – 3º CDS – 
4º PSD – 5º PSD – 6º PSD – 7º CDS – 8º 
PPM – 9º PSD.
J. F. Gradil – 1º PSD – 2º PSD – 3º CDS – 
4º PSD – 5º PSD – 6º CDS – 7º PPM – 8º 
PSD – 9º PSD.
J. F. Igreja Nova – 1º PSD – 2º PSD – 3º CDS 
– 4º PSD – 5º PSD – 6º CDS – 7º PPM – 8º 
PSD – 9º PSD.
J. F. Mafra – 1º CDS – 2º PSD – 3º PSD – 
4º CDS – 5º PSD – 6º PSD – 7º PSD – 8º 
CDS – 9º PSD – 10º PPM – 11º PSD – 12º 
PSD – 13º PSD.
J. F. Malveira – 1º PSD – 2º PSD – 3º CDS 
– 4º PSD – 5º PSD – 6º CDS – 7º PPM – 8º 
PPM – 9º PSD.
J. F. Milharado – 1º PSD – 2º PSD – 3º CDS 
– 4º PSD – 5º PSD – 6º CDS – 7º PSD – 8º 
PPM – 9º PSD – 10º PSD – 11º PSD – 12º 
PSD – 13º PSD.
J. F. Santo Estevão das Galés – 1º PSD – 2º 
CDS – 3º PSD – 4º PSD – 5º PSD – 6º PPM 
– 7º CDS – 8º PSD – 9º PSD.
J. F. Santo Isidoro – Elementos a indicar pela 

Freguesia.
J. F. Sobral da Abelheira – 1º PSD – 2º PSD 
– 3º CDS – 4º PSD – 5º PSD – 6º CDS – 7º 
PPM.
J. F. Vila Franca do Rosário – 1º PSD – 2º 
PSD – 3º CDS – 4º PSD – 5º PPM – 6º CDS 
– 7º PSD.
4º - As posições atrás citadas e no que con-
cerne ao PSD e ao CDS consideram-se em 
princípio definitivos, considerando-se ainda 
que no caso do PPM vir a ser aceite no que diz 
respeito à distribuição de lugares, a presente 
lista desista nas alíneas a), b) e c) do 3º ponto 
deste protocolo, será válida como protocolo de 
acordo para a Aliança Democrática no Con-
celho de Mafra, bastando para tanto que pelo 
PPM seja assinado este protocolo ou ainda 
uma carta em que fique expressa a sua anuên-
cia ao presente protocolo de acordo.
*Nota do Transcritor: de acordo com o original. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Daniel Domingos Lourenço 
Adão Pereira Batalha
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ActA nº 188
Aos vinte e oito dias do mês de Agosto de mil 
novecentos e oitenta e dois, pelas vinte e duas ho-
ras, reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, na 
Ericeira, a Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Estiveram presentes: Senhores Taveira, Domin-
gos Francisco, Lino Ferreira, Adão Batalha, Ar-
mindo Carvalho, Daniel Lourenço e João Ramilo. 
Pelo Presidente, Senhor Taveira foi dado conheci-
mento das conversações havidas na Distrital acer-
ca das futuras eleições bem como das conversações 
entre os três Presidentes da aliança (A.D.) Con-
celhia (Taveira, Domingos Ferreira e Quinto). 
Em seguida, foi aprovado com sete votos a favor e 
um contra, (o do respectivo Presidente Sr. Tavei-
ra) que fossem enviados os Protocolos de acordo 
entre o P.S.D. e o C.D.S. aos órgãos competentes 
do P.S.D. ou seja, C.P. Distrital, Sede Nacional e 
Coordenadora da Aliança Democrática, ficando 
de fora o P.P.M. que por impossibilidade de ne-
gociações com o Senhor Amândio Quinto, não 
fica incluído no citado acordo. Foi enviado ofício 
aos órgãos em causa e foi sugerido que a coligação 
poderia vir a ter o nome alternativo de Alternativa 
Democrática (AD). 
Finalmente foi dado conhecimento aos presentes, 
pelo Secretário Lino Ferreira que da Rifa levada a 
efeito pela Lotaria de Santo António de um Te-

levisor a cores tinha havido um lucro de quarenta 
mil e quinhentos escudos (40.500$00) que rever-
teu para os fundos da Secção que foram oferecidos 
um televisor a cores no valor de (46.500$00), uma 
bandeira do P.S.D. no valor de 2.450$00 e uma 
mesa para colocação de televisão no valor de cerca 
de 1.000$00, tudo numa importância aproxima-
da a noventa mil quatrocentos e oitenta escudos. 
Regista-se com agrado o nome dos ofertantes: 
Centro Comercial da Ericeira (Senhores Adéri-
to e Adolfo), António Jacinto (O Nestlé) Adão 
Pereira Batalha e duma maneira geral, todos os fi-
liados ou simpatizantes, que não quiseram deixar 
de contribuir com a sua quota-parte na compra de 
bilhetes para o sorteio do aparelho. 
A terminar, foi dado conhecimento a todos os 
presentes da admissão de dois novos filiados, 
os quais ficam com os números de Secção que 
a seguir se indicam.

399 José Luiz Pereira
400 Maria Madalena Pereira

Ainda antes do fim da reunião, foram apre-
sentadas duas declarações de voto, sendo uma 
do Senhor Presidente Taveira, que declarou 
ter votado contra o texto enviado junto ao 
Protocolo, por considerar que esta Comissão 
política deveria ter tomado outra posição mais 
firme, em relação às (posições) pretensões e 

com os fins à vista que o P.P.D. pretende atin-
gir, não só no Concelho de Mafra como em 
todo o País. E ainda por considerar descabida 
a Posição assumida pelo P.P.M.

vitor Ferreira – 28-8-82
A segunda moção foi apresentada pelo Vice-
-Presidente senhor Domingos, que declara 
ter concordado com os termos do ofício di-
rigido em virtude de já ter por diversas vezes 
se ter dado a conhecer à Distrital as atitudes 
e posições do Senhor Amândio Quinto pelo 
Presidente Senhor Taveira e Vice-Presidente, 
Senhor Domingos.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Lino Camilo Ferreira
Adão Pereira Batalha
Armindo do Bráz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Bráz Carvalho *
João Francisco Ramilo
Nota do Transcritor: assinatura repetida

ActA nª 189
Aos quatro dias do mês de Setembro de mil 
novecentos e oitenta e dois, reuniu na sua 
Sede, no Largo dos Condes, na Ericeira, pelas 
vinte e duas horas, a Comissão Política Con-
celhia do P.S.D. Estiveram presentes: Victor 
Taveira, Lino Ferreira, Daniel Lourenço, João 
Ramilo, Armindo Carvalho.
Aberta a sessão, foi dado conhecimento pelo 
Senhor Ramilo, dos assuntos passados na úl-
tima Assembleia Municipal levada a efeito no 
dia três do corrente mês, onde o Secretário José 
Manuel, sócio dum estabelecimento de nome 
Estúdio (54) cinquenta e quatro, situado no 
Largo da Horta, na Ericeira, apresentou uma 
pretensão para que o mesmo fosse autorizado 
a funcionar como havia acontecido, no mês de 
Agosto findo e por ordem da Polícia, havia sido 
mandado encerrar, sem se saber porquê e com 
ordens de quem. Foi deliberado por unanimi-
dade, que do facto, esta Comissão Política iria 
dar conhecimento ao Senhor Presidente da Câ-
mara e tentar resolver o assunto em causa. 
Também foi dado conhecimento pelo mesmo 
Senhor Ramilo, que na mesma Assembleia 
haviam faltado os seguintes elementos da AD: 
Artur Silva, Joaquim Ferreira, Arlindo de San-
to Estevão, Américo Peralta, e Presidente da 

Junta de Freguesia do Gradil e ainda o eleito 
pela Freguesia de V. Franca do Rosário. 
Igualmente o referido senhor Ramilo nos 
informou do descontentamento da Junta de 
Freguesia de V. Franca do Rosário, que decla-
rou que a Câmara não está a fazer os melhora-
mentos já pedidos e em parte acordados. 
Pelo Secretariado da Comissão Política e Pre-
sidente da respectiva Assembleia, Lino Ferrei-
ra, foi dado conhecimento das conversações 
havidas entre o mesmo e o Doutor António 
Capucho, no dia um do corrente mês o qual 
concordara com o Protocolo que esta Comis-
são Política lhe enviara e que diz respeito à 
Aliança já firmada com o C.D.S. e que por seu 
lado iria tentar com os elementos da Cúpula 
do P.P.M. a sua integração na AD., o que por 
nós não havia sido conseguido com o seu re-
presentante neste Concelho, Senhor Amândio 
Quinto. Foi-lhe dito, que de qualquer forma 
este indivíduo não seria por nós aceite em 
qualquer Assembleia Municipal. O Doutor 
Capucho foi de acordo que deveríamos iniciar 
contactos com as personalidades que nos iriam 
representar nas próximas autarquias. 
Foi proposto pelo Senhor Armindo para con-
tactarmos o Senhor Val de Morais e Doutor 
Sardinha, no sentido de se pronunciarem acer-

ca da sua continuidade nos destinos da Câma-
ra, como primeiro e segundo elementos.
Esta proposta foi aprovada por todos os pre-
sentes e com uma abstenção de o Senhor Vic-
tor Taveira encarregando-se o Secretário Lino 
Ferreira, de fazer os respectivos contactos o 
mais breve possível.
Seguidamente foi dado conhecimento da ad-
missão de dois novos militantes, cujos núme-
ros de Secção e nomes, a seguir se indicam.

401 Prudência C. Bernardino Firmino
402 Natalina dos Reis Ciríaco

 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Bráz Carvalho
João Francisco Ramilo
Daniel Domingos Lourenço

1982



213

ATAS COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA
PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO ERICEIRA1980 - 1984

A transcrição das atas manteve o texto original incluindo a forma e o estilo da escrita da época.

ActA nª 190
Aos nove dias do mês de Setembro de mil 
novecentos e oitenta e dois, pelas vinte e duas 
horas e em continuidade com a proposta apre-
sentada pelo Senhor Armindo do Braz Carva-
lho, reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, 
na Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. 
Estiveram presentes os senhores Victor Ta-
veira, Domingos Francisco, Carlos de Sousa, 
Lino Ferreira, Filipe Santos, Ramilo, Armin-
do e Daniel Lourenço e ainda os Senhores Val 
de Morais e Doutor Joaquim Sardinha (res-
pectivamente) Presidente da Câmara Munici-
pal e Vereador pelo P.S.D. 
Foram trocadas impressões e pedido esclare-
cimento acerca de melhoramentos efectuados 
ou a efetuar na área desta autarquia e final-
mente entrou-se no ponto principal da ordem 
do dia, ou seja, nas conversações respeitantes 
à continuidade ou não, nos mesmos represen-
tantes da Câmara em futuras eleições.
As trocas de impressões prolongaram-se até 
perto das duas horas da madrugada e de con-
creto nada ficou definido, aguardando-se um 
dos dias da próxima semana, para em nova 
reunião nos ser comunicada a decisão final.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 

vai ser assinada por todos os presentes desta 
C. Política e por mim, Lino Camilo Ferreira, 
secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa 
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Armindo do Braz Carvalho
Armindo do Braz Carvalho *
Daniel Domingos Lourenço
* Nota do Transcritor: assinatura repetida 

ActA nº 191
Aos onze dias do mês de Setembro de mil no-
vecentos e oitenta e dois, pelas vinte e duas ho-
ras, reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, 
na Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. – Estiveram presentes: Taveira, Do-
mingos, Carlos, Lino, Adão, Armindo, Daniel 
e Filipe.
Após breve apreciação de algumas sugestões, 
foi deliberado por sete votos a favor e uma 
abstenção de Adão Batalha, que no dia dezoi-
to do corrente
vinte e cinco do corrente mês seria mandada 
colocar uma palma de flores na campa do fa-
lecido Henrique Pereia Canudo que foi fun-
dador da Secção Concelhia do P.S.D. neste 
Concelho e que no dia dezanove vinte e seis 
seria mandada rezar missa na Igreja Paroquial 
da Ericeira por intenção do mesmo.
Também foi aprovado pela mesma votação, 
que cinquenta por cento do custo da palma 
seria pago pelos fundadores da Secção e o res-
tante pelos membros da Comissão Política, e 
que, de futuro estas celebrações seriam feitas 
no dia de aniversário do Partido e extensivas 
ao Doutor Sá Carneiro, que foi fundador do 
nosso Partido e a todos os militantes falecidos 
na área deste Concelho.

Em seguida foi apreciada a tomada de posi-
ção dos Presidentes Morais eVereador Doutor 
Sardinha, na reunião do dia nove a que esti-
veram presentes, nesta Secção. Como naquela 
data não tivessem anuído aos nossos desejos 
no sentido de nos continuarem a representar 
na autarquia Camarária, foi intenção de todos 
os presentes que se fizessem esforços para os 
conseguir demover das suas tomadas de po-
sição. 
Neste sentido e após diversas intervenções de 
todos os presentes, foi aceite que se fizessem 
propostas no sentido dos contactar novamente 
e o mais breve possível.
Foram apresentadas propostas número um e 
dois, pelos senhores Victor Taveira e Lino Ca-
milo Ferreira (respectivamente), vencendo a 
segunda, com cinco votos a favor e três contra, 
na qual constava que os dois elementos deve-
riam ser convidados a pronunciarem-se em 
conjunto, no local próprio, ou seja na Câmara 
Municipal e não para mais conversações, mas 
sim para nos darem a resposta concreta, do sim 
ou não, e que o assunto teria que ser resolvido 
o mais breve possível, ou seja o mais tardar até 
à próxima quarta-feira, dia quinze. A proposta 
número dois que foi vencida por cinco votos 
contra três, consta que os elementos deveriam 

ser contactados separadamente, em locais fora 
da Câmara e sem data marcada. Por votação, 
foi deliberado que se deslocassem a Mafra, os 
senhores Taveira, Domingos e Lino, a fim de 
contactarem os autarcas em causa.
Foram admitidos para filiados desta secção, os 
indivíduos a seguir mencionados:

403 Arminda da Cruz Ricardo Ramos Alves
404 Palmira da Conceição Marques Almeida
405 Beatriz da Conceição Mira Arvelo
406 José Queiroga Beleza

 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Adão Pereira Batalha
Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 192
Aos treze dias do mês de Setembro de mil no-
vecentos e oitenta e dois, e em cumprimen-
to do deliberado na reunião do dia onze do 
mesmo mês, deslocaram-se a Mafra, à Câmara 
Municipal, os senhores Taveira, Domingos e 
Lino, onde se avistaram com os senhores Val 
de Morais (Presidente da Câmara) e doutor 
Sardinha (Vereador) da mesma edilidade.  
As conversações basearam-se na aceitação dos 
cargos que deveriam desempenhar na Câmara 
Municipal, nas próximas eleições e depois de 
muitas tomadas de posição e argumentações dos 
futuros autarcas, ficaram de nos dar uma resposta 
no prazo de vinte quatro horas. O que se concor-
dou e se ficou aguardando confirmação positiva 
da aceitação por parte dos mesmos, ficou todavia 
pendente, uma consulta ao senhor Custódio Ro-
drigues Alves, da Encarnação, que aqueles dese-
jariam ver integrados na Lista da Câmara.  
No dia catorze do mesmo mês de Setembro, 
deslocaram-se à localidade da Encarnação em 
causa, os senhores Domingos Francisco, Adão 
Batalha e Lino Ferreira e também depois de 
diversas conversações com o Senhor Custó-
dio, foi pelo mesmo aceite tomar parte da lista 
camarária, mas apenas em representação do 
quarto lugar, o que foi aceite. O mesmo Se-
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nhor Custódio, comprometeu-se a substituir 
o Presidente ou Vice-Presidente, nos períodos 
de licença, doença ou outros justificados.  
E por ser verdade, se subscreveu a presente acta, 
que vai ser assinada por todos os intervenientes.
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Lino Camilo Ferreira
Adão Pereira Batalha

ActA nº 193
Aos dezanove dias do mês de Setembro de mil 
novecentos e oitenta e dois, reuniu na sua Sede, 
no Largo dos Condes, na Ericeira, pelas dez 
horas, a Comissão Política Concelhia do P.S.D.
Aberta a sessão foram lidas algumas circula-
res da Sede Nacional e dado conhecimento a 
todos os presentes da data limite para entre-
ga dos documentos para as próximas eleições, 
bem como dos impressos a utilizar. 
Foi igualmente dado conhecimento aos pre-
sentes que tanto o Presidente Morais, como 
o Vereador Sardinha, não haviam cumprido 
com o que nos haviam prometido no dia treze 
do corrente mês quando nos receberam na Câ-
mara Municipal e nos ficaram de dar uma res-
posta no prazo de vinte e quatro horas. Ficou 
novamente aceite, que no mais breve espaço de 
tempo, dois elementos desta C.P. a indicar, se 
iriam avistar com os autarcas em causa, e que 
se desta entrevista se não chegasse a acordo, se 
propunham os senhores Victor Taveira, Filipe 
Santos e Carlos de Sousa, para se avistarem 
com os mesmos, em conjunto com os senhores 
Domingos Ferreira e Major Gomes, a fim de 
se pretender chegar a um acordo final.
A terminar, foi dado conhecimento aos pre-
sentes, dos indivíduos que recentemente soli-

citaram a sua filiação na Secção, os quais fo-
ram aceites e cujos números de ordem e nomes 
a seguir se indicam.

407 José Queiroga Beleza – (Nuno João da 
Cruz Sardinha)

408 Custódio Rodrigues Alves
409 Maria da Conceição
410 Ernesto Simões Inácio

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, secretário, que a 
transcrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Adão Pereira Batalha 
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 194
Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de 
mil novecentos e oitenta e dois, pelas vinte 
e duas horas, reuniu na sua Sede, no Largo 
dos Condes, na Ericeira, a Comissão Políti-
ca Concelhia do P.S.D. Estiveram presentes 
os senhores Taveira, Domingos, Carlos, Lino, 
Daniel, Filipe e Armindo. 
Aberta a sessão foi tomado conhecimento do 
conteúdo dum ofício enviado pela Sede Nacio-
nal, no qual nos comunicaram ter-nos sido atri-
buídos um subsídio de (50.000$00) cinquenta 
mil escudos, a título meramente simbólico e 
cuja importância será destinada à 1ª comparti-
cipação para aquisição duma futura sede nesta 
Vila da Ericeira e destinada à nossa Secção.
Em seguida foi dado conhecimento a todos os 
presentes do conteúdo de diversas circulares rece-
bidas da mesma Sede Nacional e que eram res-
peitantes às próximas eleições para as Autarquias. 
Também foi dado conhecimento aos presentes 
da reunião havida no dia vinte e um do cor-
rente mês na Sede do C.D.S. onde estiveram 
presentes os Senhores Domingos Ferreira re-
presentante daquele Partido, Taveira, Carlos e 
Filipe do P.S.D. e Val Morais, Major Gomes e 
Doutor Sardinha em representação da Autar-
quia Municipal. 

Foram tentadas negociações para formação dos 
três cabeças de lista para a Edilidade em causa, 
mas não se chegou a qualquer conclusão. 
Finalmente foi dado conhecimento da filiação de 
diversos indivíduos nesta Secção, a qual foi aceite 
e cujos números e nomes a seguir se indicam:

411 António Tomaz Moreira
412 José Batalha da Silva

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Sessão, dela se lavrando a presente acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, Secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 195
Aos dois dias do mês de Outubro de mil nove-
centos e oitenta e dois, pelas vinte e duas ho-
ras, reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, 
na Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. Estiveram presentes os senhores Tavei-
ra, Domingos, Carlos, Lino e Armindo. 
Iniciada a sessão, foi dado conhecimento a 
todos os presentes do conteúdo de diversas 
circulares recebidas da Sede Nacional, as quais 
quási na totalidade faziam referência às próxi-
mas eleições autarcas. 
Foi dado conhecimento pelo Sr. Taveira, das 
negociações havidas entre ele e os senhores 
Val de Morais Presidente da Câmara e Doutor 
Sardinha, Vereador, os quais aceitaram os car-
gos para que haviam sido convidados, ou seja, 
primeiro e segundo da lista. 
Foram igualmente trocadas impressões acerca 
das diligências efectuadas junto das Freguesias 
Concelhias para formação das futuras listas. 
Finalmente foram trocadas impressões e abor-
dados assuntos acerca da actualidade Política 
Local e geral. 
Foi ainda dado conhecimento da Filiação de 
dois novos militantes nesta Secção, cujos nú-
meros de ordem e nomes a seguir se indicam: 

413 Manuel Pedro da Silva
414 Marília Berta Marques de Aguiar

1982



217

ATAS COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA
PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO ERICEIRA1980 - 1984

A transcrição das atas manteve o texto original incluindo a forma e o estilo da escrita da época.

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, Secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 196
Aos nove dias do mês de Outubro do ano mil 
novecentos e oitenta e dois, reuniu a Comissão 
Política do PSD do Concelho de Mafra, pelas 
vinte e duas horas, na sua Sede na Ericeira, es-
tando presentes os seguintes elementos, Victor 
Taveira, Domingos Francisco, Adão Batalha, 
Filipe Abreu, Carlos de Sousa, [ ilegível] Da-
niel Lourenço, Armindo e João Ramilo. 
Iniciou-se a reunião, o Sr. Victor Taveira deu 
conhecimento do andamento da elaboração 
das listas nas respectivas Freguesias. O Sr. 
Carlos de Sousa fez referência à lista da Eri-
ceira, o Sr. Adão Batalha à Carvoeira, o Sr. 
Daniel Lourenço referiu-se às listas de Mafra, 
Sobral da Abelheira e Vila Franca do Rosário. 
O Sr. Victor informou a Comissão Política 
da situação referente à Coligação da Aliança 
Democrática por causa do PPM e da troca de 
impressões que tem mantido com a Comissão 
Política da Distrital de Lisboa do PSD, não 
havendo nada de concreto na medida que o 
protocolo ainda não foi assinado a nível do 
Distrito de Lisboa. Houve várias interven-
ções por parte dos elementos desta Comissão 
Política pela forma como estava a decorrer o 
processo e a aderência de elementos para as 
autarquias no Concelho de Mafra. 

O Sr. Victor Taveira referiu que o Presiden-
te do CDS lhe tinha dado conhecimento que 
através do Governador Civil tinha sido infor-
mado que o problema do Sr. Major Gomes, 
2º lugar na Câmara já estava resolvido. O Sr. 
Taveira manifestou a sua estranheza por tal 
facto, informando o Presidente do CDS que 
na Comissão Política do PSD nada tinha sido 
deliberado nesse sentido e que a posição se 
mantinha ou seja, o cumprimento do protoco-
lo assinado pelos 2 Partidos. 
Dado o adiantado da hora foi encerrada a sessão. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Domingos Nunes Francisco
Adão Pereira Batalha 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço 
Armindo do Braz Carvalho
João Francisco Ramilo

ActA nº 197
Aos dezasseis dias do mês de Outubro do 
ano mil novecentos e oitenta e dois, reuniu a 
Comissão Política do PSD do Concelho de 
Mafra, pelas vinte e duas horas, na sua Sede 
na Ericeira, estando presentes os seguintes 
elementos, Victor Taveira, Carlos de Sousa, 
Domingos Francisco, Adão Batalha, Daniel 
Lourenço, João Ramilo e Filipe Abreu. 
Foi iniciada a reunião. O Sr. Victor Tavei-
ra deu conhecimento à Comissão Política da 
proposta do CDS que era a seguinte: seria 
dado ao PSD o lugar de Presidente da Assem-
bleia Municipal ao PSD em troca do segundo 
lugar na Câmara ao CDS para o Sr. Major 
Gomes, alterando-se assim o acordo firmado 
inicialmente; o Sr. Taveira também referiu que 
tinha dado conhecimento à Distrital do PSD 
em Lisboa que a decisão da Comissão Política 
de Mafra se mantinha. 
A proposta do CDS foi posta à discussão ten-
do todos os elementos da Comissão Política 
usado da Palavra, discutindo-se a situação em 
pormenor; de seguida passou-se à votação, 
tendo sido rejeitada a proposta do CDS por 
sete votos contra e um voto a favor. O Sr. Ar-
mindo do Braz Carvalho também esteve pre-
sente a esta reunião fazendo parte da discussão 

e votação da proposta referida. Ficou delibera-
do o Sr. Victor Taveira dar conhecimento ao 
CDS da deliberação do PSD. 
Foi dado conhecimento pelo Sr. Victor Tavei-
ra que a D. Maria Lúcia moradora na Armada, 
Freguesia de S. Estêvão das Galés, militante do 
Partido Comunista já se tinha desvinculado atra-
vés de uma carta registada do Partido, mas que 
ao contrário do que tinha sido combinado com 
o nosso representante na Freguesia de S. Estêvão 
das Galés, a mesma senhora nesta altura não acei-
tava filiar-se no nosso Partido e por conseguinte 
o Sr. Victor Taveira entendeu que não devia en-
cabeçar a lista da já citada Freguesia. Foi posto à 
discussão e dada a conduta da referida senhora na 
Junta em funções e da aproximação com os nossos 
elementos da Câmara e da Comissão Política, por 
maioria deliberou que a mesma ficasse na cabeça 
de lista de S. Estêvão das Galés. 
Por não haver mais nada a tratar foi encerrada 
a reunião. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Domingos Nunes Francisco
Adão Pereira Batalha 
Daniel Domingos Lourenço 
João Francisco Ramilo
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 

ActA nº 198
Aos vinte e três dias do mês de Outubro do 
ano mil novecentos e oitenta e dois, reuniu a 
Comissão Política do Partido Social Demo-
crata, pelas vinte e uma horas e trinta minu-
tos, na sua Sede na Ericeira, com as seguintes 
presenças, Victor Taveira, Carlos de Sousa, 
Daniel Lourenço, Filipe Abreu, João Ramilo, 
Adão Batalha e Domingos Francisco. 
Foi dado início à reunião. O Sr. Victor Taveira 
deu conhecimento à Comissão Política de uma 
reunião havida na sede do CDS em Mafra, no 
dia dezanove do corrente mês e ano pelas vinte 
e duas horas, a pedido do Dr. Sardinha telefoni-
camente ao Presidente desta Comissão Política 
e depois do Sr. Val Morais através do Presiden-
te do CDS Sr. Domingos Ferreira. 
O Sr. Victor Taveira dada a gravidade da si-
tuação convocou as pessoas disponíveis e pos-
síveis da Comissão Política estando presentes 
pelo PSD Victor Taveira, Carlos de Sousa, 
Daniel Lourenço e João Ramilo; Pelo CDS 
Sr. Domingos Ferreira, Eng.º Nogueira Si-
mões, Major Gomes, Val, Serra, e outros. Pelo 
PSD da Câmara Sr. Val Morais e Dr. Joaquim 
Sardinha; pela Assembleia Municipal Manuel 
Mourão Andrade, Dr. José Pestana, Sr. Côrte 
Real, Engº. Godinho, Sr. Peralta. Presidiu a esta 
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reunião o Sr. Victor Taveira por ser o Presidente 
do PSD o maior partido da coligação AD. 
Depois de todos os presentes terem intervindo 
sobre o problema Major Gomes 2º lugar na lis-
ta da Câmara, onde era evidente uma má von-
tade contra a Comissão Política do PSD pela 
maioria dos nossos elementos fora da Comis-
são Política, por não ceder o referido lugar ao 
CDS e depois do Sr. Victor Taveira defender 
o cumprimento integral do Protocolo assinado 
pelos dois partidos PSD e CDS, visto tratar-se 
de uma situação Política e não pessoal. O que 
estava em discussão era o lugar pretendido pelo 
CDS e não a pessoa do Sr. Major Gomes. Ve-
rificando o Presidente do PSD o apoio pessoal 
que era dado pelos nossos elementos propostos 
para a Câmara Sr. Val Morais e Dr. Joaquim 
Sardinha à pessoa do Sr. Major Gomes na exi-
gência deste, e para evitar a possível desistên-
cia dos nomes propostos para a Câmara e por 
considerar que poderia trazer prejuízos para 
o Concelho de Mafra, assim como prejudicar 
os resultados eleitorais e ainda porque se esta-
va em cima do prazo para entregar as listas, o 
Sr. Victor Taveira pediu um intervalo de cinco 
minutos para reunir com os seus colegas da Co-
missão Política do PSD particularmente para 
deliberar sobre este assunto. Depois de troca 

de impressões entre os elementos foi votado e 
aprovado por unanimidade o seguinte: 
O PSD cede o segundo lugar na Câmara ao 
CDS e por conseguinte ao Sr. Major Gomes, 
ficando o 5º lugar para o PSD; a Presidência 
da Assembleia Municipal para o PSD; 
Por as listas das Freguesias já estarem pratica-
mente elaboradas o CDS só meteria elemen-
tos na Freguesia de Mafra, na Malveira e em 
Cheleiros, dois em cada freguesia; 
A Comissão Política do PSD e CDS e mais 
elementos já referidos nesta acta reuniu nova-
mente, o PSD fez a proposta ao CDS tendo o 
mesmo aceitado nos termos já referidos. 
Sobre esta reunião em Mafra, houve mais in-
tervenções, tendo sido dado conhecimento do 
já referido ao Sr. Adão Batalha, Domingos 
Francisco e Filipe de Abreu. O Sr. Domingos 
Francisco usou da palavra para manifestar o 
seu descontentamento pela referida reunião 
e ainda por se ter decidido sem ter dado co-
nhecimento ao Secretário-geral do Partido Dr. 
António Capucho anteriormente. 
O Sr. Victor Taveira usou da palavra para 
manifestar a sua estranheza pelo facto do 
Secretário-Geral estar metido no assunto, pois 
que esta Comissão Política não tenha conheci-
mento de tal facto e ainda por este assunto não 

dizer respeito às atribuições do Dr. António 
Capucho. 
Mais foi referido que não foi possível convocar 
mais ninguém para a reunião em Mafra, pois o 
Sr. Adão e o Sr. Armindo estavam de férias e o 
Sr. Lino estava hospitalizado, o Sr. Domingos 
Francisco mora na [ilegível] e o Sr. Filipe não 
foi possível contactar; por os factos referidos a 
Comissão Política estava em maioria. 
O Sr. Victor Taveira também informou que 
ainda não tinha sido assinado o acordo da AD 
a nível do Distrito de Lisboa. 
Foi formalizada a aprovação das listas apre-
sentadas para as autarquias do Concelho de 
Mafra. 
Dado o adiantado da hora foi encerrada a ses-
são. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
João Francisco Ramilo
Adão Pereira Batalha 
Domingos Nunes Francisco

ActA nº 199
Aos trinta dias do mês de Outubro do ano mil 
novecentos e oitenta e dois, reuniu a Comissão 
Política do PSD. pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, na sua Sede na Ericeira, estando presen-
tes os seguintes elementos: Victor Taveira, Carlos 
de Sousa, Camilo Ferreira, Adão Batalha, Filipe 
Abreu, Daniel Lourenço. Foi dado início à reunião. 
Foi dado conhecimento pelo Victor Ferreira que 
as listas para as autarquias tinham dado entrada 
no Tribunal de Mafra no dia vinte e oito do cor-
rente mês e ano, por este e pelo Sr. Carlos de Sou-
sa e Daniel Lourenço.
O Sr. Victor Taveira também informou que no dia 
vinte e sete o Sr. Domingos Francisco lhe tinha 
telefonado para saber se as listas já tinham sido 
entregues e pretendia saber das pessoas presentes 
na sessão em Mafra,        tendo sido informado 
que já tinha sido dado conhecimento na reunião 
anterior.
O Sr. Camilo Ferreira entregou uma carta do Sr. 
Domingos Francisco que depois de aberta foi 
dado conhecimento do seu conteúdo à Comis-
são Política aonde o mesmo pedia a sua demis-
são; pela estranheza dos factos referidos na carta 
e lamentando as posições assumidas, a Comissão 
Política por votação e por unanimidade deliberou 
aceitar o seu pedido de demissão. O Presidente da 

Comissão Política, pelo conteúdo da carta, enten-
deu que deveria ser dada uma resposta na espe-
cialidade pelas afirmações descabidas que era feita 
na mesma. 
A Comissão Política por votação de maioria, en-
tendeu que a mesma não merecia mais que uma 
resposta na generalidade. A carta foi elaborada 
por o Sr. Filipe de Abreu e assinada por todos os 
presentes. 
O Sr. Victor Taveira informou da propaganda que 
tinha ido buscar a Lisboa assim como das diligên-
cias feitas para nos ser entregue um carro a gasoil 
para fazer a campanha e ainda que o acordo da 
Aliança Democrática já tinha sido assinado para o 
Distrito de Lisboa pela Distrital do PPM. 
Depois de várias intervenções foi deliberado o Sr. 
Filipe Abreu saber junto da tipografia o custo da 
impressão das fotografias na Propaganda da As-
sembleia Municipal e Câmara Municipal. 
Foi deliberado o Sr. Taveira junto dos nossos 
elementos da Câmara conseguir os relatórios 
das freguesias para se mandar imprimir os 
nossos manifestos. 
Dado o adiantado da hora foi encerrada a sessão. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Adão Pereira Batalha 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Daniel Domingos Lourenço 

ActA nº 200
Aos seis dias do mês de Novembro do ano mil 
novecentos e oitenta e dois, reuniu a Comissão 
Política do PSD pelas vinte e duas horas, es-
tando presentes os seguintes elementos: Vic-
tor Taveira, Carlos de Sousa, Adão Batalha, 
Daniel Lourenço, Filipe Abreu e João Ramilo. 
Deu-se início à reunião.-
O Sr. Filipe de Abreu deu conhecimento do 
custo da impressão que deveria andar à vol-
ta de quarenta mil escudos a impressão dos 
cartazes grandes o que foi deliberado mandar 
executar.
O Sr. Victor Taveira deu conhecimento das 
dificuldades que estava a encontrar por parte 
dos elementos da Câmara na entrega dos rela-
tórios das obras executadas nas várias Fregue-
sias para mandar imprimir os manifestos. 
Foi referido o facto de ser necessário fazer ne-
gociações para os elementos das mesas da As-
sembleia de Voto por nalgumas Freguesias nos 
serem bastante desfavoráveis, assim como a 
nomeação de Delegados à Assembleia de voto. 
Por se estar a verificar ultrapassagens em rela-
ção à Comissão Política do PSD no processo 
da campanha eleitoral para as eleições autar-
cas, foi deliberado nomear-se a coordenadora 
da campanha na AD na Sede do CDS assim 
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como Victor Taveira Presidente, Daniel Lou-
renço Tesoureiro, Filipe de Abreu, Carlos de 
Sousa, Joaquim Val Morais, Joaquim Sardinha, 
Manuel Ramos Andrade, Corte Real. O CDS 
indicará seis elementos para a mesma coorde-
nadora. O Sr. Victor Ferreira ficou de elabo-
rar um regimento e demais condições para ser 
proposta uma próxima reunião ao CDS. 
O Sr. Taveira deu conhecimento também do 
Plano de Secções que lhe tinha sido entregue 
a pedido do Sr. Major Gomes do CDS. 
Dado o adiantado da hora foi encerrada a 
reunião. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Adão Pereira Batalha
Daniel Domingos Lourenço
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
João Francisco Ramilo

ActA nº 201
Aos treze dias do mês de Novembro do ano 
mil novecentos e oitenta e dois, reuniu a Co-
missão Política do PSD pelas vinte e duas ho-
ras, na sua Sede na Ericeira, estando presentes 
os seguintes elementos: Victor Taveira, Carlos 
de Sousa, Adão Batalha, Daniel Lourenço. 
Deu-se início à reunião. 
O Sr. Taveira deu conhecimento das diligências 
feitas para lhe ser entregue os relatórios das Fre-
guesias sem nada ter conseguido apesar das deslo-
cações que tinha feito a Mafra e por esse motivo, 
tinha sido entregue uma carta em mão ao Sr. Jo-
aquim Val Morais, Dr. Joaquim Sardinha, Ma-
jor João Gomes, Presidente do CDS em Mafra, 
informando que se os relatórios para elaborar os 
manifestos das Freguesias não forem entregues, 
enquanto isso não acontecer, não seria distribuída 
a propaganda de cartazes grandes com os retratos. 
Houve várias trocas de impressões sobre o 
momento Político actual. Procedeu-se tam-
bém a várias intervenções sobre os resultados 
das próximas eleições e a dificuldade verificada 
pelo PS em arranjar pessoas para as listas. 
Dado o adiantado da hora foi encerrada a reunião. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Adão Pereira Batalha 
Daniel Domingos Lourenço 

ActA nº 202
Aos vinte dias do mês de Novembro do ano 
mil novecentos e oitenta e dois, reuniu a Co-
missão Política do PSD pelas vinte e duas ho-
ras, na sua Sede na Ericeira, estando presentes 
os seguintes elementos: Victor Taveira, Carlos 
de Sousa, Adão Batalha, Daniel Lourenço, Fi-
lipe de Abreu e Armindo do Braz Carvalho. 
Deu-se início à reunião. 
O Sr. Victor Taveira deu conhecimento do 
processo posto em tribunal contra o PS na 
Junta de Freguesia de S. Estêvão das Galés. 
Foi dado também informações sobre as nego-
ciações das listas para as Assembleias de voto 
nas Freguesias de Mafra, Malveira e Milharado 
e troca de impressões com os nossos represen-
tantes nas Freguesias para se conseguir o maior 
*acesso de Presidências nas Assembleias de Voto 
e a nomeação de Delegados às mesas de voto. 
A Comissão Política tomou conhecimento 
que o Sr. Dr. Sardinha, Sr. Major Gomes, Sr. 
Domingos Ferreira, Victor Taveira e Filipe 
Abreu, com o apoio dos primeiros dois refe-
ridos, tinham fornecido os elementos para se 
elaborar os manifestos por Freguesias, tendo 
ficado o Sr. Filipe de elaborar os textos para 
enviar para a tipografia. 
Foi ratiada a propaganda em função do número 

de eleitores de cada Freguesia e enviar a mesma 
para a Sede da Coordenadora da AD em Mafra.
Houve várias intervenções sobre a situação 
Política actual e as eleições autarcas. 
Por nada mais haver a tratar foi encerrada a reunião. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Adão Pereira Batalha 
Daniel Domingos Lourenço 
Armindo do Braz Carvalho
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 203
Aos cinco dias do mês de Janeiro do ano mil 
novecentos e oitenta e três, reuniu a Comis-
são Política do PSD pelas vinte e uma horas, 
na sua Sede na Ericeira, estando presentes os 
seguintes elementos: Victor Taveira, Carlos de 
Sousa, Lino Camilo, Daniel Lourenço, Adão 
Batalha, Filipe de Abreu e Armindo do Braz 
Carvalho. Deu-se início à reunião. 
Intervieram todos os elementos da Comissão 
Política na análise dos resultados das eleições 
autarcas. 
Foi abordada a necessidade de marcar nova 
Assembleia Concelhia para eleger os órgãos 
do Partido no Concelho de Mafra, por o 
processo de tomada de posse dos autarcas no 
Concelho ainda não estar concluído ficando a 
aguardar melhor oportunidade. 
O Sr. Victor Ferreira informou a Comissão 
Política da reunião de elementos da Assem-
bleia Municipal na sede do CDS em Mafra e 
referiu a necessidade de a Comissão Política 
acompanhar o processo para não acontecer 
como nas vezes anteriores. A proposta foi pos-
ta à discussão. Depois de várias intervenções 
seguiu-se a votação. A proposta foi rejeitada. 
O Presidente da Comissão Política Sr. Victor 
fez uma declaração de voto nos termos seguin-

tes: da forma que se está a processar as reu-
niões preparatórias da Assembleia Municipal 
com a previsão de um futuro próximo, o PSD 
ser marginalizado do processo, e as mesmas 
oficialmente não funcionarem como se consi-
derava necessário, com graves prejuízos para o 
Concelho e para o nosso Partido. 
Dado o adiantado da hora foi encerrada a reunião. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço 
Adão Pereira Batalha 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Armindo do Bráz Carvalho
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ActA nº 204
Aos dezoito dias do mês de Dezembro do 
ano mil novecentos e oitenta e *dois, reuniu 
na sua Sede, no Largo dos Condes, na Ericei-
ra, a Comissão Política Concelhia do PSD. 
Estiveram presentes: Taveira, Carlos, Lino, 
Daniel, Adão e Armindo. 
Foi dado conhecimento pelo senhor Taveira, 
duma reunião a que assistiu na Distrital, onde 
foi abordado o problema das últimas eleições 
autarcas e seus resultados, bem como da toma-
da de posição de todos os presentes acerca da 
situação do actual Primeiro-ministro, Doutor 
Pinto Balsemão, que se encontra demissionário. 
Em seguida foi feita uma análise referente a 
personalidades que se julga poderem ser indi-
gitadas para futuro Primeiro-ministro (Mota 
Pinto, Mota Amaral, Cavaco e Silva e João 
Salgueiro) e que se destina à tomada de po-
sição que o Sr. Taveira possa vir a tomar em 
nova reunião da Distrital. Tendo-se feito uma 
votação secreta, o Doutor Cavaco e Silva teve 
uma votação favorável de quatro votos contra 
um do Doutor Mota Pinto e uma abstenção.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ses-
são, dela se lavrando a presente acta, que vai ser 
assinada por todos os presentes e por mim, Lino 
Camilo Ferreira, Secretário, que a subscrevi. 

Nota do Transcritor: conforme original
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço 
Adão Pereira Batalha 
Armindo do Bráz Carvalho

ActA nº 205
Aos oito dias do mês de Janeiro de mil novecentos 
e oitenta e três, pelas vinte e uma horas, reuniu 
na sua Sede, no Largo dos Condes, na Ericeira, a 
Comissão Política Concelhia do PSD. Estiveram 
presentes: Taveira, Carlos, Lino, Adão, Armindo 
e Daniel, bem como os elementos que vão tomar 
parte na Junta de Freguesia da Ericeira e que ali 
representam a Aliança Democrática, cujos nomes 
a seguir se indicam: Leandro Miguel dos Santos, 
Frederico Duarte Côco, António Henrique Vieira 
de Almeida, Lino Camilo Ferreira e João Manuel 
Mano da Silva, faltando à reunião por doença o 
professor António dos Santos Cruz. 
Foram trocadas impressões acerca dos resultados 
eleitorais e da posição que os elementos da referi-
da Junta (AD) iriam tomar na reunião da tomada 
de posse a efectuar pelas vinte e uma horas do dia 
vinte e dois do corrente mês, na sede da Junta em 
questão. 
Dado o adiantamento da hora, foi encerrada 
a sessão, cuja acta vai ser assinada pelos ele-
mentos da Comissão Política presentes e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Adão Pereira Batalha 
Armindo do Braz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço 

ActA nº 206
Aos quinze dias do mês de Janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e três, pelas vinte e uma ho-
ras, reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, 
na Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
PSD. Estiveram presentes: Taveira, Lino, Car-
los, Adão, Daniel e Armindo. 
Foram abordados assuntos de ordem Polí-
tica, Nacionais e Locais e foram indicados e 
apreciados os nomes de diversos filiados pro-
postos por esta Comissão para tomarem par-
te na futura Comissão Política e Assembleia 
Concelhia e Delegados à Assembleia Distrital 
de Lisboa, cujas eleições estão marcadas para 
o próximo dia vinte e dois, pelas vinte e uma 
horas, no edifício da nossa Sede. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando 
a respectiva acta, que vai ser assinada por todos 
os presentes e por mim Lino  Camilo Ferreira, 
secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Armindo do Bráz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço 
Adão Pereira Batalha 

ActA nº 207
Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro de mil 
novecentos e oitenta e três, pelas vinte e duas 
horas, reuniu na sua Sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Assembleia da Secção do 
PSD do Concelho de Mafra onde foram tra-
tados os seguintes assuntos: Eleição da Mesa 
da Assembleia, Comissão Política Concelhia e 
Delegados à Assembleia Distrital. 
Foram apresentadas duas listas (a) e (b) das 
quais saiu vencedora a a) que tem dezassete 
votos a favor e onze contra, e cujos nomes dos 
eleitos a seguir se indicam:

Mesa da Assembleia  
Presidente Manuel Ramos Mourão de 

Andrade
Vice-Presidente Eng.º José Maria Ministro  

dos Santos
Secretário João Artur Sardinha Alves

Comissão Política Concelhia
Presidente Victor Manuel Jacinto Taveira
Vice-Presidente Eng.º José Manuel Gregório do 

Carmo
Tesoureiro Carlos Gil de Sousa
Vogais José Ramos
     “ Lino Camilo Ferreira

     “ Daniel Domingos Lourenço
     “ Armindo do Braz Carvalho
     “ Joaquim Filipe Abreu dos Santos
     “ José Filipe Soares
     “ Joaquim Pereira Alcântara
     “ António Filipe Leandro dos 

Santos
Suplente Gabriel Firmino Ciríaco

Delegados à Assembleia Distrital
Victor Manuel Jacinto Taveira
Eng.º José Maria Ministro dos Santos
António Roberto de Oliveira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
José Alves Ramos
Armindo do Braz Carvalho

Delegados por inerência do Cargo
Presidente C. 
M. Mafra

Joaquim Val Morais

Presidente A. 
Municipal

Manuel Ramos Mourão de 
Andrade

Vice-Presid 
Com. Política

Eng.º José Manuel Gregório do 
Carmo
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Foi discutida a relação de cartas do ano de mil 
novecentos e oitenta e dois findo, a qual mere-
ceu a aprovação de todos os presentes. 
Finalmente foram discutidos assuntos de or-
dem Política Nacional e Local e outros, aos 
quais não se fez referência em pormenor em 
virtude de constarem na acta passada pelo Se-
cretário da Assembleia respectiva. 
Derivado ao adiantado da hora a sessão foi 
dada por encerrada, dela se lavrando a presen-
te acta, o secretário em exercício, a qual vai ser 
pelo mesmo assinada. 
O Secretário
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 208
Aos cinco dias do mês de Fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e três, pelas vinte e uma horas, 
reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, na 
Ericeira, a Comissão Política Concelhia do PSD, 
que teve as seguintes presenças: Victor Taveira, 
Eng.º Ministro dos Santos, Engenheiro Carmo, 
Carlos de Sousa, Lino Ferreira, José Ramos, Fi-
lipe Santos, Armindo de Carvalho, Daniel Lou-
renço, José Pires Soares, António Cardoso dos 
Santos e o suplente Gabriel Ciríaco. 
Aberta a sessão foram discutidos assuntos res-
peitantes à Assembleia Municipal sendo dado 
conhecimento pelo senhor Taveira de duas cartas 
enviadas pelo Doutor Pestana e Fernando Jacin-
to ao Presidente da Assembleia Municipal e uma 
outra pelo Firmino ao Presidente da Comissão 
Política, nas quais punham o seu lugar à disposi-
ção da mesma Comissão. Também foi dado co-
nhecimento pelo Presidente do conteúdo duma 
outra carta que lhe fora enviada pelo Professor 
Corte Real, na qual declarava que pedia a sus-
pensão do seu mandato pelo período de noventa 
dias, tendo sido deliberado enviar ofícios aos dois 
primeiros, a fim de confirmarem e porem
o seu lugar à disposição em definitivo e de 
contactarem o terceiro, no sentido  de retirar 
o seu pedido. 

Em seguida foi dado conhecimento das reu-
niões da Assembleia Distrital, marcadas para 
os dias nove e dezasseis do corrente mês, nos 
Bombeiros Voluntários Lisbonenses e Hotel 
Roma (respectivamente) às vinte e uma horas 
e trinta minutos, bem como a respectiva or-
dem de trabalhos. 
Foi marcada uma reunião da Assembleia Con-
celhia para o dia vinte do corrente mês, às vin-
te e uma horas no edifício da Sede, destinada 
a eleger elementos para o X Congresso Na-
cional, sendo feita uma lista pela C. Política 
Concelhia que em voto secreto obteve a po-
sição dos indigitados com a seguinte posição: 
Victor Taveira trinta e seis votos; Filipe Abreu 
dos Santos trinta; Engenheiro Carmo vinte e 
nove; Engenheiro Ministro dos Santos vinte e 
três e Mourão de Andrade dezoito. 
Finalmente foram trocadas impressões acerca 
actual situação Política Nacional e Local. 
E como mais nada houvesse a tratar foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando a presente acta, 
a qual vai ser assinada por todos os elementos 
da Comissão e por mim Lino Camilo Ferreira, 
secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa

Lino Camilo Ferreira
José Alves Ramos
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Armindo do Braz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço 
José Filipe Soares – sem assinatura
António Filipe Leandro da Silva

Aditamento
Na acta número duzentos e oito, onde se diz 
que o Senhor Taveira recebera duas cartas, 
deve ler-se uma carta enviada pelo Doutor 
Pestana ao Presidente da Comissão, na qual 
punha o lugar à disposição e o Senhor Fer-
nando Jacinto pedira ao Presidente da Assem-
bleia Municipal através de carta a suspensão 
do mandato de Membro da Assembleia por 
noventa dias.

O Secretário
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 209
Aos cinco dias do mês de Março de mil no-
vecentos e oitenta e três,pelas vinte e uma ho-
ras, reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, 
na Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
PSD. Estiveram presentes: Victor Taveira, Lino 
Ferreira, Eng.º Ministro dos Santos, Armindo, 
Filipe, Carlos de Sousa e António Leandro. 
A pedido da Comissão Política compareceu 
nesta reunião o Professor Corte Real, onde 
prestou informações sobre a sua atitude de ter 
pedido a suspensão por noventa dias na As-
sembleia Municipal, declarando que, depois 
de ter repensado o assunto, decidiu solicitar a 
retirada do mesmo pedido.
Foi declarado pelo Senhor Taveira que no 
Congresso de Montechoro, o Delegado Enge-
nheiro Carmo, comunicou no dia vinte e cin-
co, ser impossível comparecer ao mesmo, pelo 
que foi substituído pelo suplente Engenheiro 
Ministro dos Santos. 
Ainda foi dado conhecimento pelos Delega-
dos ao décimo Congresso do PSD em Mon-
techoro das deliberações e resultados obtidos 
pelas diversas listas apresentadas, tanto nas 
alterações aos Estatutos, como Moções e ele-
mentos eleitos.
Foi votado e aprovado por unanimidade que 

fosse proposto ao Presidente da Assembleia 
Municipal, o senhor Professor Corte Real 
para porta-voz do PSD naquela Assembleia, 
em substituição do Doutor Pestana, que pediu 
a suspensão por noventa dias. Finalmente foi 
votada e aprovada por unanimidade uma mo-
ção contra os aumentos que se vêm verificando 
ultimamente e em especial o do gasoil. Desta 
moção deve ser dado conhecimento à Comis-
são Política Distrital, Sede Nacional e pedida 
publicação no Povo Livre. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, Secretário, que a 
subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Lino Camilo Ferreira
José Maria Ministro dos Santos
Armindo do Braz Carvalho
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Carlos Gil de Sousa
António Filipe Leandro da Silva
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ActA nº 210
Aos doze dias do mês de Março de mil nove-
centos e oitenta e três, pelas vinte e uma horas, 
reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, na 
Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
PSD. Estiveram presentes: Taveira, Ministro, 
Filipe, Carlos, Lino, Daniel e António Lean-
dro. 
A sessão foi preenchida com troca de impres-
sões acerca da actual situação política, tanto a 
nível Local como Nacional, sendo dada por 
terminada cerca da uma hora e trinta minutos 
do dia treze. 
Quando foi dada por terminada, dela se lavrou 
a respectiva acta, que vai ser assinada por todos 
os presentes e por mim Lino Camilo Ferreira, 
secretário, que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Armindo do Braz Carvalho
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
António Filipe Leandro da Silva
Daniel Domingos Lourenço 

ActA nº 211
Aos vinte dias do mês de Março de mil no-
vecentos e oitenta e três, reuniu na sua Sede, 
no Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do PSD. 
Aberta a sessão, foram trocadas impressões 
acerca da actual situação Política, tanto Con-
celhia como Nacional. 
Seguidamente foi marcada uma reunião da 
Assembleia do Plenário Concelhio, para o 
dia dois do próximo mês de Abril, na Sede 
desta Comissão Política, a qual terá lugar pe-
las vinte e uma horas. 
E como mais nada houvesse a tratar, foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando a respectiva acta, 
que vai ser assinada pelos presentes, Taveira, 
Ministro, Carlos, Lino, Filipe, Daniel, Armin-
do, José Ramos e António Leandro, a qual na 
qualidade de secretário a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Daniel Domingos Lourenço 
Armindo do Braz Carvalho
José Alves Ramos
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 212
Aos vinte e seis dias do mês de Março do ano 
mil novecentos e oitenta e três, reuniu a Co-
missão Política do PSD pelas vinte e uma horas 
e trinta minutos na sua Sede na Ericeira, sob 
a Presidência do Sr. Victor Taveira, procedeu-
-se à chamada estando presentes os seguintes 
elementos: Victor Taveira, Ministro dos Santos, 
Carlos de Sousa, Armindo do Braz Carvalho, 
Daniel Lourenço, Filipe Abreu, José Ramos. 
Aberta a sessão. Houve troca de impressões so-
bre o momento Político actual a nível Nacional 
e Regional. Foi discutida a situação da Assem-
bleia Municipal. Ficou acordado pedir a vinda 
do Sr. Corte Real à Comissão Política para tro-
ca de impressões. 
Pelo Sr. Victor Taveira foi dado conhecimento 
do material de campanha que vai ser distribu-
ído para o Concelho de Mafra. Foi discutido e 
acordado as visitas às Freguesias que se men-
cionará no próximo Domingo. Foram defini-
dos princípios para a campanha com vista às 
próximas eleições. 
Dado o adiantado da hora e por não haver 
mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Armindo do Braz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
José Alves Ramos 

ActA nº 213
Aos dois dias de Abril de mil novecentos e 
oitenta e três, reuniu a Comissão Política do 
PSD, na sua sede na Ericeira, pelas vinte e 
uma horas e trinta minutos, sob a Presidên-
cia do Sr. Victor Taveira, estando presentes os 
seguintes elementos: Victor Taveira, Minis-
tro dos Santos, Carlos de Sousa, Armindo do 
Braz Carvalho, Filipe de Abreu, Daniel Lou-
renço e Leandro dos Santos. 
Aberta a secção. Foi dado conhecimento pelo Sr. 
Taveira e Sr. Ministro dos Santos, da reunião ha-
vida na sede de Campanha, das diligências que 
estavam a ser feitas para se conseguir um carro 
para se fazer a Campanha e da possível vinda do 
Prof. Mota Pinto ao Concelho de Mafra, ficando 
o Dr. Armando Martins de confirmar. 
Foi feito o balanço do momento Político ac-
tual, a continuação das visitas às Freguesias 
e a nomeação de delegados para as mesas de 
Secção de Voto e as formalidades a preencher 
para se concluir as mesmas no tempo previsto.
Foi dado conhecimento que o Eng.º Minis-
tro dos Santos tinha sido convocado para 
fazer parte de um grupo de deputados pro-
postos para fazer campanha. Pelo Sr. Victor 
Taveira e Eng.º Ministro dos Santos, tam-
bém foi dado conhecimento que a dinâmica 
que os órgãos do Partido entendia correcta 

era a campanha porta a porta, considerando 
de pouco interesse as acções habituais que era 
costume fazer nas campanhas anteriores. 
Por nada mais haver a tratar e dado o adianta-
do da hora, foi encerrada a reunião. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Armindo do Braz Carvalho
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Daniel Domingos Lourenço 
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 214
Aos nove dias do mês de Abril de mil no-
vecentos e oitenta e três, reuniu a Comissão 
Política do P.S.D. pelas vinte e uma horas na 
sua sede na Ericeira sob a Presidência do Sr.º 
Victor Taveira, estando presentes os seguin-
tes elementos: Victor Taveira, Ministro dos 
Santos, Carlos de Sousa, Filipe Abreu Daniel 
Lourenço, Armindo do Braz Carvalho, José 
Alves Ramos e Leandro dos Santos. 
Aberta a sessão. Foi dado conhecimento da 
reunião havida na Sede da Campanha aonde 
estavam presentes o Sr. Victor Taveira, Eng.º 
Ministro dos Santos, aonde tinha ficado as-
sente a entrega do carro, assim como a con-
firmação da vinda do Prof. Mota Pinto com o 
seguinte Itinerário: Visita à Feira da Malveira 
às 13horas, Almoço, saída às 16 horas, Gradil, 
Murgeira, Carvoeira, Ericeira, Achada, So-
breiro, Mafra. Até às 18 horas. 
Fez o ponto da situação da colagem da pro-
paganda. Foi deliberado mandar cortar Placas 
de Platex para colar a propaganda e pendurar 
nos postes por se considerar mais conveniente, 
assim como arranjar jornais grandes para colar 
as fotografias de Mota Pinto em grande, dis-
tribuindo pelas principais Freguesias do Con-
celho. O Sr. Victor Taveira deu conhecimento 
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da propagando distribuída pelas Freguesias. O 
Sr. Victor Taveira ficou de pedir a aparelharem 
de som ao Sr. Mário Alves, para pôr no carro. 
Foi elaborado o texto que devia ser transmiti-
do no carro de propaganda. O Sr. Victor Ta-
veira e Eng.º Ministro dos Santos ficaram de 
ir à Sede de campanha para ver se conseguiam 
mais tampas, bandeiras do P.S.D. e propagan-
da vária. 
O Sr. Eng.º Ministro dos Santos deu conheci-
mento da forma que estava a decorrer a cam-
panha transmitindo a sua boa impressão pelos 
resultados obtidos. Foi discutida e houve vá-
rias trocas de impressão pelos vários elementos 
da Comissão Política sobre a situação geral do 
país. 
Dado o adiantado da hora foi encerrada a reu-
nião. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho
José Alves Ramos
António Filipe Leandro da Silva 

ActA nº 215
Aos dezasseis dias do mês de Abril do ano mil 
novecentos e oitenta e três, reuniu a Comis-
são Política do P.S.D. pelas vinte e uma hora 
e trinta minutos na sua sede na Ericeira sob 
a Presidência do Sr.º Victor Taveira, estando 
presentes os seguintes elementos, Victor Ta-
veira, Ministro dos Santos, Carlos de Sousa, 
Filipe Abreu, Daniel Lourenço, Armindo do 
Braz Carvalho, José Ramos.
Aberta a sessão foi feito o Balanço da Campanha. 
Foi dado conhecimento pelo Eng.º Ministro dos 
Santos dos contactos feitos de Porta a Porta na 
Freguesia de Igreja Nova e Carvalhal. O Sr. Victor 
Taveira ficou de ir a Lisboa para ver se conseguia 
um reforço de propaganda. Foram formadas equi-
pas para fazer um reforço de colagens de cartazes 
com a seguinte composição, Leandro, Filipe, Da-
niel, Taveira, Ministro dos Santos. 
Foi discutido o momento Político actual. Depois 
de várias intervenções foi encerrada a sessão. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho
José Alves Ramos
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 216
Aos vinte e três dias do mês de Abril de mil nove-
centos e oitenta e três, reuniu a Comissão Política 
do P.S.D. pelas vinte e uma hora e trinta minutos 
na sua Sede na Ericeira sob a Presidência do Sr.º 
Victor Taveira, estando presentes os seguintes ele-
mentos, Victor Taveira, Eng.º Ministro dos San-
tos, Filipe de Abreu, Carlos de Sousa, José Ramos, 
Armindo do Braz Carvalho, Leandro dos Santos.
Aberta a sessão foi feita a situação da Campa-
nha Eleitoral, havendo várias intervenções dos 
elementos presentes. 
Nesta data foi o termo da campanha. Foi discu-
tido e combinado os últimos contactos a fazer e 
a forma de se saber os resultados da campanha 
o mais rápido possível para serem transmitidos 
à Distrital da Campanha. Foi deliberado fazer-
-se as respectivas convocatórias para uma reu-
nião Preparatória da Assembleia Municipal do 
dia vinte e oito do corrente mês e ano. 
Por mais nada haver a tratar e dado o adianta-
do da hora, foi encerrada a reunião. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Carlos Gil de Sousa
José Alves Ramos
Armindo do Braz Carvalho
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 217
Aos trinta dias do mês de Abril do ano mil nove-
centos e oitenta e três, reuniu a Comissão Política 
do P.S.D. pelas vinte e duas horas na sua Sede na 
Ericeira, estando presentes os seguintes elemen-
tos, Victor Taveira, Carlos de Sousa Eng.º Minis-
tro dos Santos, José Alves Ramos, Filipe Abreu, 
Armindo do Braz Carvalho, Daniel Lourenço.
Foi dado início à reunião. Foi feita uma análi-
se dos resultados Eleitorais e suas consequên-
cias designadamente a Política de Alianças. 
Houve intervenções do Sr. Taveira, Ministro 
dos Santos, Carlos de Sousa, Daniel Louren-
ço e Filipe Abreu. 
Foi comentada a situação sobre Fernando Ja-
cinto e Sr. José Pestana na Assembleia Mu-
nicipal. Ficou decidido dar andamento da 
decisão da Comissão Política no que se refere 
ao comportamento do Dr. José Pestana e Fer-
nando Jacinto.
Dado o adiantado da hora e por não haver 
mais nada a tratar foi encerrada a sessão.
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
José Alves Ramos
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Armindo do Braz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 218
Aos sete dias de Maio do ano mil novecentos 
e oitenta e três, reuniu a Comissão Política do 
P.S.D. pelas vinte e uma hora e trinta minu-
tos na sua Sede na Ericeira, sob a Presidên-
cia do Sr. Victor Taveira, estando presentes os 
seguintes elementos, Victor Taveira, Ministro 
dos Santos, Carlos de Sousa, Daniel Louren-
ço, José Alves Ramos, Leandro dos Santos.
Deu-se início à sessão. Foi feita análise da si-
tuação política. Depois de várias intervenções 
e dado conhecimento dos contactos havidos 
directamente com os militantes sobre a possí-
vel coligação com o P.S. no Governo. Foi este 
assunto posto à discussão. 
Depois de várias intervenções dos presentes, 
foi posta à votação e aprovada por unanimi-
dade não se fazer coligações com o P.S. Foram 
feitas várias considerações sobre o momento 
Político actual. 
Por mais nada haver a tratar foi encerrada a 
reunião. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço
José Alves Ramos
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 219
Aos catorze dias de Maio do ano mil novecen-
tos e oitenta e três, reuniu a Comissão Política 
do PSD pelas vinte e uma hora e trinta minu-
tos na sua Sede na Ericeira, sob a presidên-
cia do Sr. Victor Taveira, estando presentes os 
seguintes elementos, Victor Taveira, Ministro 
dos Santos, Carlos de Sousa, Filipe de Abreu, 
Daniel Lourenço, Leandro dos Santos.
Deu-se início à Reunião. Victor Taveira deu co-
nhecimento da reunião que tivera na Comissão 
Política alargada na Distrital de Lisboa, assim 
como da votação por maioria esmagadora contra 
a coligação com o P.S. Foram feitas as contas da 
campanha. Foi feito o ponto de situação Política. 
Dado o adiantado da hora e por não haver 
mais nada a tratar foi encerrada a reunião.
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho
António Filipe Leandro da Silva
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ActA nº 220
Aos vinte e um dias do mês de Maio do ano 
mil novecentos e oitenta e três, reuniu a Co-
missão Política do PSD pelas vinte e uma hora 
e trinta minutos na sua Sede na Ericeira, sob a 
presidência do Sr. Victor Taveira, estando pre-
sentes os seguintes elementos, Victor Taveira, 
Ministro dos Santos, Carlos de Sousa, Daniel 
Lourenço, José Alves Ramos, Armindo do 
Braz Carvalho, Filipe Abreu, Leandro Santos. 
Deu-se início à reunião. Houve várias inter-
venções sobre a situação Política a nível regio-
nal e Nacional. 
Dado o adiantado da hora e por não haver 
mais nada a tratar foi encerrada a reunião.
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço
José Alves Ramos
Armindo do Braz Carvalho
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 221
Aos quatro dias de Junho de mil novecentos 
e oitenta e três, reuniu a Comissão Política do 
PSD pelas vinte e uma hora e trinta minutos 
na sua Sede na Ericeira, sob a presidência do 
Sr. Victor Taveira, estando presentes os se-
guintes elementos, Victor Taveira, Ministro 
dos Santos, Carlos de Sousa, José Ramos, Da-
niel Lourenço, Leandro dos Santos. 
Deu-se início à reunião. Victor Taveira deu 
conhecimento da reunião que tinha havido na 
Comissão Política da Distrital de Lisboa no dia 
trinta e um de Maio do corrente ano. Foi feito o 
ponto de situação Político actual. Depois de vá-
rias intervenções foi deliberado por unanimida-
de pedir ao Presidente do Plenário Concelhio 
uma reunião, para o dia 18 de Junho. 
Dado o adiantado da hora foi encerrada a reu-
nião.
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
José Ramos
Daniel Domingos Lourenço
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 222
Aos quinze de Junho do ano  mil novecentos 
e oitenta e três reuniu a Comissão Política do 
PSD pelas vinte e uma hora e trinta minutos 
na sua Sede na Ericeira, sob a presidência do 
Sr. Victor Taveira, estando presentes os se-
guintes elementos, Victor Taveira, Ministro 
dos Santos, Carlos de Sousa, Filipe Abreu, 
Armindo do Braz Carvalho. Daniel Lourenço. 
Deu-se início à reunião. Situação da Câmara 
Municipal de Mafra: houve várias interven-
ções sobre a actuação do Presidente da Câma-
ra Sr. Val Morais e a assistência que o mesmo 
dava às autarquias da Aliança Democrática 
Também foi manifestada a preocupação do 
funcionamento da Assembleia Municipal. Foi 
feito o ponto da situação Política a nível Na-
cional.
Dado o adiantado da hora e por não haver 
mais nada a tratar foi encerrada a sessão.
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos- sem assinatura
Carlos Gil de Sousa
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Armindo do Braz Carvalho 
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 223
Aos vinte e dois dias do mês de Junho de mil 
novecentos e oitenta e três, reuniu a Comis-
são Política do PSD pelas vinte e uma hora e 
trinta minutos na sua sede na Ericeira, sob a 
Presidência do Sr. Victor Taveira, estando pre-
sentes os seguintes elementos, Victor Taveira, 
Ministro dos Santos, Lino, Carlos de Sousa, 
Leandro dos Santos e Daniel Lourenço. 
Deu-se início à Reunião. Depois de várias inter-
venções sobre a Política Regional foi deliberado 
por unanimidade continuar-se como Aliança 
Democrática no Concelho de Mafra, Assembleia 
Municipal de Mafra. Por vários elementos da Co-
missão Política foi manifestada a preocupação da 
forma como a mesma funciona. 
Foi deliberado por unanimidade a Comissão 
Política convocar as reuniões Particulares Para 
a Assembleia Municipal, e fazer reuniões pre-
paratórias com o Presidente da Câmara e vere-
adores. As convocatórias serão feitas por escrito.
Por não haver mais nada a tratar , ficou de-
liberado que a próxima reunião da Comissão po-
lítica se realizará no dia treze de Julho, do ano mil 
novecentos e oitenta e três. Foi encerrada a sessão.
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
António Filipe Leandro da Silva
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 224
Aos treze dias do mês de Julho do ano mil no-
vecentos e oitenta e três, reuniu a Comissão Po-
lítica do PSD pelas vinte e duas horas na sua 
sede na Ericeira, sob a Presidência do Sr. Victor 
Taveira, estando presentes os seguintes elemen-
tos, Victor Taveira, Ministro dos Santos, Carlos 
de Sousa, Filipe Abreu, José Alves Ramos, Da-
niel Lourenço, Armindo do Braz Carvalho. 
Deu-se início à Reunião. Foi feito um resumo 
e análise da Assembleia do Plenário Conce-
lhio. Houve várias intervenções sobre a situa-
ção Política, regional e Nacional.
Dado o adiantado da hora foi encerrada a sessão.
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
José Alves Ramos
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 225
Aos vinte e sete dias do mês de Julho do ano 
mil novecentos e oitenta e três, reuniu a Co-
missão Política do PSD pelas vinte e uma hora 
e trinta minutos na sua sede na Ericeira, sob 
a Presidência do Sr. Victor Taveira, estando 
presentes os seguintes elementos, Victor Ta-
veira, Ministro dos Santos, Armindo do Braz 
Carvalho, Daniel Lourenço, Carlos de Sousa. 
Deu-se início à reunião. Foi feita a análise da 
reunião havida no dia dezasseis do corrente 
mês e ano, como o Presidente da Câmara Sr. 
Val Morais e o Dr. Sardinha na Sede da Eri-
ceira. Houve várias intervenções sobre a situa-
ção política actual. Dado o período de férias e 
por vários elementos da Comissão Política es-
tarem ausentes, foi deliberado, desde que não 
houvesse nenhum motivo especial, a próxima 
reunião realizar-se-ia no próximo dia sete de 
Setembro do corrente ano. 
Por não haver mais nada a tratar e dado o 
adiantado da hora foi encerrada a reunião.
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Armindo do Braz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço
Carlos Gil de Sousa
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ActA nº 226
Aos sete dias do mês de Setembro do ano mil 
novecentos e oitenta e três, reuniu a Comissão 
Política do PSD pelas vinte e duas horas na 
sua sede na Ericeira, sob a Presidência do Sr. 
Victor Taveira, estando presentes os seguintes 
elementos: Victor Taveira, Ministro dos San-
tos, Carlos de Sousa, Daniel Lourenço, Ar-
mindo do Braz Carvalho, José Alves Ramos, 
Leandro Santos. 
Deu-se início à reunião. Compareceram tam-
bém a esta reunião o Vice-presidente da Co-
missão Política da Distrital de Lisboa e outro 
elemento dos Sócio Profissionais. Foi dado 
esclarecimento por os elementos referidos so-
bre o próximo Congresso dos trabalhadores 
Sociais Democratas. Foram pedidos esclareci-
mentos sobre esta estrutura sindical havendo 
várias intervenções sobre este assunto. 
Dado o adiantado da hora e por não haver 
mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho
José Alves Ramos
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 227
Aos catorze dias do mês de Setembro do ano 
mil novecentos e oitenta e três, reuniu a Co-
missão Política do PSD pelas vinte e duas ho-
ras na sua sede na Ericeira, sob a Presidência 
do Sr. Victor Taveira, estando presentes os se-
guintes elementos, Victor Taveira, Carlos de 
Sousa, Daniel Lourenço, Armindo do Braz 
Carvalho José Alves Ramos, Leandro Santos. 
Deu-se início à reunião. O Victor Taveira deu 
conhecimento da reunião que tinha havido 
na Comissão Política da Distrital de Lisboa 
no dia doze do corrente mês e ano. Depois de 
várias intervenções foi feita a situação do mo-
mento Político actual.
Dado o adiantado da hora foi encerrada a reu-
nião.
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho
José Ramos
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 228
Aos dois dias do mês de Novembro de mil 
novecentos e oitenta e três pelas vinte e duas 
horas reuniu na sua sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Comissão Política Conce-
lhia do P.S.D.
Aberta a sessão, foram trocadas impressões acer-
ca da actual situação política e das decisões que 
vêm sendo tomadas pela Câmara Municipal.
Seguidamente, e depois de ser posto à votação, 
foi deliberado por unanimidade, que as reuni-
ões da Comissão Política passariam a ser feitas 
às terças-feiras, às vinte e uma horas, de quinze 
em quinze dias. Em continuação dos trabalhos, 
foi aprovado por unanimidade, que se efectuas-
se o mais breve possível uma reunião em con-
junto com o Senhor Presidente da Câmara. 
Foi também aprovado por unanimidade, que 
se enviasse uma carta às Organizações Impé-
rio, com o conteúdo do duplicado que ficou 
arquivado nesta Sede e a dar conhecimento ou 
resposta a duas cartas que as mesmas Organi-
zações nos enviaram. 
Foi ainda tomado conhecimento do conteú-
do de duas circulares números sete e dez do 
mês de Outubro findo, do Serviço de autar-
cas locais (Sed), sendo preenchida a ficha que 
nos fora enviada juntamente com as mesmas, 

em nome do Presidente da Câmara Munici-
pal deste Concelho, senhor Joaquim do Val 
Morais, que nesta data se envia aos respectivos 
serviços. Ainda em continuação dos trabalhos, 
foi aprovada por unanimidade que o Eng.º 
Senhor José Maria Ministro dos Santos fosse 
Delegado ao Primeiro Congresso dos Traba-
lhadores Sociais Democratas, a levar a efeito 
nos dias sete, oito e nove do mês de Janeiro 
próximo. Também foi aprovado por maioria 
que as rifas que nos foram enviadas pela Co-
missão Política de Matosinhos, seriam adqui-
ridas na totalidade, pela nossa Secção.
Finalmente foi proposto e aprovado por una-
nimidade que se houver local e Comissão or-
ganizadora, se faça a festa de passagem do ano. 
E mais nada havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, e dela se lavrando a presente acta, que 
vai ser assinada por todos os intervenientes, e 
por mim, Lino Camilo Ferreira, secretário que 
a subscrevi.
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Ramos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho 
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 229
Aos quinze dias do mês de Novembro de mil 
novecentos e oitenta e três pelas vinte e uma 
horas reuniu na sua sede, no Largo dos Condes, 
na Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. Estiveram presentes: Taveira, Ministro 
dos Santos, Lino, Carlos, Daniel e Armindo. 
Aberta a sessão, foi dado conhecimento pelo 
Vice-Presidente, Ministro dos Santos, que no 
dia vinte e cinco do corrente mês, havia reunião 
da A. Municipal onde, entre outros assuntos, 
era levado a discussão para aprovação, o plano 
de actividades e Orçamento da Câmara para o 
ano de mil novecentos e oitenta e quatro.
Ainda em continuação dos trabalhos foi ela-
borado por maioria convocar uma reunião 
com os elementos da AD. que tomam parte na 
Assembleia Municipal, bem como das respec-
tivas Comissões Políticas Concelhias, no dia 
vinte e dois do corrente mês, pelas vinte e uma 
horas, nas instalações da Marcol, em Mafra.
Foram igualmente trocadas impressões acerca 
do Primeiro Congresso dos Trabalhadores So-
ciais Democratas, a levar a efeito nos dias, sete, 
oito e nove do mês de Janeiro próximo, sendo 
também trocadas impressões acerca da actual 
situação Política Local e Nacional.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário a subscrevi.
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho 
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ActA nº 230
Aos dez dias do mês de Dezembro, de mil 
novecentos e oitenta e três, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, reuniu na sua Sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D. Estiveram pre-
sentes: Taveira, Ministro dos Santos, Lino, 
Armindo e António Leandro. 
Aberta a sessão, foi dado conhecimento duma 
reunião efectuada no dia cinco do corrente 
mês, entre o Presidente da Câmara Mourão 
de Andrade, Corte Real, Doutor Pestana e 
Domingos Ferreira do C.D.S. sem ser dado 
conhecimento ou pedido de comparência de 
qualquer elemento da Comissão   Política 
Concelhia do P.S.D.
Seguidamente foram discutidos e apreciados 
os diversos assuntos ocorridos na área des-
te Concelho, sendo proposto e aprovado, por 
unanimidade que se convocasse uma reunião 
entre os elementos do P.S.D. na Câmara e a 
Comissão Política Concelhia, para dia e hora 
a combinar, de preferência dia dezanove, do 
corrente mês. Em continuação dos trabalhos, 
foi proposto pelo Presidente senhor Taveira 
que se realizasse uma reunião em dia e hora 
a combinar, entre os elementos da Assembleia 
Municipal e respectiva Comissão Política, não 

tendo esta proposta sido aprovada pelos ele-
mentos presentes, a qual depois de ser posta à 
votação teve os seguintes resultados: dois votos 
a favor, dois contra e uma abstenção.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário a subscrevi.
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Braz Carvalho 
*Armindo do Braz Carvalho 
Nota do Transcritor: conforme original

ActA nº 231
Aos dez dias do mês de Dezembro, de mil no-
vecentos e oitenta e três, pelas vinte e uma horas, 
reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, na Eri-
ceira, a Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Em deliberação da Proposta aprovada na reunião 
do dia dez do corrente, foi convidado a compare-
cerem nesta data, o Presidente da Câmara Senhor 
Joaquim Val Morais, o mesmo não acontecendo 
com o Vereador, Senhor Doutor Sardinha, que 
apesar de convidado não se deslocou á nossa Sede.
Aberta a sessão, foram discutidos e analisados al-
guns problemas de interesse Nacional e Local e 
foi dado conhecimento pelo Engenheiro Minis-
tro dos Santos, da não aprovação pela Assembleia 
Municipal do Plano de Actividades para mil no-
vecentos e oitenta de quatro, onde se verificou a 
seguinte votação:
Votos contra, dos Partidos Socialista e Comunis-
ta e Doutor Pestana e    abstenções dos restantes 
membros da AD.
O Presidente da Câmara analisou e esclareceu 
seguidamente diversos assuntos que se vêm pas-
sando na área do Município, entre os quais, o que 
deu origem à não aprovação do Plano de Activi-
dades para mil novecentos e oitenta e quatro, cuja 
origem ignora, mas que julga relacionarem com 
impossibilidade de realização de obras, por falta 

de verbas. Foi igualmente discutido e analisado 
o problema da Central de Camionagem que se 
pretende instalar na Malveira e que de momen-
to se encontra num impasse. Seguidamente foi 
abordado o problema respeitante a obras e pesso-
al dos Serviços Municipalizados, cujos trabalhos 
a executar vêm sendo feitos com bastante moro-
sidade e sem interesse de qualquer espécie, cau-
sando elevados custos que se fossem efectuados 
por Empresas, ou firmas Particulares ficariam por 
importâncias muito mais inferiores. Finalmente 
foi aprovado por unanimidade, que se efectuas-
se uma reunião no dia três de Janeiro próximo, a 
fim de marcar data para a Assembleia Concelhia, 
para proceder a eleições para uma nova Comissão 
política e Delegados ao XI Congresso, a realizar 
em Braga.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que a subscrevi.
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Braz Carvalho 
José Ramos
*Armindo do Braz Carvalho 
Daniel Domingos Lourenço
António Filipe Leandro da Silva
* Nota do Transcritor: conforme original

ActA nº 232
Aos sete dias do mês de Janeiro, de mil nove-
centos e oitenta e quatro, pelas vinte e uma ho-
ras, reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, 
na Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. estando presentes: Taveira, Ministro 
dos Santos, Carlos, Lino, António Leandro, 
Armindo e Daniel.
Aberta a sessão, foram analisados diversos 
assuntos entre os quais, os  relacionados com 
as moções a apresentar no XI Congresso Na-
cional do P.S.D. a levar a efeito na cidade de 
Braga. Foi dado conhecimento pelo Presiden-
te da Comissão, das tomadas de posição dos 
diversos intervenientes que compareceram na 
reunião do Conselho Nacional e onde ele, pre-
sidente, esteve presente como observador. Foi 
ainda dado conhecimento do pedido de de-
missão apresentado pelo Presidente da Junta 
de Freguesia de Cheleiros e que será formu-
lado na próxima Assembleia daquela referida 
Junta. Também foi tomado conhecimento dos 
desentendimentos que vêm existindo entre a 
Junta de Freguesia de Santo Isidoro e Câma-
ra Municipal e das diligências feitas por ele-
mentos da Comissão Política junto das duas 
autarquias no sentido de sanar os problemas 
existentes. As diligências que foram efectua-

das pelo Engenheiro Ministro e o Lino devem 
ter resultado quási em pleno e os desentendi-
mentos ficaram em parte sanados.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta, que vai 
ser assinada por todos os intervenientes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário a dactilografei 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
António Filipe Leandro da Silva
Armindo do Braz Carvalho 
Daniel Domingos Lourenço
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ActAS nº 233
Aos dez dias do mês de Janeiro, de mil nove-
centos e oitenta e quatro, pelas vinte e duas 
horas, reuniu na sua Sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Comissão Política Con-
celhia do P.S.D. com as seguintes presenças: 
Taveira, Ministro dos Santos, Carlos, Lino, 
Armindo, e António Leandro.
Aberta a sessão, foi dado conhecimento pelo 
Engenheiro Ministro dos Santos, dos factos 
mais relevantes passados no Congresso dos 
Trabalhadores Sociais Democratas realizado 
nos dias seis, sete e oito do mês de Janeiro cor-
rente, no Vimieiro, onde assistiu na qualidade 
de Delegado.
Seguidamente foi apresentado pelo Presidente 
Taveira e Vice-Presidente Ministro dos San-
tos, um projecto de alteração aos Estatutos, 
elaborado pela Secção e o qual foi apreciado e 
discutido por todos os presentes, havendo ele-
mentos que se manifestaram a favor e outros 
contra.  Seguidamente foram apreciados fac-
tos que se vêm formando na área desta Con-
celhia e da Política Geral e Local. E dado o 
adiantado da hora, foi encerrada a sessão dela 
se lavrando a respectiva acta, que vai ser assi-
nada por todos os presentes, e por mim, Lino 
Camilo Ferreira, que a subscrevi.

Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Braz Carvalho 
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 234
Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro, de 
mil novecentos e oitenta e quatro, pelas vinte 
e uma horas e trinta minutos, reuniu na sua 
Sede, no Largo dos Condes, na Ericeira, a Co-
missão Política Concelhia do P.S.D. estando 
presentes os seguintes elementos: Taveira, Mi-
nistro dos Santos, Lino, Carlos, José Ramos, 
Armindo, Daniel e António Leandro. 
Foi dado conhecimento pelo Presidente Tavei-
ra, da reunião da Comissão Política Distrital, 
levada a efeito no dia vinte e três do corrente 
mês, na qual foi realçada a Moção apresenta-
da pela Distrital, através do Doutor Marcelo 
Rebelo de Sousa. A moção em causa que foi 
assinada por todos os presentes e que vai ser 
continuada com assinaturas de outros militan-
tes será oportunamente enviada à C.P. Distri-
tal. De salientar, que alguns presentes, entre os 
quais José Maria Ministro dos Santos e Lino 
Camilo Ferreira fizeram saber que pelo facto 
de assinarem o apoio à lista em causa (Mo-
ção), não os impede de assinarem outras que 
porventura venham a ser apresentadas. Segui-
damente foi lida e apreciada a circular núme-
ro dois/Sol, de dezassete do corrente nês de 
Janeiro, que pedia para ser nomeado um ele-
mento da Comissão Política Concelhia, para o 

gabinete de Apoio às Autarquias Locais.
Foi votado por unanimidade o Engenheiro 
Ministro dos santos, para o cargo referido. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta, que vai 
ser assinada por todos os intervenientes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
José Alves Ramos
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho 
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 235
Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro pelas vinte e 
uma horas e trinta minutos reuniu na sua sede, 
no Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D.
Aberta a sessão, foi dado conhecimento pe-
los Senhores Taveira e Ministro dos Santos, 
da reunião a que assistiram na Secção B onde 
foram trocadas impressões acerca das altera-
ções pretendidas ao projecto a apresentar no 
próximo Congresso de Braga a levar a efeito 
nos dias vinte e três, vinte e quatro e vinte e 
cinco do mês de Março próximo. Foi votada e 
aprovada por unanimidade que se convocasse 
uma Assembleia Geral Ordinária para o dia 
vinte e quatro do mês de Fevereiro, próximo, 
pelas vinte e uma horas, com a seguinte ordem 
de trabalhos: 
- Discussão de Moções e eleição de Delegados 
ao XI Congresso Nacional do P.S.D. a realizar 
em Braga. Apresentação e aprovação de contas 
respeitantes ao ano de mil novecentos e oiten-
ta e três último. Eleição dos Orgãos da Sec-
ção, (Mesa da Assembleia, Comissão Política 
e Delegados á Assembleia Distrital). Nota: Foi 
entregue uma carta ao presidente Taveira, dum 
individuo do Gradil, que dizia ter sido filia-

do no estrangeiro e que se pretendia transferir 
para a área da nossa Concelhia. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a rspectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço
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ActA nº 236
Aos catorze dias do mês de Fevereiro, de mil 
novecentos e oitenta e quatro, pelas vinte 
e uma horas e trinta minutos, reuniu na sua 
Sede, no Largo dos Condes, na Ericeira, a Co-
missão Política Concelhia do P.S.D. 
Estiveram presentes: Taveira, Ministro dos 
Santos, Carlos, Lino, Daniel, José Ramos e 
António Leandro da Silva. Aberta a sessão, e 
depois de acalorada discussão, foi deliberado 
mandar um ofício para a Nacional, com cópia 
à Distrital, pedindo comparticipação para a 
aquisição de uma Nova Sede, cuja decisão ob-
teve cinco votos a favor e duas abstenções, de-
vendo o ofício seguir só depois de consultado 
o dono do prédio onde se encontra instalado 
o actual Quartel dos Bombeiros Voluntários 
da Ericeira e depois de não haver hipótese de 
negociações de compra do mesmo Edifício.
Seguidamente foi deliberado por unanimida-
de enviar um ofício à Comissão Política Dis-
trital, pedindo informações acerca da quantia 
de trinta e cinco mil escudos (35.000$00) atri-
buídos à Concelhia quando das últimas elei-
ções legislativas. Finalmente foi dado conhe-
cimento aos presentes das listas a apresentar 
no dia vinte e quatro do corrente na A. Conce-
lhia e que se destinam a preencher lugares na  

Assembleia Concelhia, Comissão Política e 
Assembleia Distrital. Por último foram troca-
das impressões acerca da actual situação polí-
tica local e Nacional.  
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
José Alves Ramos
António Filipe Leandro da Silva

ActA nº 237
Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro, de 
mil novecentos e oitenta e quatro, pelas vinte 
e uma horas e trinta minutos, reuniu na sua 
Sede, no Largo dos Condes, na Ericeira, a Co-
missão Política Concelhia do P.S.D. 
Presenças: Taveira, Ministro dos Santos, Car-
los, Lino, Armindo, António Leandro e Daniel. 
Aberta a sessão foi tomado conhecimento do 
nome dos indivíduos que   aceitam candida-
tar-se aos cargos da Assembleia Concelhia, 
Comissão Política Concelhia e Assembleia 
Distrital. 
Em seguida foi tomado conhecimento da de-
cisão do Senhor Victor Taveira, que havida 
aceitado concorrer ao Lugar de presidente da 
Assembleia e que posteriormente se havia re-
cusado. Depois de clarificado e ponderadas as 
razões da sua atitude, o senhor Taveira retirou a 
sua decisão e vai candidatar-se ao lugar referido.
Finalmente foram trocadas impressões acerca 
da actual situação Política local e Nacional e de-
vido ao adiantado da hora foi encerrada a sessão.
E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a 
respectiva acta, que vai ser assinada por todos 
os presentes, e por mim, Lino Camilo Ferreira, 
que a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira

José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Braz Carvalho 
António Filipe Leandro da Silva 
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 238
Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro, de 
mil novecentos e oitenta e quatro, pelas vinte 
e uma horas e trinta minutos, reuniu na sua 
Sede, no Largo dos Condes, na Ericeira, a Co-
missão Política Concelhia do P.S.D.
Estiveram presentes: Taveira, Ministro dos 
Santos, Carlos, Lino, Daniel, Armindo e An-
tónio Leandro. 
Foi analisado e discutido o resultado das elei-
ções da Assembleia Concelhia realizada no dia 
vinte e quatro do corrente mês, onde haviam 
sido eleitos para se deslocar ao XI Congresso 
de Braga, os filiados Manuel Ramos Mourão 
de Andrade e Américo de Oliveira Peralta 
em concordância com a Moção e José Maria 
Ministro dos Santos em concordância com a 
Moção H.
Foi deliberado enviar os resultados referi-
dos para a Nacional e Distrital, indicando os 
resultados apurados e nome dos eleitos e foi 
igualmente deliberado enviar para a Distrital 
o nome do Presidente da Câmara, Joaquim do 
Val Morais, que vai ao Congresso como parti-
cipante e dos filiados José António Dias Pes-
tana, e João António dos Reis Corte Real, que 
foram votados por unanimidade para irem ao 
Congresso como observadores. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário a escrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho 
António Filipe Leandro da Silva 
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ActA nº 239
Aos quinze dias do mês de Março, de mil no-
vecentos e oitenta e quatro, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, reuniu na sua Sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D.
Estiveram presentes: Taveira, Carlos, Lino, 
Armindo, José Ramos e Daniel.
Foram analisados diversos assuntos respei-
tantes à actual situação Politica Nacional e 
Local e foram trocadas impressões acerca do 
XI Congresso Nacional do PSD. a realizar em 
Braga, e ainda da situação actual da Assem-
bleia Municipal, onde não compareceram di-
versos elementos do PSD e todos os elemen-
tos do C.D.S. que foram eleitos para a mesma 
Assembleia.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Braz Carvalho 
José Alves Ramos
Daniel Domingos Lourenço
António Filipe Leandro da Silva 

ActA nº 240
Aos vinte dias do mês de Março, de mil no-
vecentos e oitenta e quatro, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, reuniu na sua Sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D.
Estiveram presentes: Taveira, Ministro dos 
Santos, Carlos, Lino, Armindo, Daniel e An-
tónio Leandro.
Aberta a sessão foi dado conhecimento pelo 
Vice-Presidente, Ministro dos Santos, acerca 
da ineficácia que se vem notando nas tomadas 
de posição do Presidente da Assembleia Mu-
nicipal, que por vezes vem causando perturba-
ções nos elementos que fazem parte da Aliança 
Democrática nas reuniões daquela Assembleia.
Também pelo Presidente Taveira e Vice-
-Presidente Ministro dos Santos foi analisado 
e realçado a falta de coordenação que ultima-
mente se vem notando entre autarcas do PSD 
e C.D.S., ou melhor, componentes da A.D.
Finalmente foram trocadas impressões acerca 
da actual Situação Política, a nível Nacional e 
Concelho.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 

Secretário a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Braz Carvalho 
Daniel Domingos Lourenço
António Filipe Leandro da Silva 

ActA nª 241
Aos trinta e um dias do mês de Março, de 
mil novecentos e oitenta e quatro, pelas vin-
te e duas horas, reuniu na sua Sede, no Largo 
dos Condes, na Ericeira, a Comissão Política 
Concelhia do P.S.D.
Estiveram presentes: Taveira, Ministro dos 
Santos, Lino, Carlos, Daniel e Armindo.
Aberta a sessão foi dado conhecimento pelo 
Vice-Presidente das tomadas de posição ha-
vidas no XI Congresso do P.S.D. realizado em 
Braga nos dias vinte e três, vinte e quatro e 
vinte e cinco do corrente mês, bem como da 
forma como foi conduzido. Seguidamente 
foram trocadas impressões acerca das nomes 
dos filiados que irão compor a lista proposta 
pela Comissão Política Concelhia, nas pró-
ximas eleições, marcadas para dia catorze do 
mês de Fevereiro próximo e que se destinam 
ao preenchimento dos lugares da Assembleia 
Concelhia, C. Política Concelhia e Assem-
bleia Distrital.
Finalmente foi dado conhecimento pelo Vice-
-Presidente do andamento dos trabalhos da 
última Assembleia Municipal, chegando-se à 
conclusão que ali muita coisa está errada e que, 
se tornam necessárias algumas tomadas de posi-
ção. Foram ainda trocadas impressões acerca da 

actual situação Política a nível Nacional e Local.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário a subscrevi. 
Victor Manuel Jacinto Taveira
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho 

ActA nº 242
Aos sete dias do mês de Abril, de mil novecentos 
e oitenta e quatro, pelas vinte e duas horas, reu-
niu na sua Sede, no Largo dos Condes, na Eri-
ceira, a Comissão Política Concelhia do P.S.D.
Presenças: Taveira, Ministro dos Santos, Car-
los, Lino, Daniel, Armindo e Leandro.
Iniciada a sessão, foi confirmada a reunião da As-
sembleia Concelhia para o dia catorze do corrente 
na sede desta Concelhia e foi confirmado que aos 
nomes anteriormente indicados para comporem 
as listas das próximas eleições, o doutor Pestana 
se havida recusado, sendo substituído pelo Senhor 
António Rodrigues, que reside na Povoação do 
Gradil e que foi transferido dum Núcleo de Emi-
gração da Alemanha para esta Secção.
Finalmente foram trocadas impressões acerca 
da actual situação Política Nacional e Local.
E como mais nada houvesse a tratar, foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando a respectiva acta, 
a qual vai ser assinada por todos os presentes, e 
por mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo 
de Secretário a subscrevi. (Ressalvo) António 
para Joaquim Rodrigues.
Victor Manuel Jacinto Taveira- sem assinatura
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho 
António Filipe Leandro da Silva 
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ActA nº 243
Aos catorze dias do mês de Abril, de mil no-
vecentos e oitenta e quatro, pelas vinte e duas 
horas, reuniu na sua Sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Assembleia da Comissão 
Política Concelhia.
Estiveram presentes trinta filiados, os quais 
trocaram impressões ou haviam declarações da 
forma como decorreu o último Congresso do 
P.S.D. levado a efeito na cidade de Braga, nos 
dias vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco do 
mês de Março findo.
Foram ainda trocadas impressões acerca da for-
ma como a Câmara e Assembleia Municipal 
vêm funcionando e do desinteresse que se vem 
manifestando em diversos membros das Juntas 
de Freguesia, que na sua maioria não vem com-
parecendo às reuniões da Assembleia em causa. 
Seguidamente foi posta à votação a única lista 
apresentada para futuros membros das Co-
missões Políticas, Concelhias, Assembleias 
Concelhias e Distrital, as quais foram aprova-
das sem votos contra.
Os elementos que foram votados são os se-
guintes:
Comissão Política:

Comissão Política

Presidente José Maria Ministro dos Santos
Vice-Presidente João António dos Reis Corte Real
Tesoureiro Carlos Gil de Sousa
Vogais Lino Camilo Ferreira
     “ Joaquim Rodrigues Júnior
     “ Daniel Henriques Lourenço
     “ Armindo do Braz Carvalho
     “ José Alves Ramos
     “ António Filipe Leandro da Silva
     “ João Francisco Ramilo

Assembleia Concelhia

Presidente Victor Manuel Jacinto Taveira

Vice-Presidente Carlos Gil de Sousa

Secretário José Alves Ramos
Assembleia Distrital
José Maria Ministro dos Santos
João Francisco Ramilo
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho
José Alves Ramos
António Roberto de Oliveira

Suplentes
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Joaquim Rodrigues Júnior

Inerência do cargo
José Maria Ministro dos Santos - Comissão Politica 
Distrital
João António dos Reis Corte Real - Assembleia Dis-
trital
Joaquim do Val Morais - Presidente da Câmara Dis-
trital
Manuel Ramos Mourão Andrade - Pres Assembleia 
da Câmara Distrital

Nota: Resumo das passagens mais importan-
tes havidas nesta Assembleia, é feito em acta 
do Secretário respectivo, pelo que não o de-
senvolvemos no presente livro.
E nada mais havendo a tratar e escriturar vai a 
dita acta, ser assinada pelos membros da Co-
missão Política presentes, tanto os que termi-
naram como os que iniciaram funções. 
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho 
António Filipe Leandro da Silva 
José  Alves Ramos 
Victor Manuel Jacinto Taveira
João Francisco Ramilo
Joaquim do Val Morais

ActA nº 244
Aos dezanove dias do mês de Abril, de mil no-
vecentos e oitenta e quatro, pelas vinte e duas ho-
ras, reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, na 
Ericeira, a Comissão Política Concelhia do P.S.D.
Aberta a sessão, foi apresentado e analisado o es-
quema de organização de apoio autárquico a levar 
a efeito nas freguesias, pelos elementos da actual 
Comissão Política.
Nesta reunião compareceram quatro indivíduos da 
Freguesia de Igreja Nova que pedindo para serem 
ouvidos, fizeram declarações no sentido de ser soli-
citado ao Grupo Parlamentar da AD, que faça com 
que o processo de criação da Nova Freguesia de 
São Miguel da Alcainça, seja revisto e que o parecer 
favorável da Assembleia Municipal seja invertido.
A Comissão Política pela voz do seu presiden-
te, informou que iria reunir rapidamente depois 
do abandono das quatro pessoas referidas e 
que amanhã o Sr. Corte Real iria à Igreja Nova 
informá-los do parecer desta mesma Comissão. 
O Senhor Armindo acha que se deve manter a 
posição anterior, no sentido de apoiar o traba-
lho já desenvolvido, pois confia na liderança do 
Senhor Manuel de Oliveira pessoa de prestígio 
e militante do nosso Partido.
O Senhor Carlos é também a favor da posição 
actual, e o senhor Daniel e António Filipe mani-
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festaram as mesmas ideias. Todos eles, no entanto 
mostraram interesse em ouvir a outra parte do 
movimento, concretamente as pessoas lideradas 
pelo Senhor Oliveira.
O senhor José Ramos afirma manter a sua posi-
ção aquando da altura do parecer da Junta de Fre-
guesia da Malveira e quando era seu Presidente.
O Senhor Corte Real propôs que devido à gravi-
dade da situação se deva convocar urgentemente 
uma reunião prévia com todos os elementos da 
AD, na Assembleia Municipal e que para isso de-
veria ser contactado o Senhor Domingos Ferreira.
Concretizou-se que essa reunião seria na Sede da 
Ericeira na quinta-feira anterior à Assembleia Mu-
nicipal. A nossa posição em relação ao caso, é de 
que as partes em litígio sejam expostas na Assem-
bleia Municipal para serem analisadas individual-
mente, pois o caso está pouco claro de ambos os 
lados, defendendo-se a ideia da recolha de opinião 
das populações. Foi posto em causa se seria tactica-
mente vantajoso liderar o processo na próxima As-
sembleia Municipal. Seguidamente ficou decidido 
informar o grupo de quatro pessoas de que:
Primeiro: vamos contactar elementos da AD.
Segundo: vamos contactar a outra parte 
Terceiro: Queremos listas das terras aderentes.
Ficou decidido convocar os membros da Assem-
bleia Municipal para o dia vinte e seis de Abril às 

vinte e uma horas e trinta minutos, para a Sede 
do P.S.D. na Ericeira. Tendo no entanto em aten-
ção a auscultação do Senhor Domingos Ferreira. 
Ficou ainda aprovado convocar a outra parte do 
Processo de Alcainça, para o dia vinte e três de 
Abril, tendo para isso o Sr. Armindo ficado de 
contactar as pessoas para as vinte e uma e trinta 
horas para a Sede do nosso Partido.
Também ficou (contacta) decidido que o Senhor 
Corte Real contactaria o Senhor Domingos Fer-
reira.
Os contactos com os membros da Assembleia 
Municipal serão feitos depois de segunda-feira 
pelos seguintes membros: O Senhor Corte Real 
convoca Carvalhal, Cheleiros, e Igreja Nova. O 
Senhor Armindo a Ericeira, Santo Isidoro e En-
carnação. O Senhor Ministro: Mafra e Gradil, o 
Senhor José Ramos: a Malveira e o Senhor Da-
niel: Barras, Sobral, Vila Franca e Enxara.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que embora não 
estando presente a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
António Filipe Leandro da Silva 
Armindo do Braz Carvalho 
João Francisco Ramilo
Daniel Domingos Lourenço
Carlos Gil de Sousa
José Alves Ramos 



245

ATAS COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA
PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO ERICEIRA1980 - 1984

A transcrição das atas manteve o texto original incluindo a forma e o estilo da escrita da época.

ActA nº 245
Aos dezanove dias do mês de Maio, de mil no-
vecentos e oitenta e quatro, pelas vinte e duas 
horas reuniu na sua Sede, no Largo dos Con-
des, na Ericeira, a Comissão Política Conce-
lhia do P.S.D.
Estiveram presentes: Ministro dos Santos, Corte 
Real, Carlos, Lino, Daniel, Ramilo, Joaquim Ro-
drigues e Armindo a partir das vinte e três horas.
Aberta a sessão foram analisados assuntos do 
âmbito Nacional e Local, assim como analisa-
do e discutido o processo da criação da Nova 
Freguesia de Alcainça e dado conhecimento 
pelo Presidente das tomadas de posição dos 
membros da Junta de Freguesia da Igreja Nova 
e membros da pertença freguesia de Alcainça. 
Foi proposta e aprovada a suspensão temporá-
ria do Processo de criação da nova Freguesia 
de Alcainça, com cinco votos a favor, duas abs-
tenções e um contra.
Desta votação vai ser dado conhecimento ao 
Deputado Senhor Arménio dos Santos.
Foi discutida e analisada a forma como o Pre-
sidente da Assembleia Municipal se tem con-
duzido perante os elementos da AD naquela 
Assembleia, notando-se que vem favorecendo 
os elementos da oposição em detrimento dos 
nossos elementos, chegando a convocar reuni-

ões com elementos partidários e outros sem dar 
conhecimento à Comissão Política Concelhia. 
Foi dado conhecimento a todos os presentes de 
uma carta enviada a esta Secção pelo proprie-
tário do Edifício onde se encontra instalada a 
nossa Sede, na qual nos põe o prazo de noventa 
dias para desocuparmos o edifício, em virtude 
de ter sido vendido para efeitos de uma nova 
construção. Sobre este capítulo foi deliberado 
prosseguir no próximo dia dezanove. Final-
mente foi dado conhecimento duma reunião a 
realizar no dia quinze de Maio de 1984, no Ho-
tel Roma às vinte e uma horas e trinta minutos 
para eleger a nova Comissão P. Distrital.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário a subscrevi.
Nota: onde se lê aos dezanove, deve ler-se oito dias.
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
João Francisco Ramilo
Assinatura não legível
António Filipe Leandro da Silva 
Joaquim Rodrigues - sem assinatura

ActA nº 246
Aos dezanove dias do mês de Maio, de mil no-
vecentos e oitenta e quatro, pelas vinte e duas 
horas com a presença dos senhores Ministro 
dos Santos, Corte Real, Lino, Armindo, Ra-
milo, António Leandro e Carlos, reuniu na sua 
Sede, no Largo dos Condes, na Ericeira, a Co-
missão Política                 Concelhia do P.S.D.
Aberta a sessão, foi dado conhecimento pelo 
senhor Presidente dos resultados das eleições 
da Comissão Política Distrital de Lisboa, rea-
lizadas no Hotel Roma, no dia quinze de Maio 
de mil novecentos e oitenta e quatro, onde a 
Lista B encabeçada pelo Doutor Santana Lo-
pes, venceu por setenta por cento a Lista A 
representada pelo Doutor Sousa Tavares, que 
obteve trinta por cento.
Foi analisado e declarado pelo senhor Presi-
dente, a forma como decorreu o Processo da 
pretensa criação da Freguesia de Alcainça, e 
que houvera uma reunião com ele Presiden-
te, componentes das respectivas comissões e 
Arménio dos Santos, Presidente da Câmara 
e Mourão de Andrade, no Salão da Câmara 
Municipal. Foi ainda dado conheci-
mento pelo Presidente, que posteriormente 
lhe fora comunicado pelo senhor Machado 
Lourenço da suspensão temporária do Proces-

so atrás referido. Foi convocada nova reunião 
extraordinária da Comissão Política Conce-
lhia, para o dia vinte e dois do corrente mês, 
pelas vinte e uma e trinta horas.
Foi dado conhecimento duma reunião prepa-
ratória da A. Municipal, convocada para a nos-
sa Sede no dia vinte e cinco do corrente mês e 
foi dado conhecimento pelo senhor Armindo 
da existência de um convite para um membro 
desta Comissão, para assistir no dia vinte e sete 
do corrente mês à inauguração do Quartel dos 
Bombeiros Voluntários da Ericeira.
Houve troca de impressões entre os elemen-
tos presentes da forma como foi conduzido o 
processo da Alcainça. E nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a sessão, dela se lavrando a 
respectiva acta, a qual vai ser assinada por to-
dos os presentes, e por mim, Lino Camilo Fer-
reira, que servindo de Secretário a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço
João Francisco Ramilo
António Filipe Leandro da Silva - sem assinatura
Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 247
Aos vinte e dois dias do mês de (Abril) Maio, 
de mil novecentos e oitenta e quatro, pelas vin-
te e duas horas com a presença dos Senhores 
Ministro dos Santos, Corte Real, Carlos, Lino, 
Daniel e João Ramilo, reuniu na sua Sede, no 
Largo dos Condes, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D.
Aberta a sessão, foram discutidos e analisados 
assuntos de interesse Nacional e Local.
Foi discutido e analisado o assunto respeitante 
à entrega da Sede no prazo de noventa dias.
Foi discutido e analisado uma exposição apre-
sentada pelo Senhor Armindo do Braz Carva-
lho, onde pedia a sua suspensão na C.P. Con-
celhia pelo prazo de noventa dias, a qual foi 
aceite por unanimidade.
Foi aprovado por unanimidade que se enviasse 
uma carta de aplauso à Nova Comissão Políti-
ca Distrital, pelo seu êxito nas últimas eleições 
cujo duplicado fica arquivado.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
Carlos Gil de Sousa 
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
João Francisco Ramilo

ActA nº 248
Aos vinte e dois dias do mês de Maio, de mil 
novecentos e oitenta e quatro, deslocaram-se 
a Mafra os Senhores Presidente e Vice-Pre-
sidente da Comissão política Concelhia do 
P.S.D. onde juntamente com o membro Se-
nhor Daniel Lourenço e num Armazém deste, 
receberam doze autarcas da Freguesia de Ma-
fra, com os quais trocaram diversas impressões 
e foram informados e esclarecidos das neces-
sidades mais prementes da dita Freguesia bem 
como da forma com que os ditos autarcas vêm 
apreciando o funcionamento da referida Jun-
ta através dos membros que a compõem, isto 
é, Junta e Assembleia. Foi ainda tomado co-
nhecimento dos assuntos respeitantes ao pre-
enchimento do inquérito, que se encontra na 
posse da Comissão Política e que são respei-
tantes à área daquela Junta, a sessão terminou 
depois das vinte e quatro horas. Os elementos 
da C. Política presentes vão assinar a respec-
tiva acta, juntamente comigo, Lino Camilo 
Ferreira, que a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
Lino Camilo Ferreira
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ActA nº 249
Aos dois dias do mês de Junho, de mil nove-
centos e oitenta e quatro, pelas vinte e duas ho-
ras reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, 
na Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. Estiveram presentes: Ministro dos San-
tos, Corte Real, Lino, Carlos, Ramilo e Daniel.
Compareceram nesta reunião uma Comissão 
de Indivíduos residente na área de Alcainça 
e que fazem parte da Comissão que trabalha 
no processo da criação da Junta de Freguesia 
de São Miguel daquela localidade e que era 
encabeçada pelo senhor Manuel de Oliveira, 
nosso filiado.
A Comissão em causa solicitou esclarecimen-
to acerca da suspensão do processo da criação 
da Freguesia em causa e deu conhecimento 
dos confrontos que se vêm verificando entre 
as populações da Igreja Nova e Alcainça, cujas 
culpas os mesmos atribuem exclusivamente 
aos residentes na primeira localidade. Foi ain-
da dado conhecimento pelo senhor Manuel de 
Oliveira, que no dia cinco do corrente mês, os 
militantes do P.S.D. que compõem aquela Co-
missão, se vão avistar com o deputado, Senhor 
Fernando Condesso e possivelmente com o 
Secretário-geral do Partido, a fim de pedirem 
o apoio para aprovação do Processo da Fre-

guesia em causa. Foi-nos declarado que têm 
cerca de seiscentos eleitores seus apoiantes e 
que ficam excluídos do novo projecto os luga-
res da estação de Mafra, Ribeira dos Tostões, 
Ribeira do Paço, Vale de Figueira, Paço, Casal 
Mosqueiro e Azenha Nova.
Derivado ao adiantado da hora, foi encerra-
da a sessão, dela se lavrando a respectiva acta, 
que vai ser assinada por todos os elementos da 
Comissão Política presentes, e por mim, Lino 
Camilo Ferreira, que servindo de Secretário a 
subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa 
João Francisco Ramilo
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 250
Aos um dias do mês de Outubro, de mil novecen-
tos e oitenta e quatro, reuniu numa dependência 
da casa do Secretário, Lino Camilo Ferreira, pelas 
vinte e uma horas e trinta minutos, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D.
A interrupção dos trabalhos normais desta Co-
missão foi resultada da falta de Sede própria, pois 
como a Senhoria vai para obras, solicitaram-nos a 
entrega do imóvel, o que fizemos no princípio do 
mês do Agosto findo.
Iniciada a sessão de hoje, que teve a presença dos 
Senhores Ministro dos Santos, Corte Real, Car-
los, Lino, e Daniel foram trocadas impressões 
acerca da actual situação Política Local e Geral 
e foi dado conhecimento pelo senhor Vice-Pre-
sidente do modo como decorreu a sessão da As-
sembleia Municipal, levada a efeito no dia vinte 
e um de Setembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro, lamentando que tenha sido desamparado 
por todos os elementos da AD. ali presentes e por 
tal, anotei tenha sido molestado e em riscos de ser 
agredido por elementos de Alcainça ali presentes 
e que pretendiam a aprovação da sua Localidade 
como futura Freguesia.
A reunião da mesma Assembleia do dia vinte e 
oito de Setembro de oitenta e quatro e com os 
ânimos já serenados foi-lhe apresentada desculpa 

pelo Senhor Manuel de Oliveira, elemento que 
faz parte da Comissão de criação da nova Junta de 
São Miguel de Alcainça. 
Nesta reunião foi feita a votação da Assembleia e 
aprovação de pretensa futura Freguesia, registan-
do-se a dezassete votos a favor, oito contra, cinco 
abstenções e, dois nulos.
Foram trocadas impressões acerca da aquisição 
dum andar destinado á Nova Sede, devendo este 
assunto ser abordado na próxima reunião. Foi 
dado conhecimento a todos os presentes da Reu-
nião da C.P. da Área Metropolitana de Lisboa a 
levar a efeito no dia quatro do corrente mês.
E foi aprovado por todos os presentes, que 
em dia a indicar, os elementos da Comissão 
Política Concelhia efectuasssem uma visita de 
trabalho ao Lugar da Enxara do Bispo, onde 
se devem avistar com os autarcas do P.S.D. na-
quela Freguesia. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
Carlos Gil de Sousa 
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 251
Aos dezanove dias do mês de Julho, de mil nove-
centos e oitenta e quatro, pelas vinte e duas horas 
com a presença de José Maria Ministro dos San-
tos, João Corte Real, Lino, Carlos de Sousa e Da-
niel reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, na 
Ericeira, a Comissão Política Concelhia do P.S.D.
Foi decidido convocar os elementos da AD., digo, 
P.S.D., da Junta de Freguesia de Enxara do Bispo, 
para uma reunião a levar a efeito no dia vinte e 
sete do corrente mês naquela Localidade com os 
membros da Comissão Política.
Foi decidido por unanimidade, enviar ofício ao 
Senhor Deputado Arménio dos Santos, no qual 
se dá parecer favorável à criação da nova Freguesia 
de São Miguel de Alcainça, conforme duplicado 
que se arquiva na nossa Sede.
Seguidamente foi dado conhecimento pelos se-
nhores Presidente e Vice-Presidente, dos con-
tactos havidos com o Doutor Sardinha acerca da 
nomeação de uma Comissão Instaladora de uma 
Escola Preparatória da Ericeira.  
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ses-
são, dela se lavrando a respectiva acta, a qual vai 
ser assinada (a respect) por todos os presentes, e 
por mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa 

ActA nº 252
Aos dez dias do mês de Novembro, de mil no-
vecentos e oitenta e quatro, pelas vinte e uma 
horas e com a presença de José Maria Ministro 
dos Santos, Lino Ferreira, Armindo Carvalho, 
António Leandro e Carlos de Sousa, reuniu na 
residência de Lino Ferreira, a Comissão Polí-
tica Concelhia do P.S.D.
Aberta a sessão, foi discutida e analisada a si-
tuação Política Nacional e Local. Foi dado co-
nhecimento pelo Presidente acerca duma reu-
nião de autarcas prevista para o dia trinta do 
corrente em local e designar e duma próxima 
deslocação a Lisboa também em dia incerto, 
a fim de ser falado o assunto da Sede com o 
Secretariado-Geral e foi dado conhecimento 
duma solicitação feita pelo Presidente da Câ-
mara ao Presidente da Concelhia acerca do 
vereador Borges, P.S.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes, e por 
mim, Lino Ferreira, que servindo de Secretá-
rio a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
António Filipe Leandro da Silva -Sem assinatura 
Armindo do Braz Carvalho
Carlos Gil de Sousa 
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ActA nº 253
Aos vinte dias do mês de Novembro, de mil 
novecentos e oitenta e quatro, e com a presença 
dos senhores Ministro dos Santos, Carlos de 
Sousa, Lino, Daniel, Armindo e membro da 
Assembleia Camarária, Senhor Adelino da Ba-
leia, reuniu na residência de Lino Camilo Fer-
reira, a Comissão Política Concelhia do P.S.D.
Iniciados os trabalhos foi feita uma expo-
sição pelo Presidente Ministro dos Santos, 
acerca das diligências que foram feitas no 
sentido da concretização dum possível em-
préstimo para a Nova Sede.
Foi marcada para a Assembleia da República 
uma entrevista com o senhor Doutor Antunes 
da Silva, Secretário-geral do P.S.D. com esse fim, 
não se chegando a mesma a concretizar pelo fac-
to de ali terem comparecido a Comissão de Igre-
ja Nova e Alcainça que iriam ter reuniões com 
o Deputado Machado Lourenço, para resolve-
rem o diferendo existente entre ambas acerca 
do terreno a ceder para criação da Freguesia de 
São Miguel de Alcainça a cuja reunião estive-
ram presentes os Senhores Eng.º Ministro dos 
Santos e Lino Ferreira e devido ao adiantado da 
hora não foi possível efectuar a reunião com o 
Secretário-geral como se pretendia.
O Senhor Adelino deslocou-se à Comissão 
Política a pedido desta, para que se tentasse 

esclarecer certos mal entendidos aquando das 
tomadas de posição, deste senhor na Assem-
bleia Municipal.
Depois de devidamente esclarecidas ambas 
as partes, chegou-se à conclusão de que ti-
nha havido uma série de contratempos que 
obrigaram alguns membros da Assembleia a 
duvidar da posição política do mesmo Senhor 
Adelino, porquanto este procurava invocar o 
seu estatuto de independente, o qual chegou 
a reclamar na referida Assembleia, originando 
consequentemente um alarme de desconfiança 
entre os membros do P.S.D. ali presentes, um 
dos quais o Eng.º Ministro dos Santos.
Depois da troca de impressões entre elemen-
tos da Comissão Política e o referido Senhor, 
sobre Política Local e Nacional, reiterou-se a 
confiança Política do Senhor Adelino. Entre-
tanto e já cerca das vinte e quatro horas, com-
pareceram nesta reunião, sem serem convoca-
dos alguns elementos da Comissão de Igreja 
Nova, que procuravam esclarecer a Comissão 
política acerca de posições que viriam a tomar 
se porventura a Junta de Freguesia de Alcain-
ça fosse criada. Tomadas de posição estas que 
tinham por objectivo tentar envolver a Comis-
são Política novamente no assunto. O qual não 
foi conseguido. 

Derivado ao adiantado da hora e nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, dela se 
lavrando a respectiva acta, a qual vai ser assi-
nada por todos os presentes, e por mim, Lino 
Camilo Ferreira, que servindo de Secretário a 
subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa 
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 254
Aos três dias do mês de Dezembro, de mil nove-
centos e oitenta e quatro, pelas vinte e uma horas 
e com a presença dos senhores Engenheiro Mi-
nistro dos Santos, Lino Ferreira, Carlos de Sou-
sa, José Ramos, Corte Real e Daniel, reuniu na 
residência de Lino Camilo Ferreira, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D.
Aberta a sessão foi analisada e apreciada a situação 
política a nível Concelhio e Nacional.
Seguidamente foi abordado e analisado a forma 
como decorreu na Marcol, uma reunião prepara-
tória da Assembleia Camarária, onde comparece-
ram dez elementos da A.D. e onde foram anali-
sados os assuntos a levar a discussão na reunião 
da Assembleia Municipal, no dia trinta do mês de 
Novembro findo. Foi ainda feita uma Exposição 
pelo Eng.º Ministro dos Santos, e Professor Corte 
real, sobre o funcionamento da Assembleia Mu-
nicipal. 
Finalmente foi marcada nova reunião para o dia 
onze do corrente mês de Dezembro.
E como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada 
a sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes, e por mim, 
Lino Camilo Ferreira, que a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
José Alves Ramos
João António dos Reis Corte Real
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 255
Aos onze dias do mês de Dezembro, de mil 
novecentos e oitenta e quatro, pelas vinte e 
uma horas e com a presença do Engenheiro 
Ministro dos Santos, Corte Real, Lino, Carlos, 
Daniel e José Ramos, reuniu na Casa de Lino 
Camilo Ferreira, a Comissão Política Conce-
lhia do P.S.D.
Aberta a sessão, foi feita pelo Presidente uma 
análise acerca da criação da nova Freguesia de 
São Miguel de Alcainça, julgando-se existir 
um consenso entre as partes em litígio, ou seja, 
as Comissões de Igreja Nova e Alcainça.
Seguidamente foi feita uma análise acerca da 
situação Política a nível Local e Nacional, bem 
como dos novos acordos aprovados neste mes-
mo dia entre o Partido Socialista e o Partido 
Social Democrata.  
Nesta reunião estiveram presentes os senhores 
João Pedro Santos Fiúza, Mário Jorge Morga-
do Duarte e Armando de Almeida Dias, ele-
mentos da Junta de Freguesia do Milharado e 
residentes na Venda do Pinheiro, que vieram 
pedir apoio à Comissão Política para se inte-
ressar pela criação da Freguesia da Venda do 
Pinheiro.
E como nada mais houvesse a tratar, foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando a respectiva acta, 

a qual vai ser assinada por todos os presentes, e 
por mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo 
de secretário a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real 
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa 
Daniel Domingos Lourenço
José Alves Ramos 
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ActA nº 256
Aos dezassete dias do mês de Janeiro, de mil no-
vecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma horas 
e com a presença dos Engenheiro Ministro dos 
Santos, Carlos, Lino, Daniel, Ramos e Presidente 
da Assembleia Victor Taveira, reuniu na Casa de 
Lino Camilo Ferreira, a Comissão Política Con-
celhia do P.S.D.
Aberta a sessão foi analisada a situação Política a 
nível Local e Nacional e foi dado conhecimento 
a todos os presentes da reunião efectuada no dia 
quinze do corrente mês entre o Presidente Minis-
tro dos Santos e o Vogal Lino Ferreira e o Secreta-
riado Geral do Partido, acerca da aquisição da futu-
ra Sede, onde houve uma abertura total do mesmo 
Secretário, que se prontificou a colaborar, moneta-
riamente dentro dos limites possíveis e razoáveis.
Mais nos declarou que havia a possibilidade de 
comparticipar com duzentos ou no prazo de três 
meses com quatrocentos mil escudos e de nos 
atribuir uma verba entre os trinta e quarenta mil 
escudos mensais, até ao final do pagamento da 
Sede em causa. 
Foi abordado e decidido avançar com nomes para 
comporem uma lista para a futura Comissão Po-
lítica, para as eleições a realizar no dia vinte e seis 
do corrente mês de Janeiro, no edifício dos antigos 
Bombeiros, digo, no antigo Edifício dos Bombei-

ros Voluntários da Ericeira, na Rua de Baixo, na 
Ericeira.
Os nomes propostos foram aprovados por unani-
midade por todos os presentes e são os seguintes:

Presidente José Maria Ministro dos Santos
Vice-Presidente José António Dias Pestana
Tesoureiro Carlos Gil de Sousa
Vogais Daniel Domingos Lourenço
     “ Adelino Henrique Madeira 

Godinho
     “ Lino Camilo Ferreira
     “ Armindo do Braz Carvalho
     “ Manuel Dias Gaspar
     “ Adão Pereira Batalha
     “ José Alves Ramos
      “ Teresa Abreu dos Santos

Mesa da Assembleia
Presidente Vitor Manuel Jacinto Taveira
Vice-Presidente Carlos Gil de Sousa
Secretário José Alves Ramos

Delegados à Assembleia Distrital
José Maria Ministro dos Santos
José António dos Reis Corte Real
Daniel Domingos Lourenço
Adelino Henrique Madeira Godinho
António Roberto de Oliveira

Victor Manuel Jacinto Taveira
Manuel Ramos Mourão Andrade
José Alves Ramos

Suplentes
Manuel Dias Gaspar
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa 
Armindo do Braz Carvalho

Inerência do cargo
Vice-Presidente da C. Política - José António Dias 
Pestana
Presidente da Câmara Municipal - Joaquim do Val 
Morais
Presidente da Assembleia “ - quando filiado

 Finalmente foi marcada nova reunião para o 
dia vinte e quatro do corrente mês, às vinte e 
uma horas e no mesmo local, onde se esclare-
cerá se todos os indigitados vão aceitar fazer 
parte da lista.
Finalmente e nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a sessão, dela se lavrando a respec-
tiva acta, a qual vai ser assinada por todos os 
presentes, e por mim, Lino Camilo Ferreira, 
que servindo de Secretário a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa 
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
José Alves Ramos 
Victor Manuel Jacinto Taveira

ActA nº 257
Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro, de 
mil novecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e 
uma horas e com a presença de José Maria Mi-
nistro dos Santos, Carlos Gil de Sousa, Lino 
Ferreira, Daniel Lourenço e Armindo de Car-
valho, reuniu na Casa de Lino Camilo Ferreira, 
a Comissão Política Concelhia do P.S.D., es-
tando presentes os convidados para a nova lista, 
José António Dias Pestana e Adelino Henrique 
Madeira Godinho e Manuel Dias Gaspar.
Aberta a sessão, foi discutida e analisada a 
actual situação política a nível Concelhio e 
Nacional. Seguidamente foi analisada a com-
posição da nova lista para concorrer às eleições 
dos órgãos do P.S.D. no Concelho de Mafra 
e delegados à Assembleia Distrital cujos ele-
mentos presentes aceitaram fazer parte dos 
cargos que lhe foram atribuídos. A lista de que 
fazem parte já consta na acta anterior.
E como mais nada houvesse a tratar, foi encerrada 
a sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os elementos da actual 
Direcção presentes, e por mim, Lino Camilo Fer-
reira, que servindo de secretário a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa 
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho

ActA nª258
No dia vinte e seis do mês de Janeiro de mil 
novecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e 
uma horas, reuniu na antiga Sede dos B.V. da 
Ericeira, na Rua de Baixo, nesta mesma loca-
lidade, a Assembleia Concelhia do P.S.D. do 
Concelho de Mafra.
Foi discutida e analisada a situação política a 
Nível Concelhio e Nacional. Foram apresen-
tadas as contas (Receitas e Despesas) do ano 
de mil novecentos e oitenta e quatro, que fo-
ram aprovadas, por unanimidade, e finalmente 
foram foi posta à votação uma única lista con-
corrente às eleições para os Órgãos da Comis-
são Política, digo, órgãos da Secção e represen-
tantes na Assembleia Distrital, os quais foram 
eleitos por unanimidade e são os que constam 
na acta Nº 256.
Esta acta destina-se a verificar o dia das elei-
ções e vai ser assinada por Lino Camilo Fer-
reira, que servindo de Secretário e subscreveu.
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 259
Aos sete dias do mês de Fevereiro, de mil no-
vecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma 
horas reuniu na Casa de Lino Camilo Ferreira, 
na Ericeira, a Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. do Concelho de Mafra.
Estiveram presentes: José Maria Ministro dos 
Santos, Daniel, Lino, Adão, Carlos, Godinho, 
Teresa, Armindo e Gaspar. 
Aberta a sessão, foi discutida a analisada a ac-
tual situação política a nível Local e Nacional, 
e informados os presentes das diligências efec-
tuadas acerca da aquisição da pretensa Sede.
Seguidamente foram analisadas as tomadas de 
posição do professor Mota Pinto, e da Comis-
são Política Nacional, tendo o primeiro pedido 
a Demissão de Presidente do Partido e o mes-
mo e restantes membros pedido a demissão da 
Comissão Política Nacional. Notaram-se di-
vergências entre os presentes, nomeadamente 
das causas que se julga dar origem ao pedido de 
demissão do Presidente, ficando todavia todos 
os presentes convencidos que para resolução do 
assunto será encontrado a melhor solução.
Finalmente for marcada nova reunião para o dia 
catorze do corrente mês, pelas vinte e uma horas.
E como mais nada houvesse a tratar, foi en-
cerrada a sessão, dela se lavrando a respectiva 
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acta, a qual vai ser assinada por todos os pre-
sentes, e por mim, Lino Camilo Ferreira, que 
a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
Daniel Domingos Lourenço
Lino Camilo Ferreira
Adão Pereira Batalha
Carlos Gil de Sousa 
Adelino Henrique Madeira Godinho - sem assinatura
Teresa Abreu dos Santos 
Armindo do Braz Carvalho
Manuel Dias Gaspar

ActA nº 260
Aos catorze dias do mês de Fevereiro, de mil 
novecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma 
horas, com a presença de José Maria Minis-
tro dos Santos, Doutor Pestana, Carlos, Lino, 
Daniel, Teresa, Armindo e Gaspar, reuniu na 
Casa de Lino Camilo Ferreira, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D.
Aberta a sessão, foi dado conhecimento pelo 
presidente, da forma como decorreu a Assem-
bleia Distrital do P.S.D., realizada a oito de Fe-
vereiro corrente e onde fora eleita a respectiva 
Comissão com uma maioria absoluta de votos. 
Em seguida, foi declarado pelo respectivo 
Presidente, que se iria efectuar uma reunião 
preparatória da Assembleia Municipal, no dia 
vinte e dois do corrente mês de Fevereiro, pe-
las vinte e uma horas, na casa do Senhor Da-
niel Lourenço, no Lugar da Paz, Mafra.
Seguidamente foram apresentadas duas pro-
postas de estratégia de coligação, conforme a 
seguir de indica:
Primeira - Tipo específico de coligação. 
Segunda - Coligados à direita ou à esquerda as 
quais obtiveram a seguinte votação: 
Primeira: Dois votos a favor.
Segunda: Quatro votos a favor
Havendo ainda duas abstenções.

Finalmente foi aprovado por unanimidade 
que os senhores Engenheiro Ministro Santos, 
Doutor Pestana e Teresa Santos, se encarre-
gassem de proceder às informações necessárias 
para a resolução do assunto aprovado no nú-
mero anterior. 
E como mais nada houvesse a tratar, foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando a respectiva acta, 
a qual vai ser assinada por todos os presentes, e 
por mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo 
de Secretário a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
José António Dias Pestana 
Carlos Gil de Sousa 
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Teresa Abreu dos Santos 
Armindo do Braz Carvalho
Manuel Dias Gaspar

ActA nª 261
Aos um dias do mês de Março, de mil nove-
centos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma ho-
ras reuniu na Ericeira, na casa de Lino Camilo 
Ferreira, a Comissão Política Concelhia do 
P.S.D. que teve as presenças dos seguintes ele-
mentos: José Maria Ministro dos Santos, Car-
los de Sousa, Lino, Teresa, Daniel e Gaspar. 
Aberta a sessão foi dado conhecimento pelo 
respectivo Presidente da forma como decorreu 
a última Assembleia Municipal e onde se vem 
notando a falta de diversos elementos eleitos 
pela AD originando que venhamos perdendo 
votações que normalmente deveríamos ganhar.
Seguidamente foram trocadas impressões acerca 
da actual situação Política a nível Nacional e Lo-
cal, e feitas algumas sugestões acerca de indivídu-
os que futuramente deveriam ou poderiam fazer 
parte das nossas listas para a Câmara Municipal.
E como mais nada houvesse a tratar, foi en-
cerrada a sessão, cuja acta nesta mesma data 
se lavrou, a qual vai ser assinada por todos os 
presentes, e por mim, Lino Camilo Ferreira, 
que servindo de Secretário a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa 
Lino Camilo Ferreira
Teresa Abreu dos Santos 
Daniel Domingos Lourenço
Manuel Dias Gaspar

ActA nº 262
Aos vinte e um dias do mês de Março de mil 
novecentos e oitenta e cinco, com a presença dos 
Senhores José Maria Ministro dos Santos, José 
Pestana, Carlos, Lino, Daniel, Teresa, Gaspar, Ar-
mindo, Adão, José Ramos e o Presidente da As-
sembleia Victor Taveira, reuniu na casa de Lino 
Camilo Ferreira, a Comissão Política Concelhia 
do P.S.D. 
Foram trocadas informações acerca da votação 
para o referendo a levar a efeito no dia trinta do 
corrente mês, no Quartel dos B. V. da Ericeira. 
Foram trocadas impressões acerca da actual situ-
ação Nacional e Local e analizados por diversos 
elementos presentes a forma como os diversos 
elementos Camarários vêm tratando os Muníci-
pes, principalmente no que diz respeito a licenças 
camarárias e outras pretensões. 
Derivado ao adiantado da hora, a sessão foi encer-
rada, a qual vai ser assinada por todos os presentes 
e por mim Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
José António Dias Pestana
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço 
Teresa Abreu
Manuel Dias Gaspar
Armindo do Bráz Carvalho
Adão Pereira Batalha 
João Francisco Ramilo

ActA nº 263
Aos doze dias do mês de Abril de mil no-
vecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma 
horas e com a presença do Doutor Pestana, 
Carlos, Lino, Teresa e Daniel, reuniu na Casa 
de Lino Camilo Ferreira, a Comissão Política 
Concelhia do P.S.D. 
Aberta a sessão, foram trocadas impressões 
acerca da actual situação política a nível Lo-
cal e Nacional e foi dado conhecimento pelo 
membro da mesma Comissão da queda da As-
sembleia da Junta de Freguesia de Igreja Nova. 
Ainda foi dado conhecimento pelo mesmo 
membro duma deslocação que efectuou a Lis-
boa com os indivíduos que compõem a Co-
missão da criação da futura Freguesia de São 
Miguel de Alcainça, onde se avistaram com 
os senhores Machado Lourenço, Doutor José 
Victorino e Doutor (espaço em branco), ten-
do todos mostrado vontade de se interessarem 
pela criação de uma autarquia e declarado que 
iam fazer os possíveis por alterar a lei que re-
gulamenta tais criações, isto se conseguissem 
consenso entre os elementos (deputados) da 
maioria na Assembleia da República. 
Derivado ao adiantado da hora a sessão foi 
encerrada, dela se lavrando a respectiva acta, a 
qual vai ser assinada por todos os presentes e 
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por mim Lino Camilo Ferreira, que servindo 
de Secretário, a subscrevi.  
José António Dias Pestana
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Teresa Abreu
Daniel Domingos Lourenço 

ActA nº 264
Aos vinte e nove dias do mês de Março de mil 
novecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma 
horas, reuniu no Salão de Festas dos Bombeiros 
Voluntários da Ericeira, a Assembleia do Plená-
rio Concelhio do P.S.D. do Concelho de Mafra. 
Estiveram presentes militantes e foram discu-
tidos diversos assuntos referentes à actual situ-
ação política Local e Nacional. 
Esteve presente o senhor Deputado Machado 
Lourenço que na qualidade de orador e mem-
bro da Assembleia Distrital, falou acerca dos 
perfis dos candidatos que deveriam ser vota-
dos nesta Assembleia. Respondeu a perguntas 
e críticas que lhe foram formuladas por alguns 
presentes e finalmente e derivado ao adiantado 
da hora, procedeu-se à votação dos militantes 
que compareceram, tendo-se apurado o se-
guinte resultado: 

1 Deve o Candidato presi-
dencial a a poiar pelo PSD 
ser portador dum projecto 
de mudança regenerador 
do País

Sim
Não

Votos
“

2 Deve esse Candidato ser 
filiado no PSD

Sim
Não

Votos
“

3 Deve esse Candidato não 
ser filiado em qualquer 
Partido

Sim
Não

Votos
“

E para se constar no presente livro, passei a 
presente certidão, que na qualidade de Secre-
tário a vou assinar.
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 265
Aos dezassete dias do mês de Abril de mil no-
vecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na casa de Lino Camilo Ferrei-
ra, na Ericeira, a Comissão Política Concelhia 
do P.S.D. a cuja reunião compareceram os 
seguintes membros: José Maria Ministro dos 
Santos, Carlos de Sousa, Lino, Armindo, Gas-
par e Daniel. 
Foram discutidos assuntos de interesse Nacional 
e Local, nomeadamente o respeitante à criação 
da futura Freguesia de Alcainça e à queda da 
Freguesia de Igreja-Nova, de cujas consequên-
cias poderão recair sobre o P.S.D. melhores ou 
piores resultados nas eleições que se avizinham.
Finalmente foi analizado entre os presentes 
quais os militantes que a Comissão Política 
iria apoiar para a representar no próximo Con-
gresso da Figueira da Foz, bem como os que 
seriam designados para o mesmo Congresso 
como observadores. 
Foi deliberado entre os presentes, que iriam 
apresentar uma lista encabeçado pelo Presi-
dente e Vice-presidente da Comissão Política 
e por um outro elemento a designar ( José Ma-
ria Ministro dos Santos e José António Dias 
Pestana), e que os observadores seriam os ele-
mentos da mesma Comissão, Daniel Domin-

gos Lourenço e Lino Camilo Ferreira. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
respectiva sessão, a qual vai ser assinada por 
todos os presentes e por mim, Lino Camilo 
Ferreira, que servindo de Secretário a subscre-
vi. 
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Braz Carvalho
Manuel Dias Gaspar
Daniel Domingos Lourenço 

ActA nº 266
Aos dezanove dias do mês de Abril de mil no-
vecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma 
horas, reuniu no Salão de Festas dos Bombei-
ros Voluntários da Ericeira, o Plenário Conce-
lhio do P.S.D. do Concelho de Mafra, o qual 
teve a comparência de trinta e oito militantes. 
Foi debatida a situação política a nível Local 
e Nacional e o nome dos elementos que deve-
riam compor as listas de Delegados ao Con-
gresso da Figueira da Foz. Foram apresentadas 
duas listas: 

sendo a – A – 
composta por

José Maria Ministro dos Santos
José António Dias Pestana
Manuel Dias Gaspar

e a – B – com-
posta por

Victor Manuel Jacinto Taveira
Joaquim do Val Morais
José Alves Ramos

Finalmente foi feita a votação entre os ele-
mentos presentes e foram verificados os se-
guintes resultados. 

Lista A Trinta votos a favor
Lista B Oito votos a favor

Houve dois militantes que não votaram. 
E para se constar no presente livro, passei a 
respectiva certidão, que na qualidade de Secre-
tário vou assinar.
Lino Camilo Ferreira

1985



259

ATAS COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA
PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO ERICEIRA1985 - 1989

A transcrição das atas manteve o texto original incluindo a forma e o estilo da escrita da época.

ActA nº 267
Aos dois dias do mês de Maio de mil novecen-
tos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma horas, 
reuniu na casa de Lino Camilo Ferreira, a Co-
missão Política Concelhia do P.S.D. que teve 
a presença dos seguintes membros: José Maria 
Ministro dos Santos, Lino, Daniel, Carlos e 
Manuel Gaspar. 
Aberta a sessão foi discutida e apreciada a si-
tuação Política a nível Local e Nacional e fo-
ram trocadas impressões acerca das posições a 
tomar nas próximas eleições, devendo depois do 
próximo Congresso da Figueira da Foz, ser ini-
ciadas diligências respeitantes a contactos com 
elementos autarcas das diversas Freguesias. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
respectiva sessão, a qual vai ser assinada por to-
dos os presentes e por mim Lino Camilo Fer-
reira, que servindo de secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço 
Carlos Gil de Sousa
Manuel Dias Gaspar

ActA nº 268
Aos vinte e cinco dias do mês de Abril de mil 
novecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na casa de Lino Camilo Ferreira, 
com a presença de José Maria Ministro dos 
Santos, Lino, Gaspar, Carlos, Armindo e Da-
niel, a Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Aberta a sessão foi analizada a situação polí-
tica a nível Local e Nacional e a situação do 
P.S.D. a nível de preferência de Candidato à 
Presidência da República para as próximas 
eleições, não se vislumbrando de momento a 
descoberta de Candidato competente. 
Foi dado conhecimento pelo Presidente da 
Comissão Política das tomadas de posição ha-
vidas no dia vinte e dois do corrente mês na 
Assembleia Distrital pelos diversos oradores 
presentes, parecendo que todos eles não viam 
ou conheciam um candidato competente para 
as próximas eleições Presidenciais. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Manuel Dias Gaspar
Carlos Gil de Sousa
Armindo do Braz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço 

ActA nº 269
Aos nove dias do mês de Maio de mil novecen-
tos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma horas, 
reuniu na Casa de Lino Camilo Ferreira, com 
a presença de José Maria Ministro dos Santos, 
Lino, Armindo, Gaspar, Carlos, Teresa e Daniel 
a Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Aberta a sessão foram trocadas impressões 
acerca da actual situação política a nível Local 
e Nacional. 
Foram igualmente trocadas impressões acerca 
do falecimento do Ex-Presidente do Partido, 
Professor Mota Pinto, a cuja Comissão Polí-
tica Distrital de Coimbra, onde pertencia, foi 
deliberado enviar um telegrama de pêsames.
Igualmente foi dado conhecimento pelo Pre-
sidente Ministro dos Santos que havia falecido 
há cerca de quinze dias a militante e esposa de 
João Ramilo que, por não termos tido conhe-
cimento na data própria, foi deliberado por 
unanimidade transmitir-se os pêsames através 
de carta, que será enviada oportunamente. 
Também foi dado conhecimento do faleci-
mento do filiado Augusto Miranda, que resi-
dia na Freguesia da Ericeira e era empregado 
Camarário no Mercado da Ericeira. 
Finalmente foi posto à aprovação e votação 
uma comissão de três elementos da Comissão 

Política, José Maria Ministro dos Santos, Car-
los Gil de Sousa e Daniel e Daniel Domingos 
Lourenço, para irem contactar alguns indiví-
duos que se pretendam candidatar à Presidên-
cia e Vereação da Câmara Municipal. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Armindo do Braz Carvalho
Manuel Dias Gaspar
Carlos Gil de Sousa
Teresa Abreu
Daniel Domingos Lourenço 

ActA nº 270
Aos vinte e três dias do mês de Maio de mil 
novecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na Casa do Senhor Daniel Lou-
renço, na Rua Alves Crespo na Ericeira, a Co-
missão Política Concelhia do P.S.D. estando 
presentes os seguintes elementos: Engenheiro 
Ministro dos Santos, Doutor Pestana, Lino, 
Carlos, Daniel, Ramos, Gaspar, Teresa e o 
Professor Abílio do Ó. 
Aberta a sessão, foi dado conhecimento pelo 
Presidente da forma como tem decorrido as 
Assembleias Distritais ultimamente realiza-
das, nomeadamente no que diz respeito à no-
meação de futuros candidatos a deputados. 
Foi discutido e apreciado a forma como têm 
decorrido os processos de criação das Fregue-
sias de São Miguel de Alcaínça e Venda do 
Pinheiro e dado conhecimento aos presentes 
da elevação da Malveira à categoria de Vila. 
Foi aprovado que se iniciassem negociações 
com o senhor Amadeu Duarte acerca da 
aquisição da Garagem que tem para venda 
na Rua do Arvoredo  Ericeira e qual o preço 
mínimo que a vende. 
Foi analizada a situação política a nível Local 
e Nacional e derivado ao adiantado da hora, 
foi encerrada a sessão, dela se lavrando a pre-

sente acta a qual vai ser assinada por todos os 
membros e por mim Lino Camilo Ferreira, 
que servindo de Secretário, a subscrevi.
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
José António Dias Pestana
Daniel Domingos Lourenço 
José Alves Ramos
Carlos Gil de Sousa
Teresa Abreu
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ActA nº 271
Aos vinte e três dias do mês de Maio de mil 
novecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e 
duas horas, reuniu na Casa de Lino Camilo 
Ferreira, com as presenças do Engenheiro Mi-
nistro dos Santos, Carlos, Lino, Adão, Teresa, 
Gaspar, Ramos, Gaspar, Daniel, Armindo e os 
convidados, Presidente da Câmara Val Morais 
e Vereador Sardinha. 
Aberta a sessão foi analisado e reconhecido 
por todos os presentes o triunfo obtido no 
Congresso da Figueira da Foz pelo Professor 
Cavaco Silva, que fez uma intervenção que foi 
aplaudida com entusiasmo pela quasi totalida-
de dos Congressistas e militantes presentes. 
Seguidamente foi feito convite ao Presiden-
te Morais e Vereador Joaquim Sardinha para 
que alterassem posições anteriormente assu-
midas e se recandidatassem a novos lugares 
na Câmara Municipal nas futuras eleições, 
sendo declarado por ambos que as suas deci-
sões não sofreriam qualquer alteração e que se 
mantinham na negativa. Apesar da insistência 
de todos os presentes, as suas atitudes foram 
mantidas. 
Derivado ao adiantado da hora, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta, a qual 
vai ser assinada por todos os intervenientes e 

por mim Lino Camilo Ferreira, que servindo 
de secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Adão Pereira Batalha 
Teresa Abreu
Manuel Dias Gaspar
Daniel Domingos Lourenço 
Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 272
Aos um dias do mês de Agosto de mil no-
vecentos e oitenta e cinco pelas vinte e duas 
horas e com a presença do Sr. Engenheiro Mi-
nistro dos Santos, Lino, Daniel, Gaspar, Car-
los, Armindo e Teresa e ainda com os convi-
dados, Manuel Oliveira e José Joaquim Jorge, 
de Alcainça, reuniu na casa do Senhor Daniel 
Lourenço na Rua Gonçalves Crespo, na Eri-
ceira, a Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Foi dado conhecimento pelo Presidente Mi-
nistro dos Santos das tomadas de posição ha-
vidas no Concelho Nacional do Porto, no dia 
28 de Julho findo, onde se verificaram votações 
na totalidade para nomeação de deputados fa-
voráveis ao Doutor Cavaco Silva. 
Também foi dado conhecimento que todos os 
assuntos respeitantes a eleições são tratados na 
Rua Rosa Araújo até ao dia quinze, através do 
telefone 575886 e depois desta data na Rua 
Tomaz Ribeiro, nº 51, cujo número de telefone 
oportunamente será indicado. 
Ainda foi dado conhecimento que nos dias 
vinte e dois e vinte e nove haverá reunião na 
Rua Rosa Araújo, Secção D, onde deve com-
parecer o Senhor Manuel Dias Gaspar a fim 
de participar nas reuniões da Comissão Técni-
ca de Campanha. 

Finalmente foram analisados os assuntos res-
peitantes à criação da Freguesia de São Miguel 
de Alcainça, onde todos se congratularam pela 
forma como o processo se concretizou. 
Finalmente trocadas impressões acerca da ac-
tual situação política, tanto a nível Local como 
Nacional. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta, que vai 
ser assinada por todos os intervenientes e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço 
Carlos Gil de Sousa
Manuel Dias Gaspar
Armindo do Braz Carvalho
Teresa Abreu

ActA nº 273
Aos oito dias do mês de Outubro de mil nove-
centos e oitenta e *seis, reuniu na casa de Da-
niel Lourenço, na Rua Alves Crespo, na Eri-
ceira, com a presença dos senhores José Maria 
Ministro dos Santos, António Dias Pestana, 
Lino, Carlos, Daniel, Armindo, Adão, Gas-
par, Teresa e José Ramos, a Comissão Política 
Concelhia do P.S.D. 
Foi discutido e apreciado o resultado das últi-
mas eleições legislativas e analisado e discuti-
do o nome das personalidades que se pretende 
que venham a ocupar os lugares cimeiros da 
Câmara Municipal. 
Seguidamente foi posto à votação para que 
comparecessem no dia onze do corrente mês 
na Sede, os Senhores Presidente da Câmara, 
Joaquim Val Morais, Doutor Sardinha e En-
genheiro Ministro dos Santos, que obteve os 
seguintes resultados: seis votos a favor, três 
contra e uma abstenção; decidindo-se a res-
pectiva convocação, que será marcada para o 
dia indicado, na casa de Lino Camilo Ferreira. 
Derivado ao adiantado da hora, a reunião foi 
encerrada, sendo a acta assinada por todos os 
presentes e por mim, Lino Camilo Ferreira, 
que servindo de secretário, a subscrevi. 
*Nota do Transcritor – tendo em consideração 

as actas anteriores deverá entender-se como 
ano de 1985
José Maria Ministro dos Santos
José António Dias Pestana
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Bráz Carvalho
Adão Pereira Batalha
Manuel Dias Gaspar
Teresa Abreu
José Alves Ramos – sem assinatura
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ActA nº 274
No dia onze do mês de Outubro de mil nove-
centos e oitenta e *seis, pelas vinte e uma horas 
e com a comparência do Engenheiro Ministro 
dos Santos, Lino, Carlos, Adão, Gaspar, Daniel 
e Armindo, reuniu na casa de Lino Camilo Fer-
reira, a Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Também estiveram presentes, Joaquim Val 
Morais e Doutor Sardinha, numa última ten-
tativa de aderência dos mesmos à composição 
do elenco Camarário. Não foram conseguidos 
os intentos da Comissão Política no respeitan-
te à inclusão dos mesmos no elenco camarário, 
pois ambos se recusaram a aceitar os lugares 
para que foram convidados. 
Derivado ao adiantado da hora, foi deliberado 
encerrar a sessão, dela se lavrando a respectiva 
acta, a qual vai ser assinada por todos os pre-
sentes e por mim Lino Camilo Ferreira, que 
servindo de Secretário, a subscrevi. 
*Nota do Transcritor – tendo em consideração 
as actas posteriores deverá entender-se como 
ano de 1985
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Adão Pereira Batalha 
Manuel Dias Gaspar
Daniel Domingos Lourenço 
Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 275
Aos dezoito dias do mês de Outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma 
horas e com a presença do Engenheiro Minis-
tro dos Santos, Doutor Pestana, Lino, Carlos, 
Adão, Gaspar, Daniel e Armindo, reuniu na 
casa de Lino Camilo Ferreira a Comissão Po-
lítica Concelhia do P.S.D. 
Foi deliberado por todos os presentes a nome-
ação e aceitação do Presidente da Comissão 
Política, engenheiro Ministro dos Santos, para 
encabeçar a lista do futuro elenco camarário, 
bem como dar poderes para escolher os res-
tantes membros. 
Também foi indicado e aprovado o nome do 
Doutor Pestana para mandatário Concelhio 
na eleição para as autarquias e também foi 
aceite pelo engenheiro Ministro dos Santos, 
deslocar-se a Lisboa com urgência, a fim de 
levantar os impressos necessários para preen-
chimento dos candidatos a todas as autarquias. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectica acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
José António Dias Pestana

Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Adão Pereira Batalha – sem assinatura
Manuel Dias Gaspar
Daniel Domingos Lourenço 
Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 276
Aos seis dias do mês de Novembro de mil no-
vecentos e oitenta e cinco, pelas vinte e uma 
horas e com a presença de José Maria Ministro 
dos Santos,  Daniel, Lino, José Ramos, Car-
los, Armindo e Gaspar, reuniu na Sala da nova 
Sede, a Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Foi dado conhecimento pelo Presidente duma 
reunião havida no consultório do Doutor Pes-
tana em Mafra, no dia vinte e sete do mês de 
Outubro findo, entre ele Presidente, Doutor 
Pestana, Peralta e Doutor José Esteves, onde 
combinaram uma entrevista com João Cardo-
so e Victor António, da Nacional, com o fim 
de pedirem propaganda e auxílio monetário. 
Seguidamente foi dado conhecimento duma 
pretensa visita que os mesmos tencionam fa-
zer aos indigitados para as diversas freguesias 
do Concelho e foi dado conhecimento dum 
jantar que se pretende efectuar no dia trinta de 
Novembro de oitenta e cinco no Restaurante 
“O Cangalho” entre todos os elementos indi-
gitados para as autarquias e outros convidados. 
Foi ainda dado conhecimento dos impressos 
de propaganda que se pretendem mandar fa-
zer, bem como dar verbas que se julgam gastar 
com tais aquisições.
Derivado ao adiantado da hora, a sessão foi 

encerrada e dela se lavrou a respectiva acta, 
que vai ser assinada por todos os presentes e 
por mim Lino Camilo Ferreira, que servindo 
de Secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Daniel Domingos Lourenço 
Lino Camilo Ferreira
José Alves Ramos – sem assinatura
Carlos Gil de Sousa
Armindo do Braz Carvalho
Manuel Dias Gaspar

1985

ActA nº 277
Aos seis dias do mês de Fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e seis, pelas vinte e uma ho-
ras, reuniu na sua Sede, na Rua do Arvoredo, a 
Comissão Política Concelhia do P.S.D. estan-
do presentes os senhores Engenheiro Ministro 
dos Santos, Carlos Gil de Sousa, Lino, Daniel, 
Armindo e Adão. 
Aberta a sessão, foi feita a análise da actual 
situação a nível Camarário, Local e Nacional. 
Foi dado conhecimento pelo Presidente da fu-
tura aquisição do Edifício do Casino da Eri-
ceira pela quantia de (35.000.000$00) trinta e 
cinco mil milhões de escudos. 
Finalmente e após diversas trocas de impres-
sões entre todos os presentes, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta que 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho
Adão Pereira Batalha
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ActA nº 278
Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e seis, pelas vinte e 
uma horas e com a presença do respectivo Pre-
sidente e de Carlos Gil de Sousa, Lino, Teresa, 
Ramos, Daniel e Gaspar, reuniu na sua Sede, 
na Rua do Arvoredo, na Ericeira, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D. 
Aberta a sessão, foi feita a análise dos proble-
mas que se vêm verificando na área da respec-
tiva Câmara. Foi igualmente analisada a situa-
ção política a nível Concelhio e Nacional. 
Seguidamente foi deliberado propor ao Presi-
dente da Assembleia Concelhia que se convo-
casse uma reunião do Plenário para o dia vinte 
e um ou outra data posterior, pelas vinte e uma 
horas, que teria a seguinte ordem de trabalhos: 
Primeiro – informações; Segundo – análise, 
apreciação e aprovação de contas; Terceiro – 
análise da situação Política e Partidária; Quar-
to Eleições dos órgãos Concelhios e Delega-
dos à Assembleia Distrital. 
E nada mais havendo a tratar e também de-
rivado ao adiantado da hora, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário, a subscrevi. 

José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Teresa Abreu
José Alves Ramos – sem assinatura
Daniel Domingos Lourenço
Manuel Dias Gaspar

ActA nº 279
Aos três dias do mês de Abril de mil novecen-
tos e oitenta e seis, pelas vinte e uma horas, 
reuniu na sua Sede, com a presença do Pre-
sidente Ministro dos Santos e Lino Ferreira, 
Carlos, Daniel, Gaspar e Adão, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D. 
Aberta A sessão foram feitos esclarecimentos 
pelo respectivo Presidente da actual situação 
Política a nível Camarário, Local e Nacional 
e foram abordados e discutidos assuntos de 
interesse Camarário, tanto a nível de obras, 
como funcional. 
Após diversas conversas entre todos os presen-
tes, foi aprovado e aceite que o actual Presi-
dente e membros da Comissão Política iriam 
fazer parte da lista de candidatos da futura 
mesa, da qual constarão José Manuel Ministro 
dos Santos, Carlos Gil de Sousa, Lino Camilo 
Ferreira, Daniel Lourenço, Manuel Dias Gas-
par, Armindo do Braz Carvalho, Adão Pereira 
Batalha, Teresa Abreu dos Santos e mais dois 
nomes a indicar que serão preferenciais, Dou-
tor Pestana e Américo Peralta. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a qual 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim Lino Camilo Ferreira, que servindo de 

secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Carlos Gil de Sousa
Manuel Dias Gaspar 
Adão Pereira Batalha

ActA nº 280
Reunião do Plenário no dia onze de Abril de 
mil novecentos e oitenta e seis, pelas vinte e 
uma horas, na Sede do P.S.D. na Rua do Ar-
voredo, na Ericeira. 
Falaram antes da ordem do dia o Senhor 
António Roberto de Oliveira, que criticou a 
Edilidade Camarária, nomeadamente o Ex-
-Presidente Joaquim do Val Morais e o Presi-
dente actual José Maria Ministro dos Santos, 
que censurou asperamente e acusou de não 
virem mostrando vontade de introduzir diver-
sos melhoramentos na Ericeira, ou seja, não 
quererem financiar ou construir as piscinas já 
anunciadas, saneamentos e outros melhora-
mentos, pretendendo assim cortar o progresso 
à Vila em detrimento da Sede do Concelho e 
outras Freguesias. 
Falou em seguida o Ex-Presidente Val Morais, 
que disse que a Ericeira durante o seu manda-
to foi bastante privilegiada, mais do que Mafra 
ou qualquer outra Freguesia, não aceitando as 
acusações que lhe foram dirigidas.
Falou de seguida o Senhor Fernando Jacinto, de 
Santo Isidoro, que disse que a sua terra também 
tem praias e turismo, mas que até à presente 
data, nada têm beneficiado, com piscinas ou ou-
tros melhoramentos tanto através da Câmara, 

como da Junta de Turismo da Ericeira. 
Também falou o militante Manuel Gaspar, que 
criticou o Senhor António Roberto de Olivei-
ra, pela forma como se pronunciou acerca dos 
frequentadores dos Parques de Campismo, pois 
a maior parte não são pessoas de má porte, la-
drões ou assassinos, como pretenda fazer crer o 
senhor António Roberto de Oliveira. 
O Presidente do Plenário usou da palavra e 
pôs à votação uma Moção de Confiança ao 
Primeiro-ministro Doutor Cavaco Silva e de 
desconfiança e repúdio aos elementos que nas 
últimas eleições traíram o Partido e propôs 
ainda que se enviasse um protesto à Comissão 
Política Distrital de Lisboa, com o intuito des-
ta Secção ser esclarecida pela retirada de um 
dos seus habituais  Delegados aos Congressos 
do Partido, cujas votações obtiveram o seguin-
te resultado: quatro votos a favor, 6 abstenções 
e quarenta e três contra. 
Finalmente foi orador o Presidente da Comis-
são Política, José Maria Ministro dos Santos, 
que falando de todo o Concelho, prometeu 
ir fazer o melhor que sabe e lhe seja possível, 
para bem de tudo e todos e não era seu intuito 
alinhar ou deixar-se embalar com Socialistas 
ou Comunistas. 
Finalmente e com trinta e oito votos a favor, 
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dois contra e oito nulos, foram aprovados os 
elementos propostos em Lista Única para os 
diversos lugares a nível de Partido e Congresso 
Nacional a realizar nos dias trinta e trinta e um 
o corrente mês, no Coliseu dos Recreios, e que 
são os seguintes:
Mesa do Plenário

Presidente José António Dias Pestana
Secretário José Alves Ramos
Vice-presidente Américo de Oliveira Peralta

Comissão Política
Presidente José Maria Ministro dos Santos
Vice   “ Manuel Dias Gaspar
Tesoureiro Carlos Gil de Sousa
Vogais Daniel Domingos Lourenço
     “ Lino Camilo Ferreira
     “ José Alves Ramos
     “ Teresa Abreu dos Santos
     “ António Rodrigues Serra
     “ Armindo do Braz Carvalho

Delegados à Assembleia Distrital
José Maria Ministro dos Santos
Américo de Oliveira Peralta
Daniel Domingos Lourenço 
António Botto Pimentel
José Alves Ramos 

ActA nº 281
Aos vinte e oito dias do mês de Agosto de mil 
novecentos e oitenta e seis, pelas vinte e uma 
horas e com a presença de José Maria Minis-
tro dos Santos, Manuel Dias Gaspar, Lino, 
Daniel, Armindo, Serra, Carlos e Presidente 
da Assembleia Doutor Pestana, reuniu na sua 
Sede, na Rua do Arvoredo, na Ericeira, a Co-
missão Política Concelhia do P.S.D. 
Iniciados os trabalhos, foi dado conhecimento pelo 
Presidente da forma como vem decorrendo o pro-
cesso de melhoramentos na Ericeira e as boas re-
lações existentes entre ele Presidente da Câmara e 
os elementos das Juntas de Freguesias Concelhias. 
Foi dado conhecimento do andamento do pro-
cesso para a escritura da Sede, que se aguarda para 
breve e foram trocadas impressões acerca da actual 
situação política a nível Concelhio e Nacional. 
Finalmente e derivado ao adiantado da hora, 
a sessão foi encerrada, dela se lavrando a res-
pectiva acta, a qual vai ser assinada por todos 
os presentes e por mim Lino Camilo Ferreira, 
que servindo de Secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Manuel Dias Gaspar
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho
António Rodrigues Serra
Carlos Gil de Sousa

António Rodrigues Serra
Carlos Gil de Sousa
Armindo do Braz Carvalho
Joaquim do Val Morais

Por Inerência do Cargo
José Maria Ministro
dos Santos

Presidente 
da Câmara 
Municipal

Manuel Dias Gaspar Vice-presidente da 
ComissãoPolítica

Membro da Comissão Política Distrital
José Maria Ministro dos Santos – Presidente da Co-
missão Política

Delegados ao XIII Congresso
José António Dias Pestana
Américo de Oliveira Peralta

Observadores
António Rodrigues Serra 
Daniel Domingos Lourenço 
Joaquim do Val Morais
Abílio Manso Ribeiro do Ó

Participante ao XIII Congresso

José Maria Ministro dos Santos – Presidente da Câ-
mara M. de Mafra

Lino Camilo Ferreira
Secretário

Aos catorze dias do mês de Maio de mil nove-
centos e oitenta e seis, pelas vinte e uma horas, 
reuniu na sua Sede, no Largo dos Condes, na 
Ericeira, digo Rua do Arvoredo, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D. 
Estiveram presentes, José Maria Ministro dos 
Santos, Manuel Dias Gaspar, Lino, Daniel, 
Serra, Teresa e José Ramos. 
Foram iniciados os trabalhos e foi decidido por 
unanimidade efectuar o resto do pagamento da 
Sede, pelo que se chamou o proprietário do imó-
vel, senhor Amadeu Duarte, dando-lhe conheci-
mento da deliberação tomada, ficando combina-
do que lhe pagaríamos no dia seguinte a quantia 
de quinhentos mil escudos exigidos mesmo se-
nhor, mais trinta e um mil e setecentos e quaren-
ta escudos, como juros das importâncias que não 
foram pagas nas datas indicadas ou combinadas. 
Este pagamento também foi aprovado pelos ele-
mentos da Comissão Política presentes. Foi ain-
da aprovado que pagaríamos ao Senhor Amadeu 
a água, luz e décima desde o dia da aquisição do 
prédio, até à data da escritura. 

Seguidamente foi dado conhecimento pelo 
Presidente da forma como vem funcionando a 
Câmara e Juntas de Freguesia e ainda das obras 
que se vêm efectuando em todo o Concelho. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta que 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que servindo de 
Secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Manuel Dias Gaspar
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho
António Rodrigues Serra

ActA nº 282
Aos dezasseis dias do mês de Outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na sua Sede, com a presença de 
José Maria Ministro dos Santos, Lino, Gaspar, 
José Ramos e Daniel e ainda o Vice-presidente 
da Assembleia Concelhia, Américo Peralta, a 
Comissão Política Concelhia do P.S.D. Aber-
ta a sessão foi dado conhecimento pelo Presi-
dente da forma como o P.S.D. (elementos da 
Freguesia da Malveira) se vêm comportando na 
Assembleia da mesma Junta, que parece não ser 
a mais certa e que por tudo e por nada, vêm 
votando contra todas as propostas da oposição. 
Seguidamente foi também dado conhecimen-
to pelo Presidente, de algumas verbas conse-
guidas através do Governo Civil, para diversas 
colectividades, Casas de Assistência e Hospi-
talares, das diversas Freguesias Concelhias. 
Foi também dado conhecimento da forma 
como se vem trabalhando no seio da autarquia 
camarária e da boa colaboração existente entre 
a Câmara (Presidente) e membros das diversas 
freguesias, em especial as do P.S.D. 
Finalmente foi feita análise da actual situação 
política, tanto a nível Local como Nacional.
E derivado ao adiantado da hora, foi encerrada 
a sessão, dela se lavrando a respectiva acta, a 
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qual vai ser assinada por todos os presentes e 
por mim Lino Camilo Ferreira, que servindo 
de Secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Manuel Dias Gaspar
José Alves Ramos – sem assinatura
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 283
Aos treze dias do mês de Novembro de mil 
novecentos e oitenta e seis, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na sua Sede, com a presença de 
José Maria Ministro dos Santos, Serra, Gas-
par, Carlos, Lino, Ramos, Armindo e Daniel, a 
Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Foi dado conhecimento pelo Presidente, da 
pretensa substituição da Junta de Turismo da 
Ericeira, pretendendo-se convidar o Senhor 
Filberto Barquinha para Presidente da mes-
ma e como nomeação Camarária é alvitrado o 
nome do Senhor Custódio Sá. 
Foi dado conhecimento pelo Presidente da 
pretensa apresentação em Assembleia Cama-
rária duma futura redução nas respectivas ta-
xas e aumento de taxas de ocupação no Parque 
de Campismo. 
Foi também feita análise pelo Presidente da 
Junta de Freguesia de Mafra, que por ser mino-
ritária, tem sentido enormes dificuldades na re-
solução dos seus problemas. Seguidamente foi 
feita análise da situação das restantes freguesias 
Concelhias, que é considerada satisfatória. 
Finalmente intervieram todos os presentes, 
que tiveram uma troca de impressões acerca 
de diversos assuntos Concelhios e fizeram 
uma análise da actual situação política, tanto 

a nível Local como Nacional. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
respectiva sessão, a qual vai ser assinada por to-
dos os presentes e por mim Lino Camilo Fer-
reira, que servindo de Secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
António Rodrigues Serra
Manuel Dias Gaspar
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
José Alves Ramos – sem assinatura
Armindo do Braz Carvalho
Daniel Domingos Lourenço

1986

ActA nº 284
Aos onze dias do mês de Dezembro de mil 
novecentos e oitenta e seis, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na sua Sede, na Rua do Arvore-
do, na Ericeira, com a presença de José Maria 
Ministro dos Santos, Gaspar, Carlos, Daniel e 
Lino, a Comissão Política Concelhia do P.S.D. 
Foi dado conhecimento pelo Presidente, das 
diversas obras que se estão ou pretendem efec-
tuar nas diversas Freguesias e da forma satisfa-
tória como quási todos os Presidentes de Junta 
se vêm comportando. 
Foi dado conhecimento das pretensas obras que 
se espera poderem ser levadas a efeito com os 
dinheiros atribuídos a este Concelho, pelo Fun-
do de Turismo, provenientes do Jogo do Estoril. 
Foi feita uma análise da actual situação po-
lítica, tanto a nível Local como Nacional e 
seguidamente e devido ao adiantado da hora, 
foi encerrada a sessão, dela se lavrando a res-
pectiva acta, a qual vai ser assinada por todos 
os presentes e por mim Lino Camilo Ferreira, 
que servindo de Secretário, a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Manuel Dias Gaspar
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 285
Aos doze dias do mês de Março de mil no-
vecentos e oitenta e sete, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na sua Sede, na Rua do Arvo-
redo, na Ericeira, com a presença de José Ma-
ria Ministro dos Santos, Carlos, Lino, Daniel, 
Armindo, Ramos, Serra e Gaspar e ainda do 
Vice-Presidente da Assembleia, a Comissão 
Política Concelhia do P.S.D. 
Aberta a sessão, foi dado conhecimento pelo 
Presidente da substituição para breve, dos ele-
mentos da Junta de Freguesia (digo de Turis-
mo da Ericeira) encontrando-se indigitados, o 
Senhor Barquinha para Presidente; o senhor 
Aurélio como membro indicado pela Câma-
ra; o senhor Jorge representante da Hotelaria; 
o Senhor Comandante do Porto e os restan-
tes ainda por designar (ainda houve reservas 
quanto ao Senhor Aurélio). 
Em seguida foi feita análise e dado conheci-
mento pelo Senhor Presidente da forma como 
vêm funcionando a Câmara e Assembleia Mu-
nicipal, o que se pode considerar de positivo. 
Em continuação foi feita análise da actual si-
tuação política, tanto a nível Local como Na-
cional. 
Foi dado conhecimento pelo Presidente das 
obras do Casino que se espera que venham a 

ter início em Outubro próximo, assim como 
das obras do Porto e Quinta do Rego, que se 
aguarda que seja levada a efeito a respectiva 
expropriação. 
Finalmente foram trocadas impressões respei-
tantes a uma lista a apresentar pela Comissão 
Política para as próximas eleições a realizar no 
dia vinte e oito do corrente mês. 
Derivado ao adiantado da hora e nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, dela 
se lavrando a respectiva acta, que vai ser assi-
nada por todos os presentes e por mim, Lino 
Camilo Ferreira, que servindo de Secretário, a 
subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Daniel Domingos Lourenço
Armindo do Braz Carvalho
José Alves Ramos – sem assinatura
António Rodrigues Serra
Manuel Dias Gaspar
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ActA nº 286
Aos vinte e seis dias do mês de Março de mil nove-
centos e oitenta e sete, pelas vinte e uma horas, reuniu 
na sua Sede, na Rua do Arvoredo, na Ericeira, a Co-
missão Política Concelhia do P.S.D., encontrando-se 
presentes os Senhores: José Maria Ministro dos San-
tos, Lino, Carlos, Armindo, Serra, Daniel, e Gaspar. 
Aberta a sessão foi trocada impressão entre os 
presentes, dos indivíduos que esta Comissão iria 
apresentar para compor uma futura Comissão 
Política, cujas eleições terão lugar no próximo dia 
vinte e oito e ainda da Assembleia da mesma Sec-
ção e membros da Comissão Política Distrital.  
Foram trocadas impressões acerca da actual si-
tuação Concelhia e nomeadamente da Junta de 
Turismo da Ericeira, nomeadamente respeitante 
a um boletim que foi posto a circular pela mesma 
junta e que se insurge totalmente contra o Presi-
dente da Câmara. 
Foram igualmente trocadas impressões acerca 
da actual situação política a nível Nacional. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a respectiva acta, que 
vai ser assinada por todos os presentes e por 
mim, Lino Camilo Ferreira, que a subscrevi. 
José Maria Ministro dos Santos
António Rodrigues Serra
Carlos Gil de Sousa
Daniel Domingos Lourenço
Manuel Dias Gaspar
Lino Camilo Ferreira

1987

ActA nº 287
Aos vinte e três dias do mês de Abril de mil 
novecentos e oitenta e sete, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, realizou-se a primeira 
reunião ordinária da Comissão Política Con-
celhia de Mafra do P.S.D. com a seguinte or-
dem de trabalhos: 
1º - Informações 
2º Estratégia autárquica 
No período de informações o Sr. Presidente 
expôs algumas considerações sobre a actual si-
tuação política Nacional. 
O Sr. Corte Real propôs a criação de uma es-
tratégia Concelhia a nível do P.S.D., nomea-
damente como elo de ligação entre conselhos 
Directivos das escolas e a Câmara Municipal. 
O Sr. Serra propôs a criação de um grupo de 
trabalho com a finalidade de iniciar-se uma 
folha informativa. 
Ficou decidido que as [*comissões] eram com-
postas do seguinte modo:-
Dinamização da J.S.D: Corte Real e Enge-
nheiro Godinho; 
Folhas informativas: Sr. Serra e Abílio do Ó; 
A [*página] autarca: Sr. Oliveira. 
Entrou-se no segundo ponto da ordem de tra-
balhos. 
Ficou decidido contactar com os autarcas So-

ciais-democratas eleitos nas freguesias, nos dias: 
5 de Maio – Enxara do Bispo; dia 8 – Igre-
ja Nova; dia 15 – Vila Franca    do Rosário, 
todas com início às 21 horas. Estas reuniões 
terão a presença do Sr. Presidente, do Sr. Vice-
-Presidente e dos Srs. Oliveira e Abílio do Ó. 
Em relação às reuniões periódicas da Comis-
são Política, ficou decidido conforme os esta-
tutos, serem realizadas de quinze em quinze 
dias, sendo às segunda e quarta terça-feira de 
cada mês, sendo a primeira a do dia 12, adiada 
para 13 de Maio. 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada 
a reunião, da qual foi lavrada a presente acta, 
que depois de lida e aprovada, vai ser assinada 
pelos presentes. 
* Nota do Transcritor: termo mais aproximado 
em função do contexto
José Maria Ministro dos Santos
José Corte Real
Assinatura ilegível
Carlos Gil de Sousa
Assinatura ilegível
Abílio do Ó
Assinatura ilegível
Adelino Henrique Madeira Godinho
António Rodrigues Serra
Armindo do Braz Carvalho

ActA nº 288
Aos vinte dias do mês de Maio de mil novecentos 
e oitenta e sete, pelas vinte euma horas e trinta mi-
nutos, realizou-se na sede do P.S.D., na Ericeira 
uma reunião da Comissão Política, com a seguinte 
ordem de trabalhos
Um - Informações 
Dois - Análise da lista de candidatos à A.R. por 
Lisboa, aprovada em Conselho Nacional 
O Sr. Presidente leu a correspondência recebida, 
tendo de seguida feito um balanço geral sobre o 
que se passou nas reuniões que a Comissão Polí-
tica fez com os autarcas do P.S.D. nas Freguesias 
de Enxara do Bispo, Igreja-Nova, e Vª Franca do 
Rosário. Disse ter sido esse balanço altamente po-
sitivo e serviu, se é que fosse necessário, para de-
monstrar que estamos todos com força e vontade 
para colaborar com o P.S.D. em todas as suas ini-
ciativas, nomeadamente a realização das próximas 
eleições legislativas. 
Procedeu-se de seguida à nova calendarização das 
reuniões com  autarcas da Freguesia. Ficou assim 
estabelecido: 
Dia 25 de Maio Venda do Pinheiro, vinte e seis 
Milharado, dois de Junho Ericeira e dia três de 
Junho Gradil, todas com início às vinte e uma ho-
ras. Decidiu-se também marcar a próxima reunião 
ordinária da Comissão Política para dia trinta de 

Maio, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
mas resguardando a hipótese de poder vir a ser 
alterada.
O Sr. Presidente fez de seguida uma ampla e 
esclarecedora intervenção, focando os vários as-
pectos do trabalho desenvolvido pelo executivo 
camarário sob a sua Presidência.
Não havendo mais intervenções, passou-se ao se-
gundo ponto da O.T.
O Sr. Presidente leu a composição da lista de can-
didatos a deputados pelo círculo de Lisboa.
Teceu de seguida algumas considerações sobre o 
49º lugar atribuído ao representante de Mafra. 
Não quis adiantar pormenores, por falta de dados, 
no entanto disse estando na posse destes, voltaria 
ao assunto. Lembrou o quão honroso é no entanto 
o pertencer a uma lista que se encontra encabe-
çada por tão ilustre e prestigiosa figura, como é a 
do líder prof. Cavaco Silva, logo acompanhada de 
mais catorze figuras nacionais, gratas ao Partido.
Pensa pois, que o candidato deve assumir de corpo 
e alma o lugar para o qual foi proposto, muito em-
bora reconheça não ser um lugar elegível.
Foi dada a palavra aos restantes membros que tive-
ram vários considerandos sobre o tema em debate, 
tendo no final o candidato a deputado, o Sr. Corte-
-Real, afirmado a sua total disponibilidade e força 
de vontade para participar activamente e a cem por 

cento na Campanha por se [*avizinhar método] de 
engrandecer o P.S.D. e contribuir assim para o pro-
gresso do País que ambiciona para todos.
Antes de encerrar a reunião, o Sr. Presidente a tí-
tulo meramente particular disse votar a aquisição 
de um local em Mafra para o P.S.D. a decorrer em 
bom andamento, estando cada vez mais perto a 
sua concretização. Salvaguardou no entanto dois 
pontos. O primeiro é que apesar das esperanças 
de arranjar o local para o P.S.D. serem bastantes, 
no entanto não é ainda uma realidade e não queria 
que se pensasse que era já um facto adquirido. O 
segundo ponto que fez questão que ficasse lavrado 
em acta é que de modo algum faria algo para que 
no Concelho de Mafra viessem a existir duas sec-
ções políticas do P.S.D. mas sim e só a existência 
de um ou mais duas secções políticas do P.S.D. 
mas sim e só a existência de um ou mais núcleos 
do P.S.D. com uma só Secção. 
Não havendo mais nada a tratar, deu-se por en-
cerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, 
que depois de ser lida [ilegível] vai ser assinada 
pelos presentes. 
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
José Alves Ramos
Armindo do Braz Carvalho
Adelino Henrique Madeira Godinho
António Rodrigues Serra
Abílio do Ó
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
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ActA nº 289
Aos quatro dias do mês de Maio de mil nove-
centos e oitenta e sete, pelas nove horas da noite 
realizou-se a reunião extraordinária da Comissão 
Política na sua sede na Ericeira.
Ordem de Trabalhos: 
Um: Informações
Dois: Eleições legislativas.
O Sr. Presidente começou por informar que os 
motivos de força maior a reunião com autarcas 
que programada para dia catorze de Maio em 
Vila Franca do Rosário, ficou adiada para o dia se-
guinte, ou seja, dia quinze de Maio. Continuando 
no período de informações o presidente informou 
que se vai realizar dia doze de Maio pelas vinte 
e uma horas e trinta minutos no Hotel Roma 
uma reunião da Distrital de Lisboa do P.S.D. 
Disse ainda que está a encetar todos os esforços 
possíveis, no sentido de se poder contar com uma 
sede para a campanha, na Vila de Mafra. Há vá-
rias hipóteses, sendo uma delas o anterior local de 
campanhas.
Disse ainda que já possui uma equipe de colagens.
Terminado o período de informações, passou-se 
ao segundo ponto da O.T.
O Sr. Presidente informou ser necessário para 
esta reunião o nome do candidato do P.S.D. de 
Mafra às eleições legislativas, pois apesar de ter a 

1987

informação de que Mafra tem direito a apresen-
tar três elementos, pensa ser mais viável que só se 
apresente um, mas que se faça todo o esforço no 
sentido deste ser colocado numa zona com possi-
bilidades de eleição. Pelo seu lado disse, tudo fará 
para que o candidato a escolher por Mafra seja 
colocado na zona elegível.
Justificou a necessidade de ser escolhido candida-
to naquela reunião pois tem indicações no sentido 
dessa informação ser pretendida em Lisboa até às 
12 horas do dia cinco deste mês.
Continuou a sua intervenção focando qual o per-
fil do candidato a eleger pela Comissão Política, 
que no seu entender e na dos dirigentes nacionais, 
nomeadamente do Professor Cavaco Silva, deve 
respeitar dois pontos fundamentais: Competência 
e rigor. Neste sentido e porque apesar de ter sido 
convidado para o lugar (que não aceitou devido ao 
poder achar que iria prejudicar a sua acção como 
Presidente da Câmara, e vai querer com isto de-
fender o eleitorado que nele votou), vê no com-
panheiro João Corte-Real a pessoa indicada para 
o lugar, pelo que o propõe como candidato para 
o lugar, pois reconhece nele competência e rigor, 
normalidade e trabalho factores que no seu enten-
der e no dos dirigentes Nacionais, indispensáveis 
para o lugar.
O Sr. Corte-Real diz aceitar caso seja eleito lugar, 

mas pensa que se deveria propor mais candidatos. 
Nesse sentido avançou com uma proposta que 
inclui dois companheiros Joaquim Sardinha, Oli-
veira e Ribeiro do Ó.
Depois de ouvidos todos os elementos da comis-
são política sobre o perfil dos candidatos propostos 
procedeu-se à votação por escrutínio secreto que 
deu como resultado a eleição em primeiro lugar do 
companheiro Corte-Real, por unanimidade, ten-
do ficado em responder. 2º Lugar e empatados os 
companheiros Joaquim Sardinha e Ribeiro do Ó, e 
em quarto lugar o companheiro Oliveira. Seguida-
mente procedeu-se a uma segunda votação no sen-
tido de desempatar o segundo lugar, tendo o com-
panheiro Ribeiro do Ó ficado em segundo lugar e 
em terceiro, o companheiro Joaquim Sardinha.
Ficou também estabelecido por consenso caso o 
companheiro Joaquim Sarinha não aceitar o lugar 
(pois não se encontra presente), o companheiro 
Oliveira ocupa o terceiro lugar na sua vez.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada 
a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que de-
pois de lida e aprovada vai ser assinada por todos 
os membros da Comissão Politica presente. 
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
José Alves Ramos
Armindo do Braz Carvalho
Adelino Henrique Madeira Godinho
António Rodrigues Serra
Abílio do Ó

ActA nº 290
Aos vinte e dois dias do mês de Setembro do 
ano de mil novecentos e oitenta e sete, reali-
zou-se na sede deste partido, mais uma reu-
nião ordinária da Comissão Política Conce-
lhia com a seguinte ordem de trabalhos: 
1º - Informações 
2º - Situação Política Nacional e Local 
3º - Convocação de Plenário 
Entrou-se no período de informações, tendo 
o Sr.º Presidente informado que na sexta-fei-
ra próxima haverá Assembleia Municipal de 
Mafra em que consta da ordem de trabalhos a 
alteração ao Plano de Actividades da Câmara 
Municipal de Mafra para o ano de mil nove-
centos e oitenta e sete.
Informou ainda que se tem estado a cumprir 
com o estabelecido em relação á compra do ano 
em Mafra para o Partido, mas que este paga-
mento se tem vindo a fazer com alguma dificul-
dade na obtenção das respectivas verbas. Alertou 
ainda para o facto de todos os militantes Sociais-
-democratas terem cuidado de não alimentarem 
certas críticas destrutivas que começam a surgir 
em relação ao Governo P.S.D. Pois todos sabe-
mos que [*quem não está] com o P.S.D. tenta 
por meios passivos ou activos [*atacar] a actuação 
do Governo do prof. Cavaco Silva. 

Falou ainda da destabilização que se está a 
operar nos partidos da oposição, nomeada-
mente na demissão de alguns seus militantes 
e figuras nacionais.
De seguida os membros da Comissão Política 
usaram da palavra para tecer as suas conside-
rações de âmbito informativo. 
Passou-se ao segundo ponto da ordem de tra-
balhos tendo o Sr.º Presidente adiantado mais 
algumas considerações sobre o ponto a tratar        
reconhecendo no entanto que a maioria tinha 
sido focado no ponto anterior.
Em relação ao terceiro ponto da ordem de tra-
balhos, ficou decidido marcar-se um próximo 
plenário concelhio, que será oportunamente 
calendarizado pelos Srs. Presidente da mesa 
do plenário e da Comissão Política.
Não havendo mais nada a tratar, deu-se por 
encerrada a reunião, da qual se lavrou a pre-
sente acta, que depois de lida e aprovada vai 
ser assinada por todos os elementos presentes 
a esta reunião.
* Nota do Transcritor: termo mais aproximado 
em função do contexto
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
Sem Assinatura
Armindo do Braz Carvalho

Daniel Domingos Lourenço
Abílio do Ó
Sem Assinatura
Carlos Gil de Sousa
Acta número 291
António Rodrigues Serra
Adelino Henrique Madeira Godinho
Assinatura Ilegível
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ActA nº 291
Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro de mil 
novecentos e oitenta e oito, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, realizou-se a reunião 
ordinária da Comissão Política Concelhia de 
Mafra do P.S.D. com a presença de todos os 
membros da Comissão Política, tendo a se-
guinte ordem de trabalhos:
Ponto um - Informações 
Ponto dois - Política Nacional e autárquica 
Ponto três - Actividades Políticas a desenvol-
ver  
O Sr. Presidente da Comissão Política come-
çou por salientar o facto de que esta Comis-
são não tem cumprido os estatutos, no que diz 
respeito à marcação e realização das reuniões 
ordinárias.
Seguidamente informou ter tido uma reunião 
com o deputado Luis Geraldes, responsável 
pela parte financeira do partido, ao qual pe-
diu comparticipação na aquisição do andar em 
Mafra para as futuras instalações do P.S.D. 
naquela vila. Indicou ser uma pretensão pro-
ceder á inauguração das instalações de Mafra 
e da Ericeira conjuntamente. Informou que 
para tal evento solicitou a presença do nosso 
Presidente Professor Aníbal Cavaco Silva e 
em caso provável da sua indisponibilidade re-

feriu a presença de figuras Nacionais gratas ao 
Partido.
Referiu após esta intervenção, que esteve pre-
sente na reunião da Comissão Política Distrital 
na qual se apercebeu da crise de dirigismo que 
aquela Comissão Política está a passar, a qual o 
deixou bastante preocupado e desiludido. 
Indicou que dia cinco de Fevereiro, haverá uma 
reunião da Assembleia Distrital da A.M.L.
Terminado este período de ordem de traba-
lhos, passou-se ao ponto um, começando o Sr. 
Presidente por analisar a situação criada pelo 
espalhar de boatos que sabe estarem a ocorrer 
sobre a sua actuação como Presidente da Câ-
mara Municipal. Concluiu dizendo que não 
passam de isso mesmo, de boatos.
O Sr. Vice-Presidente propôs um voto de pe-
sar pela morte do dirigente local do C.D.S. Sr. 
Domingos Ferreira a apresentar na respecti-
va Comissão Política Concelhia de Mafra do 
C.D.S. com seguinte teor:

À comissão política de Mafra do c.D.S.
A Comissão Política Concelhia de Mafra, do 
P.S.D. reunida em reunião ordinária de vinte e 
dois de Fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e oito aprovou um voto de pesar pela morte 
do dirigente local do C.D.S. Sr. Domingos 

Ferreira.
Este voto de pesar foi aprovado por unanimi-
dade e decidido enviar desde já à respectiva 
Comissão Política Concelhia do C.D.S.
Foi também registado um voto de congratu-
lação pelo trabalho realizado em prol do par-
tido pelos seus militantes Sr. Lino Ferreira e 
Armindo do Braz mais os restantes elemen-
tos por participarem na realização da Festa da 
passagem do Ano de mil novecentos e oitenta 
e sete.
Nada mais havendo a tratar, foi dado por en-
cerrado a reunião da qual se lavrou a presente 
acta, que depois de lida e aprovada, foi ser as-
sinada por todos os membros presentes a ela.
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
Adelino Henrique Madeira Godinho
Carlos Gil de Sousa
António Rodrigues Serra
Abílio do Ó

ActA nº 292
Aos vinte e dois dias do mês de Março do ano 
de mil novecentos e oitenta e oito, realizou-
-se a reunião ordinária da Comissão Política 
Concelhia do P.S.D. com a seguinte ordem de 
trabalhos:
 1º Informações 
 2º Situação Política 
O Sr. Presidente da Comissão Política, come-
çou por informar que se vai proceder à infor-
matização do núcleo da Secção de Mafra, com 
a participação do novo militante José António 
Avelar Rosa, pessoa conhecedora deste tema 
de informática. 
Prosseguiu, informando que vai proceder à en-
trega em mão de vinte propostas para novos 
militantes que, fez questão de salientar que 
tem na sua posse à data anterior às eleições 
legislativas de Julho passado. 
Salientou o seu profundo desacordo com o 
facto do nosso militante Arménio Santos, diri-
gente dos T.S.D. e UGT estar no lado da greve 
geral de 28 de Março. Não pode compreender 
nem aceitar, disse, uma situação destas. 
Tornou a salientar, como noutra altura o fez, 
do facto da Comissão Política da AML não 
estar a funcionar como devia, notando-se uma 
grave falta de capacidade de trabalho, deven-

do-se, sendo sua opinião à fraca liderança do 
seu Presidente Sr. Soares Costa.
Informou de uma reunião Concelhia que teve 
lugar com a presença de munícipes da Ericei-
ra, acerca das construções “anárquicas” que se 
estão a proceder na Vila. 
No seu entender parte disto é verdade pois 
conforme teve oportunidade de informar nada 
está a ser feito ao acaso, antes pelo contrário.
Terminou focando o caso da proposta para 
militante do Sr. Inácio Beirão com o qual, in-
formou, teve uma conversa demorada e frutu-
osa, da qual concluiu haver alguns pontos que 
deviam ser mais aclarados, nomeadamente, a 
falta de espírito social-democrata, demonstra-
do pelo candidato, que contudo no seu enten-
der não obsta a que este possa ser aceite. 
Nada mais havendo a tratar, foi dada por en-
cerrada a reunião, da qual foi feita a presente 
acta, a qual depois de lida e aprovada vai ser 
assinada por  
todos os presentes. 
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
António Rodrigues Serra

ActA nº 293
Aos dezasseis dias do mês de Abril de mil 
novecentos e oitenta e oito, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, teve lugar na sede do 
P.S.D., sita na Ericeira, mais uma reunião or-
dinária da Comissão Política Concelhia do 
Partido Social Democrata com a seguinte or-
dem de trabalhos
1º - Informações 
2º - Eleição dos Delegados ao Congresso, 
proposta da Comissão Política e a apresentar à 
Assembleia Concelhia. 
Depois de breves informações de ordem geral, 
feita pelo Sr.º Presidente da Comissão Políti-
ca, passou-se ao segundo ponto da ordem de 
trabalhos, tendo o Sr.º Presidente proposto 
os nomes dos Srs. Américo de Oliveira Peral-
ta e João António dos Reis Corte-Real para 
uma lista a apresentar à Assembleia Conce-
lhia, com a finalidade de serem votados para 
o Congresso do P.S.D. a realizar no mês de 
Junho em Lisboa
Nada mais havendo a tratar, deu-se por en-
cerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 
acta, a qual depois de lida e aprovada vai ser 
assinada por todos os membros da Comissão 
Política. 
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte Real
Carlos Gil de Sousa
António Rodrigues Serra
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ActA nº 294
Aos sete dias do mês de Junho de mil nove-
centos e oitenta e oito, pelas vinte e uma horas 
e trinta minutos, teve início mais uma reunião 
ordinária da Comissão Política Concelhia do 
P. S. D. com a seguinte ordem de trabalhos
1º - Informações 
2º - Estratégia para a A.M.L. a realizar-se no 
dia 8-Junho-88 
O Sr. Presidente começou pelo segundo pon-
to da ordem de trabalhos, visto não haver as-
suntos a incluir no primeiro grupo. Afirmou 
nomeadamente aquilo que já há algum tempo 
vinha dizendo, ou seja, que a actual Comissão 
Política demissionária da A.M.L., tem vindo 
a ter uma acção muito pouco produtiva mes-
mo negativa em alguns casos, pois na actual 
conforme devia, o que já há muito tempo em 
outras Comissões Políticas não acontecia, no-
meadamente no alerta aos órgãos superiores 
do partido, para que este tome posições que 
devem ser tomadas
Disse ainda pensar que a actual Comissão Po-
lítica não oferece garantias para tomar conta 
dos trabalhos, que se terão que desenvolver 
num futuro próximo, mais concretamente 
aquando das próximas eleições para o parla-
mento europeu e autarquias. -----

Seguidamente deu a palavra ao companheiro 
João Corte-Real que após uma breve exposi-
ção disse dar todo o seu apoio à lista encabe-
çada por Pinto Leite para a Comissão Política 
da A.M.L. 
O Sr. Peralta disse que das duas listas a única 
figura que se salva é a de Machado Lourenço, 
pois para Mafra tem sido sempre despreza-
da pela AML, salvo o referido companheiro 
Vice-Governador Civil de Lisboa
Seguidamente os restantes órgãos da Comis-
são Política tomaram a palavra em defesa da 
lista de Pinto Leite, salvo o companheiro Gas-
par que disse ser contra essa lista
Não havendo mais nada a tratar, foi dada por 
encerrada a reunião, da qual se lavrou a pre-
sente acta, que depois de lida e aprovada vai 
ser assinada por todos os elementos a ela pre-
sentes. 
João António dos Reis Corte Real

ActA nº 295
Aos vinte e seis dias do mês de Agosto de mil 
novecentos e oitenta e oito, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, teve lugar na sede da 
Ericeira P.S.D., mais uma reunião da Comis-
são Política Concelhia, com a seguinte ordem 
de trabalhos
1º - Informações 
2º - Análise da Situação Política.
3º - Inauguração das Sedes da Ericeira e de 
Mafra.
O Sr.º Presidente da C.P. começou por apre-
sentar o Sr.º Presidente da Assembleia Muni-
cipal de Mafra que embora não militante do 
partido, acedeu a estar presente a esta reunião. 
Seguidamente teceu alguns comentários à 
situação Política Nacional e Local. Focou o 
problema de saída de licença sem vencimento 
do Engenheiro chefe dos serviços de obras da 
CMM, Jorge Amaro, que foi substituído neste 
cargo pelo seu colega Eng.º Mota que passa 
assim a exercer essas funções
Referiu o facto de ter passado mais competên-
cias ao novo chefe de serviços de obras em vir-
tude da confiança que nele deposita, confiança 
essa que é extensiva aos nossos vereadores Pe-
ralta e Custódio
Teceu ainda alguns comentários ao facto da 

demissão do Presidente da Junta de Turismo 
da Ericeira, e disse ainda que em breve fará a 
nomeação do futuro Presidente da Junta re-
ferida
Nada mais havendo a tratar sobre este ponto, 
passou-se ao último, no qual o Sr. Presidente 
falou na sua intenção de proceder à inaugura-
ção conjunta dos dois núcleos do PSD. Nes-
te âmbito os membros da Comissão Política, 
teceram as suas impressões, ficando decidido 
que só se procederia à inauguração do núcleo 
de Mafra. Sendo assim, e sob proposta do 
Sr. Presidente, elaborou-se um calendário de 
inauguração
Nada mais havendo a tratar, deu-se por en-
cerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 
acta, que depois de lida e aprovada vai ser as-
sinada por todos os membros a ele presentes. 
João António dos Reis Corte Real

ActA nº 296
Aos dezoito dias do mês de Outubro de mil 
novecentos e oitenta e oito, pelas vinte e uma 
horas, deu-se início a mais uma reunião ordi-
nária da C. P. de Mafra do P.S.D., com a se-
guinte ordem de trabalhos
1º -  Informações;  
2º -  Análise da situação política; 
3º -  Autarquias. 
Foi lida a correspondência chegada. 
O Sr. Presidente realçou a boa aderência à 
festa de inauguração no núcleo de Mafra do 
P.S.D. Falou na dinamização do núcleo, pois 
pensa que é altura de estabelecer a comissão 
instaladora. Terá que se propor vinte elemen-
tos para essa Comissão. Seguidamente e para 
terminar prosseguiu com uma exaustiva análi-
se à situação política local. Terminou dizendo 
que quanto às autarquias e que por uma ques-
tão estratégica não deveríamos lançar já nomes
Não havendo mais nada a tratar, foi dada por 
encerrada a reunião, da qual se lavrou a pre-
sente acta que vai ser assinada [*por mim]. 
Nota do Transcritor: termo mais aproximado 
em função do contexto
João António dos Reis Corte Real
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termo de Encerramento
Em dezoito de Outubro de 1988 deu-se por 
encerrado este livro de actas, o qual vai ser 
substituído por um novo livro.
A Comissão Política
João António dos Reis Corte Real
José Maria Ministro dos Santos
Adelino Henrique Madeira Godinho
Carlos Gil de Sousa
Ilegível
Abílio do Ó

cOncElHIA DE MAFrA
HOMEnAGEM A JOAQUIM FIlIpE 
ABrEU DOS SAntOS
A história do PPD/PSD é feita de muitas 
“estórias”. Os seus (quase) trinta e cinco anos 
de vida são o resultado de inestimáveis con-
tributos individuais, reveladores do mérito e 
da capacidade de afirmação pessoal e social de 
militantes e simpatizantes.

Motivo de inspiração para as gerações presen-
tes e futuras, é este legado que, hoje como sem-
pre, se pretende valorizar: porque as pessoas 
são o rosto visível do Partido Social Democra-
ta, emprestando o seu tempo, a sua sabedoria, a 
sua competência e a sua inestimável determi-

nação à defesa dos ideais que nos unem; e por-
que as pessoas são, sem dúvida, a força motora 
do partido que construímos, mas também do 
que queremos continuar a construir.
 
A história de vida de Joaquim Filipe Abreu 
dos Santos cruza-se com o PSD na década de 
80 do século XX. Torna-se militante no dia 
22 de Novembro do ano em que o saudoso 
Francisco Sá Carneiro desempenha o cargo de 
Primeiro-Ministro de Portugal.

Entretanto, inicia o seu percurso político através 
da participação activa em vários órgãos do parti-
do, ocupando inúmeros cargos: desde a Comis-
são Política Concelhia do PSD à Assembleia da 
Secção Concelhia de Mafra; desde a Comissão 
Política Distrital e Assembleia da Área Metro-
politana de Lisboa do PSD à Coordenação de 
Campanhas Eleitorais. Foi ainda Delegado na 
maioria dos Congressos Nacionais do PSD e 
Mandatário Concelhio em inúmeras eleições.
 
Foi eleito para os órgãos do poder local, quer 
para a Assembleia Municipal de Mafra, quer 
para a Câmara Municipal, onde foi vereador a 
tempo inteiro durante quatro mandatos. Versá-
til e polivalente, ocupou-se de vários pelouros e, 

no âmbito das suas funções de vereador, repre-
sentou o Município de Mafra em variadíssimos 
organismos, associações e comissões de âmbito 
local, regional, nacional e até internacional.

São 28 anos ao serviço da causa pública. De 
tal forma que os que com ele têm a honra de 
privar o descrevem como um ser humano de 
uma dedicação e disponibilidade sem limites, 
não hesitando em abdicar da vida pessoal para 
se empenhar totalmente no cumprimento da 
sua missão. Mais do que isso, sabe colocar os 
cargos que desempenha acima da sua pessoa.

Este mesmo espírito de entrega está presente 
no rigor e na minúcia, aliados a uma apurada 
criatividade e sentido estético, que emprega no 
tratamento de todos os assuntos, do maior ao 
mais pequeno.

Fiel aos seus princípios, é também reconheci-
do pela sua integridade e isenção, bem como 
pela sua convicta teimosia, que articula com 
a correcção e lisura com que defende os seus 
ideais: um verdadeiro “gentleman”.

Por todas estas razões, Filipe Abreu constitui 
um exemplo da estirpe de sociais-democratas 

que, através de uma acção de proximidade, têm 
contribuído não só para a consolidação, difu-
são e projecção dos valores que partilhamos, 
mas sobretudo para a promoção do bem co-
mum e do progresso do país.

Neste sentido, a Secção Concelhia de Mafra 
do PSD não pode deixar de tornar público o 
seu apreço e a sua estima pelo companheiro 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos, expressan-
do o seu reconhecimento pela nobre missão 
desenvolvida, atribuindo-lhe o Emblema de 
Ouro do partido.
São os exemplos de persistência e de extrema 
dedicação que nos motivam, cada vez mais, a 
fazer das palavras de Sá Carneiro o nosso lema 
de estar na vida: “A democracia é difícil e exi-
gente, mas dela não nos demitimos”.  
Mafra, 17 de Janeiro de 2009

Joaquim Assinatura Ilegível
José António Petulante 
Parente 

Oliveira

Maria João Gamito António J. M. Gomes
João Vitor

Castelo
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ActA nº 297
Aos três dias do mês de Fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e nove realizou-se mais uma reunião 
da Comissão política do P.S.D. com a seguinte 
ordem de trabalhos: 
Primeiro ponto: Informações. 
Segundo Ponto: Análise de situação política. 
Terceiro ponto: Estratégia autárquica. 
Em relação ao primeiro ponto, o Sr. Presidente 
da Comissão Política fez uma análise cuidada e 
exaustiva, salientando-se o facto de referir que não 
havendo grande perigo na actual conjuntura po-
lítica, sinalizando no entanto os factos negativos 
que são no seu entender a perca das eleições na 
Associação Académica de Coimbra, a inércia do 
Governo, juntando a isto o facto da actual situa-
ção do P.S. pode levar a uma situação de subida de 
tom, nos ataques ao governo do P.S.D. 
Em relação à estratégia autárquica o Sr. Presidente 
disse pensar que se deve começar a pensar no as-
sunto, achando no entanto que estrategicamente 
ainda é cedo para tal.
Não havendo mais nada a tratar foi dada por en-
cerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta, 
que depois de lida e aprovada vai ser assinada por 
todos os membros presentes. 
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte-Real
Daniel Domingos Lourenço
Assinatura ilegível
Carlos Gil de Sousa
Abílio do Ó

ActA nº 298 
Aos dez dias do mês de Fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e nove realizou-se uma reu-
nião extraordinária da Comissão Política do 
P.S.D. com a seguinte ordem de trabalhos: 
Primeiro ponto: Informações. 
Segundo Ponto: Eleições Autárquicas 
O engenheiro Godinho pediu a aprovação de 
um voto de pesar com a respectiva informação 
por escrito à família do militante Afonso da 
Silva Machado, morto num acidente no Rally 
das Camélias. Este voto foi aprovado por una-
nimidade e ainda com um minuto de silêncio. 
O Sr. Presidente da Comissão Política salien-
tou a necessidade de se pensar se a Comissão 
Política vai ou não propor uma lista para as 
próximas eleições. 
Foi decidido por unanimidade que a Comis-
são Política vai apresentar uma lista às próxi-
mas eleições, tendo os membros da Comissão 
Política por maioria aprovado dar um voto de 
confiança do presidente, para que este faça as 
démarches necessárias para uma apresentação. 
O Sr. Presidente disse aceitar a sua reeleição 
mas salientou que devido ao seu pouco tem-
po não vai com certeza ter o tempo suficiente 
para dar 100% à Comissão Política. A maio-
ria dos membros concordou com esta posição, 

deixando no entanto para os próximos candi-
datos a última palavra neste sentido. 
Não havendo mais nada a tratar foi dada por 
encerrada esta reunião da qual foi feita a pre-
sente acta, que depois de lida e aprovada vai 
ser assinada por todos os membros presentes. 
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte-Real
Daniel Domingos Lourenço
Assinatura ilegível
Carlos Gil de Sousa
Abílio do Ó

ActA nº 299
Aos vinte e sete dias do mês de Março de mil 
novecentos e oitenta e nove realizou-se nova 
reunião ordinária da Comissão Política do 
P.S.D., com a seguinte ordem de trabalhos
Primeiro ponto: Informações. 
Segundo ponto: Situação política. 
Terceiro ponto: Eleição da secção. 
O Sr. Presidente começou por informar da 
vinda do Sr. Primeiro Ministro a Mafra, mais 
propriamente à cooperativa frutícola no dia 
vinte e dois de Abril, onde almoçará. 
Fez de seguida uma análise exaustiva da actual 
situação política, nomeadamente no que diz 
respeito à Saúde e Formação. 
No terceiro ponto informou que achava que a 
lista a apresentar pela        
Comissão Política às próximas eleições de 
Secção devia manter-se a mesma com a in-
clusão de dois militantes, a D. Antonieta e o 
Sr. Paulos. O Sr. Serra disse estar indisponível 
para a reeleição por não concordar com os mé-
todos de actuação da Assembleia Municipal 
de Mafra e a sua *desorganização. 
O Sr. Corte-Real disse só aceitar o cargo de 
Vice-Presidente se o Sr. Presidente lhe garan-
tir mais para que faça cumprir os estatutos, 
nomeadamente na reunião periódica a que o 

referido Presidente não possa estar presente 
por falta de tempo. Foi aceite pelo Sr. Presi-
dente esta situação pelo que o Sr. Corte-Real 
aceitou a reeleição. Os restantes membros pelo 
silêncio deram a sua anuência à proposta. 
Não havendo mais nada a tratar foi dada por 
encerrada a reunião da qual se fez a presente 
acta, que depois de lida e aprovada vai ser assi-
nada por todos os presentes. 
*Nota do Transctritor: palavra mais ajustada 
ao contexto.
José Maria Ministro dos Santos
João António dos Reis Corte-Real
Daniel Domingos Lourenço
Assinatura ilegível
Carlos Gil de Sousa
Abílio do Ó

ActA nº 300
Aos dezanove dias do mês de Abril realizou-se 
uma reunião ordinária da Comissão Política, 
com a seguinte ordem de trabalhos: 
1-Informações. 
2 - Análise política. 
3 - Eleições Autárquicas. 
Ponto 1 - Foi dado pelo Presidente da Co-
missão Política uma informação acerca da 
polémica levantada pela alteração da data e 
localização do Mercado de Mafra. Para haver 
garantia de que a deliberação seria respeitada, 
foi pedido um reforço policial, ao Ministério 
da Administração Interna. Foi considerado 
que a feira nos moldes em que se estava a re-
alizar não dignificava o Concelho de Mafra. 
Qualquer medida tomada pela Câmara foi no 
sentido de preservar o Comércio no Concelho, 
em especial o da Vila de Mafra. 
Foi também informado pelo Presidente da 
Comissão Política que em breve seria nome-
ado um novo Presidente da Junta de Turismo 
e que este factor fará com que brevemente 
serão implementadas medidas no sentido de 
aumentar a qualidade de turismo, nomeada-
mente: novo Posto de Turismo, Urbanização 
da Praça de Navegantes, novo Mercado, bem 
como um Plano de Urbanização a fazer me-
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diante um levantamento fotográfico, a efectuar 
brevemente, no sentido de se fazer um regula-
mento de Conservação do Património. 
O colega João Corte-Real interveio no senti-
do de informar das deliberações tomadas no 
sábado transacto, no Congresso dos Autarcas 
efectuado na Figueira da Foz. Foi dito que 
o Congresso teve grande participação, tendo 
como conclusões: Coesão dentro do Gover-
no em redor do Primeiro Ministro; apoio dos 
Autarcas à campanha para o Parlamento Eu-
ropeu; celeridade na feitura das listas para as 
eleições Autárquicas. 
Os colegas Adelino Godinho, Daniel Lou-
renço e Abílio do Ó intervieram quanto ao 
problema da Feira de Mafra e quanto aos pro-
blemas de Arquitectura na Vila da Ericeira, 
tendo-se pronunciado pela conservação dos 
edifícios, se possível com o apoio da Câmara. 
O colega Lino Ferreira interveio quanto à po-
lémica da FAVS e quanto à falta de policia-
mento na Vila da Ericeira. 
A colega Irene Micaela fez a sua intervenção 
quanto ao nome proposto para Presidente da 
Junta de Turismo da Ericeira. 
O colega Abílio do Ó fez nova intervenção 
no sentido de breve *previsão possível serem 
feitos Planos de urbanização e/ou Planos de 

Pormenor no Concelho, nomeadamente na 
Malveira e Venda do Pinheiro.
O colega Carlos Gil fez notar, no que foi se-
cundado por todos os membros da Comissão 
Política que: 
1º- Dentro da Comissão deve haver grande 
coesão, 2º - tem de haver absoluto sigilo de 
todas as deliberações tomadas. 
Quando ao 2º Ponto foi referenciado pelo Co-
lega Abílio do Ó o desfasamento que, se tende 
a agravar, da inflacção em relação ao nível de 
vida. Quanto à análise do ponto 2 o Presidente 
chamou a atenção de que 1º - caso do deputado 
Independente que pediu a amnistia para mem-
bros das FP-25; 2º - Caso de Carla Macedo. 
O colega Abílio do Ó, quanto ao ponto 3, cha-
mou a atenção de cuidados a ter na escolha de 
Cabeças de Listas para as listas de Juntas de 
Freguesia. 
O colega Oliveira manifestou o seu apoio à nova 
Comissão Política e ao Presidente, como Presi-
dente da Junta de Freguesia, e manifestou ainda 
a sua inteira disponibilidade para com a Comis-
são. 
Quanto às eleições autárquicas ficou decidido 
que o P.S.D. concorreria com alianças, salvo 
casos raros. Quanto à formação e divulgação 
de listas estas seriam fornecidas em Maio. 

De momento estão a ser feitas sondagens 
quanto a cabeças de lista. 
Não havendo mais nada a declarar foi a pre-
sente lida e aprovada sendo posteriormente 
assinada por todos os presentes. 
José Maria Ministro dos Santos
Assinatura ilegível
Carlos Gil de Sousa
João António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
Adelino Godinho
Lino Camilo Ferreira
Irene Micael Pereira
Maria Antonieta Fonseca
Abílio do Ó

ActA nº 301
Aos onze dias do mês de Maio de 1989 teve 
lugar a presente reunião ordinária da Comis-
são Política do PSD, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
1- Análise da situação Política. 
2 - Eleições Autárquicas. Candidatos. 
Quanto ao 1º ponto o Presidente da Comissão 
fez uma breve análise da situação do Concelho 
quanto à extrapolação feita sobre o caso das 
já faladas
demolições e da Feira de Mafra. Quanto à feira 
foi a Comissão informada das deliberações da 
Assembleia Municipal nomeadamente da Con-
vocação e posterior desconvocação, com base 
legal, de uma Assembleia Municipal Extraordi-
nária. A Comissão foi informada de que a feira 
passava assim para o 1º Sábado de cada mês. 
Foi feita pelo Presidente da Comissão Polí-
tica uma proposta para envio de uma moção 
à Comissão Política Nacional, Presidente do 
Grupo Parlamentar, Comissão Política Distri-
tal no sentido de chamar a atenção de que po-
sições como as que foram tomadas pelo Secre-
tário de Estado podem pôr em risco o trabalho 
autárquico em vésperas de eleições. A moção 
foi posteriormente elaborada e assinada. 
Foi pedida pela companheira Irene Micaela es-

clarecimento acerca da Obra do Casino da Eri-
ceira. Foi respondido pelo presidente que foram 
de momento recolhidas peças que permitem a 
reconstrução fiel do alçado frontal e lateral. 
Além disso foi também informado pelo Pre-
sidente da tentativa de melhorar os acessos à 
praia da Caladas e de S. Lourenço. 
Foi pedido esclarecimento pelo colega João 
Corte-Real acerca da demolição dos clandes-
tinos da praia de S. Julião. Foi esclarecido pelo 
Presidente que essas demolições estão a cargo 
da Câmara de Sintra. 
A companheira Irene Micaela pediu esclare-
cimentos acerca da exploração do restaurante 
do Parque de S. Marta. Foi informada que isso 
era da responsabilidade da Junta de Turismo 
da Ericeira.
O companheiro Carlos Gil chamou a atenção 
para o problema em termos de futuro político 
das reações ao problema da feira de Mafra. 
Entrou-se no último ponto da ordem de tra-
balhos. Eleições autárquicas   Candidatos. 
O Presidente referiu a decisão já tomada pela 
Comissão Política do PSD de Mafra em ir às 
eleições sozinhos e com cabeças de lista mili-
tantes. O Presidente pediu que fosse decidi-
do nesta Comissão e se possível nesta reunião 
qual a posição da Comissão Política quanto ao 

candidato da Câmara Municipal de Mafra. 
A Comissão Política considerou que o actual 
Presidente era o candidato ideal e mais deu 
(ressalvei palavras) bem posicionado para con-
tinuar o trabalho que tem vindo a efectuar à 
frente da Câmara. 
O Presidente manifestou a sua disponibilidade 
para se recandidatar à Câmara Municipal. 
Não havendo mais nada a declarar foi a pre-
sente lida e aprovada sendo posteriormente 
assinada por todos os presentes. 
José Maria Ministro dos Santos
Carlos Gil de Sousa
João António dos Reis Corte-Real
Lino Camilo Ferreira
Irene Micael Pereira
Maria Antonieta Fonseca
Abílio do Ó
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
Henrique Adelino Godinho
Assinatura Ilegível
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ActA nº 302
Aos trinta e um dias do mês de Maio de 1989 
foi efectuada uma reunião ordinária da Co-
missão Política do Concelho de Mafra, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 
1- Informações. 
2 - Eleições - Listas de Candidatos. 
Quanto ao primeiro ponto foi feito pelo Pre-
sidente uma análise da situação política actual 
ao nível do Partido e ao nível do Governo. 
Quanto ao segundo ponto foi informado pelo 
companheiro Corte-Real que em sequência 
das duas reuniões da sede da Campanha está 
já à disposição da Comissão o material para 
a pré-campanha em forma de autocolantes, 
cartazes gigantes e tarjetas plásticas. Ficou de-
cidido que na próxima terça-feira pelas vinte 
e uma horas, alguns membros da Comissão 
reuniriam com elementos da J.S.D. na sede de 
Mafra para delinear a campanha. 
Quanto às listas de candidatos o Presidente 
informou que está neste momento a ser fei-
to contactos com elementos disponíveis para 
Presidentes e assessores das Juntas de Fregue-
sia e Assembleia Municipal. 
Nada mais havendo a declarar foi a mesma 
lida e aprovada por todos os presentes. 
José Maria Ministro dos Santos

Irene Micael Pereira
Assinatura Ilegível
Abílio do Ó
Henrique Adelino Godinho
Carlos Gil de Sousa
Assinatura Ilegível
Lino Camilo Ferreira
Assinatura Ilegível
João António dos Reis Corte-Real

ActA nº 303
Aos sete dias do mês de Agosto de mil nove-
centos e oitenta e nove foi efectuada uma reu-
nião ordinária, todavia antecipada do dia dez, 
da Comissão  Política - Concelho de Mafra, 
com a seguinte ordem de trabalhos: 
1- Informações. 
2 - Análise da Situação Política. 
3 - Autarquias - Estratégia a adoptar. 
No que diz respeito ao ponto 1 - Informações, 
o companheiro Lino Camilo Ferreira chamou 
a atenção para o facto de terem sido convo-
cados, na sua opinião indevidamente, dois 
membros da Comissão Política da J.S.D. para 
a presente reunião, dado que na sua opinião 
não têm razão para estar presentes, estando 
presente um membro da mesma Comissão 
Política da Juventude Social Democrata., no-
meadamente a companheira Maria Antonieta 
Lourenço. A mesma colega chamou posterior-
mente a atenção para o facto de estar presente, 
não como membro da J.S.D. (Comissão Po-
lítica) mas sim como membro da Comissão 
Política do P.S.D. já eleito anteriormente em 
plenário concelhio efectuado nesta mesma 
sede. Posteriormente chamou a atenção para 
uma carta já enviada pela Comissão Nacional 
da J.S.D. para a Comissão Política do P.S.D. 

Mafra fazendo a apresentação dos 2 represen-
tantes da C.P. da J.S.D., carta essa apresentada 
pelo companheiro Carlos Gil. 
O Presidente da Comissão Política do P.S.D. 
José Ministro dos Santos evocando a ordem 
de trabalhos e dado que o assunto J.S.D. não 
fazia parte da mesma disse vir a ser tratado 
este assunto futuramente. 
Seguidamente o mesmo Presidente da Comis-
são Política fez uma análise da Situação Políti-
ca e Governamental, nomeadamente: 
1 - Resultados eleitorais das últimas eleições 
para o Parlamento Europeu e dividendos a co-
lher dos mesmos resultados. 
2 - Tomadas de Posição do Primeiro Minis-
tro - Prof. Cavaco Silva em relação a certos 
Ministérios sistematicamente atacados na 
Imprensa (Finanças e Saúde) 3º - Quanto à 
Política de Alianças para futuras Eleições Au-
tárquicas. 
O companheiro Henrique Godinho observou 
pela sua parte, o benefício da alteração da po-
sição anteriormente tomada pela Câmara de 
Mafra aqui representada pelo seu Presidente, 
no que diz respeito à data e local da Feira de 
Mafra. O Presidente da Comissão Política na 
sua também posição como Presidente da Câ-
mara, justificou a posição Camarária. 

No que diz respeito no 3º ponto da ordem de 
trabalhos - Autarquias - Estratégias a seguir. 
O Presidente da Comissão Política voltou a 
demonstrar a sua disponibilidade para se re-
candidatar ao seu actual cargo como presiden-
te da Câmara e a sua vontade de elaborar a lis-
ta de colaboradores para a Câmara Municipal 
no que foi secundado pela Comissão Política 
que lhe demonstrou o seu apoio. 
Foi também a Comissão Política informada 
pelo Presidente da mesma do calendário de 
apresentação de listas para as futuras eleições 
autárquicas sendo de 28 de Setembro a 23 de 
Outubro. 
Seguidamente o Presidente da Comissão Polí-
tica informou a mesma das “démarches” efec-
tuadas até ao momento e do delineamento a 
seguir quanto a normas (de) e mesmo de vere-
adores para a Câmara Municipal, Assembleia 
Municipal e Juntas de Freguesia. As mesmas 
Listas têm como objectivo reforçar as posições 
adquiridas nas últimas eleições, nomeadamente 
quatro (4) vereadores na Câmara Municipal e 
lugares chave nas Juntas de Freguesia, e ainda 
colocar vereadores em maior número nas Juntas 
que actualmente não pertencem ao P.S.D. 
Por fim o Presidente da Comissão Política in-
formou a mesma da indigitação do novo Pre-

sidente do Turismo da Vila da Ericeira. 
Nada mais havendo a declarar foi a presente 
acta lida, aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. 
Maria Antonieta Lourenço
Assinatura Ilegível
Daniel Domingos Lourenço
Lino Camilo Ferreira
José Ramos
José Corte-Real
Carlos Gil de Sousa
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ActA nº 304
Aos doze dias do mês de Setembro de mil no-
vecentos e oitenta e nove foi reunida a Comis-
são Política do PSD, secção da Ericeira, com 
a seguinte ordem de trabalhos: Ponto único - 
Eleições Autárquicas - Listagens. 
Foi informada a Comissão Política pelo seu 
Presidente que após vários e prolongados esfor-
ços, apresentaria hoje uma lista, não exaustiva, 
com nomes a propor para os diferentes órgãos.
A lista proposta para a Câmara Municipal 
tem como aspecto principal a conquista de 
quatro vereadores para o P.S.D. Para as Juntas 
de Freguesia pretende-se reforçar os lugares já 
existentes e conquistar outros, se possível. Es-
tes pressupostos têm como base a posição dos 
outros partidos concorrentes. O presidente da 
C.P. foi mandatado para na medida do possí-
vel tentar acabar as listagens em especial a lista 
de Freguesia da Malveira. 
Os nomes propostos foram os seguintes: 
Câmara Municipal: Recandidatura - José Mi-
nistro dos Santos, Gil Ricardo (actual presi-
dente da Junta da Encarnação) e Filipe Abreu. 
Todos estes a tempo inteiro. Foi ainda indicado 
o nome de José Pinheiro actual presidente da 
Junta de Freguesia da Malveira, este a meio 
tempo. 

Para a Assembleia Municipal foram indicados 
dois nomes - o actual Presidente José Esteves 
e ainda o colega Custódio Rodrigues. Foi ain-
da informada a Comissão Política que seriam 
colocados na lista três elementos da J.S.D., um 
em lugar elegível, outro na zona de substitui-
ção e outro somente em lista. 
Para as Juntas de Freguesia foram indicados os 
seguintes nomes: 
Junta de Freguesia de Alcainça - Manuel Oli-
veira. Na Azueira haveria dúvidas e seriam 
efectuadas diligências para formar uma lista 
credível; Carvoeira - não haveria no momen-
to nome; Cheleiros - provavelmente o compa-
nheiro Mário; Junta da Encarnação - Jorge (far-
mácia); Junta da Enxara do Bispo - Armando 
Vigário; Junta da Ericeira - João Roque; Junta 
do Gradil - Maximino; Igreja Nova - estaria 
em dúvida; Junta da Malveira - João Almeida 
Santos; Junta do Milharado - Anselmo; Santo 
Estevão das Galés - Carla Esteves; Santo Isi-
doro - Fernando Jacinto; Sobral da Abelheira 
- de momento não há nomes; Venda do Pinhei-
ro - João Fiúza; Vila Franca do Rosário - João 
Lima; Mafra - Vítor, vulgarmente conhecido 
como proprietário da Papelaria Cefa. 
Com base nestes nomes a Comissão Política 
chamou a atenção do nome do proposto pre-

sidente da Junta da Freguesia da Malveira. 
Foi-lhe sugerido que tentasse alterar a ordem 
de nomes tendo proposto para 1º nome o Dr. 
Eurico. 
Nada mais havendo a declarar, foi a presente 
lida, aprovada e assinada na presença dos se-
guintes: 
Maria Antonieta Lourenço
Daniel Domingos Lourenço
Lino Camilo Ferreira
José Ramos
João António dos Reis Corte-Real
Miguel Ângelo da Silva Correia
Carlos Gil de Sousa

1989
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ActA nº 305
Aos treze dias do mês de Janeiro de mil no-
vecentos e noventa e dois, pelas vinte e uma 
horas, reuniu na sua sede, na Rua do Arvore-
do, na Ericeira, a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Aberta a sessão usou da palavra o Sr. Presi-
dente da Câmara Municipal de Mafra, co-
meçando por cumprimentar o Presidente da 
Juventude Social Democrata, chamando a 
atenção para o trabalho que este irá enfrentar, 
incentivando-o para o mesmo. Fez de seguida 
uma exposição sobre o Plano de actividades da 
Câmara. Sobre o Parque de Campismo infor-
mou das negociações, tanto com o advogado 
da Senhora dona dos terrenos, o qual pedia 
cento e cinquenta mil contos. Esta verba se-
gundo dizia era inegociável. Como o Sr. Pre-
sidente não estava de acordo, decidiu negociar 
directamente com a Senhora, tal como o veio a 
fazer, ficando o preço dos terrenos “Parque de 
Campismo” em cento e vinte e dois mil contos, 
pagos em duas prestações, oitenta e cinco mil 
contos a pagar no dia trinta e um de Janeiro de 
mil novecentos e noventa e dois e os restan-
tes trinta e sete mil contos em trinta e um de 
Agosto do mesmo ano. 
Lamentando e ao mesmo tempo chamando a 

atenção dos presentes para as dívidas herdadas 
de cerca de quatrocentos mil contos, as quais a 
gerência da sua responsabilidade, tem estado a 
pagar, o que bastante falta lhe tem feito. 
Falando do Parque de Campismo diz que este 
dá prejuízo, gastando nele em mil novecentos 
e noventa e um, em melhoramentos, cerca de 
cem mil contos e que estudava a melhor ma-
neira para o rentabilizar. 
Falou também no novo traçado da Estrada 
Nacional duzentos e quarente e sete, que parte 
da Sociedade Anónima, passando p’lo Casal 
Piolho e vem desembocar a Norte do Parque 
de Campismo. Também da nova estrada Mal-
veira a Mafra, com novo traçado até à Cara-
pinheira e daqui nova estrada para a Ericeira. 
Congratulou-se considerando uma vitória 
a aprovação do Plano de Actividades por 
unanimidade, deixando o Partido Socialista 
sem alternativas tal como aconteceu também 
com o Plano dos Serviços Municipalizados. 
Falando das grandes obras do Plano, focou a 
Praça da Ericeira a abrir brevemente, Audi-
tório, Posto de Turismo de Mafra a inaugurar 
em Julho e a Piscina do Parque de Campis-
mo, também este Verão. 
Salientou a falta que faz o Parque Desportivo 
da Câmara, focando as cerca de três mil crian-

ças que hoje frequentam as escolas em Mafra e 
que irão usufruir deste investimento, tal como 
a restante população do Concelho. 
Lamentando a insegurança que os Presidentes 
das Juntas de Freguesia estavam a mostrar, o 
que não havia razão para isso, embora o dinhei-
ro seja escasso, ele sim estava um pouco preo-
cupado com algumas Juntas de Freguesia, tais 
como Santo Isidoro, Azoeira, num caso devido 
à indisponibilidade de alguns elementos, nou-
tro devido ao desentendimento entre os seus 
membros. A Junta de Freguesia de Cheleiros 
embora não seja o que foi, não vai mal. 
O Sr. Presidente da Comissão Política cha-
mou a atenção para a Freguesia de Vila Fran-
ca do Rosário onde crescemos muito pouco 
em comparação às restantes, tal como para as 
obras em acabamento na Vila da Ericeira. Em 
resposta o Sr. Presidente da Câmara disse que 
quanto ao Casino que o exterior estava quase 
pronto e que possivelmente iria acabar primei-
ro a parte de cima para o abrir ao Público e 
acabaria depois o auditório. 
O Sr. Daniel chamou à atenção para a má 
imagem que o edifício denominado UCAL 
representa para a Câmara, sugerindo que p’lo 
menos deveria ser caiado, *ou? O que os res-
tantes membros também concordaram. O Sr. 

Presidente da Câmara respondeu dizendo que, 
o caiar dava uma imagem de possível recupe-
ração e é isso que ele tenta evitar, iria mais para 
tapume em toda a volta do edifício até que as 
coisas se resolvam e fez mais uma explanação 
das démarches já feitas, as quais são do conhe-
cimento de todos os membros. 
Falando também sobre o Saneamento Básico 
da Ericeira, disse que o mesmo em fins de Fe-
vereiro iria arrancar e que tinha já encarregue 
o Sr. Vereador Filipe Abreu, o Sr. Engenheiro 
Jorge Antão de fiscalizarem a obra e através de 
folhetos, dar todo o esclarecimento possível à 
população sobre as obras do Saneamento. 
O Presidente da Juventude perguntou para 
quando da abertura do Núcleo em Mafra. O 
Presidente da Comissão Política respondeu 
que lá para fins de Março o NÚCLEO estaria 
com vida, ou seja, estaria aberto. 
O Sr. Vale de Morais perguntou sobre o tra-
çado da auto-estrada da Malveira a Torres Ve-
dras. O Sr. Presidente da Câmara emendou di-
zendo que não era auto-estrada, mas sim uma 
Via Rápida e que havia dúvidas ainda sobre o 
traçado. 
O Sr. Lino pediu o uso da palavra para per-
guntar ao Sr. Presidente da Câmara, o que 
teria sido feito das cadeiras cedidas ao Espa-

ço Jovem e que fosse passado uma factura da 
oferta das cadeiras para efeitos de isenção de 
IVA. Perguntando também o nome a dar a 
uma artéria junto ao novo Liceu de Mafra, o 
que foi respondido que possivelmente, o nome 
a dar seria Dr. Francisco Sá Carneiro. Também 
lhe foi solicitado que em futuras eleições na 
Carvoeira, as mesmas tivessem lugar na escola 
local e não na Junta de Freguesia. 
O Sr. Presidente da Câmara informou ainda 
que vinha prestar serviço como assistente de 
gabinete a Senhora D. Judite que trabalhava 
no Governo Civil de Lisboa, enriquecendo 
ainda mais os serviços camarários. Falando 
também sobre a visita do Deputado Sr. Jorge 
Paulo, disse estar previsto a deslocação de toda 
a Comissão de Deputados do Concelho. 
Quando eram vinte e três horas e quarenta e 
cinco minutos, o Sr. Presidente da Comissão 
Política Sr. Dr. Joaquim Sardinha, agradeceu 
a presença do Sr. Presidente da Câmara e os 
seus esclarecimentos, sugerindo para que no 
mês de Fevereiro houvesse um Plenário com a 
presença de uma ou duas altas figuras do Par-
tido, para o que iria contactar com o Deputado 
Sr. Jorge Paulo. 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta que vai 

por mim assinada, Carlos António da Silva, 
que na qualidade de Secretário a subscrevi. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Carlos António da Silva

1992
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ActA nº 306
Aos treze dias do mês de Março de mil no-
vecentos e noventa e dois, pelas vinte e uma 
horas e vinte minutos, reuniu na sua sede, na 
Rua do Arvoredo, na Ericeira, a Comissão Po-
lítica Concelhia, com todos os seus membros 
e a presença do Sr. Presidente da Câmara, Sr. 
José Ministro dos Santos. 
Aberta a sessão o Sr. Presidente da Comissão 
Política Sr. Joaquim Sardinha começou por fa-
lar nos boatos que circulam por aí respeitando 
às candidaturas tanto para a Comissão Política 
como para a Câmara. 
O Sr. Presidente da Câmara pediu a palavra e 
começou por fazer uma retrospectiva do pas-
sado, falando do presente. Quanto à política 
usada sobre o propalado futuro Candidato, in-
formou que não havia preocupação de maior 
sobre tudo isto, mas que deveriam ser os nos-
sos elementos a desmistificar toda esta situa-
ção, demonstrando não dar muita credibilida-
de a tudo isto, não passando todos estes boatos 
de manobras de diversão política. 
O Sr. Vale de Morais chamou a atenção para o 
mesmo tema dizendo que o seu nome andava 
também a ser falado, mas que sem justificação 
e gostaria de deixar bem claro, pois nada havia 
para abusivamente falarem no seu nome.

O Sr. Oliveira chamou a atenção sobre o mau 
trabalho que na sua perspectiva se está a fazer 
na Assembleia Municipal, que deveria ser re-
avivada com uma outra vivacidade na oratória 
perante a oposição, não vendo no porta-voz do 
nosso Grupo Parlamentar a pessoa indicada 
para isso. 
O Sr. Lino informou da conversa havida com 
o Sr. Resende em Mafra, chamando também 
à atenção do Sr. Presidente para a assiduidade 
das Reuniões. 
O Sr. Presidente da Câmara fez uma expo-
sição sobre a Área Metropolitana de Lisboa, 
lamentando que a Distrital nada tenha feito 
em defesa dos interesses das nossas autarquias 
envolvidas no processo. 
O Sr. Daniel falou também sobre o que acima 
já foi dito, reforçando a posição tomada quan-
to à Assembleia Municipal pelo Sr. Oliveira. A 
mesma posição foi tomada pelo Sr. Carlos Gil 
no que respeita aos boatos e entrevistas nos 
Jornais e Rádio da Zona. 
O Sr. presidente da Câmara falando sobre o 
Sr. Felício, diz que este Senhor lhe pediu para 
ser recebido, o que aconteceu. Este ofereceu-se 
para Vereador da Câmara, tendo levado com o 
Negas e revoltado com o não, colou-se então ao 
Sr. Aníbal. Quanto ao Sr. Engenheiro Batalha, 

devido a coisas graves que se passaram, levan-
tou-lhe um processo criminal e uma participa-
ção à Ordem dos Engenheiros, tendo sofrido 
consequências por isso e com isto está tudo dito 
sobre estes dois Senhores, os quais são hoje uns 
dos mentores da propagação destes boatos. 
Falando também da última Assembleia Mu-
nicipal em que não esteve presente, por estar 
na Feira de Turismo em Milão, *soube, aliás 
informado pelo próprio Sr. Gil Ricardo do que 
ali se passou, ou seja, os elogios que foram fei-
tos ao Sr. Gil por parte da Oposição, tentando 
esta, na sua ausência, para minar a boa coesão 
que existe entre o Sr. Presidente da Câmara e 
os seus Vereadores,
não **surte efeito porque já estamos prepara-
dos para procedimentos deste tipo por parte 
da oposição. 
Falando também sobre as inaugurações pro-
gramadas para este ano, a Praça; e as reuni-
ões que manteve com os Vendedores que até 
à data existiam com Vendas na Praça Velha, 
prevendo a sua inauguração para a primeira 
semana de Maio; o Auditório de Mafra inau-
gurará em Julho e as Piscinas em Agosto. 
Quanto à Columbófila, informou que já deu o 
terreno, junto ao Parque das Merendas para a 
construção da sua Sede, prontificando-se es-

tes a darem a mão-de-obra para a execução da 
mesma. 
E quando eram zero horas e quarenta e cinco 
minutos, nada mais havendo a tratar, foi en-
cerrada a sessão, dela se lavrando a presente 
acta que vai por mim assinada, Carlos Antó-
nio da Silva, que na qualidade de Secretário a 
subscrevi. 
Nota do Transcritor: *   sugestão de palavra 
adequada ao contexto 
                                 ** no original: surge

Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Carlos António da Silva
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Joaquim do Val Morais
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Carlos Gil de Sousa

ActA nº 307
Aos vinte e sete de Abril de mil novecentos e 
noventa e dois, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu na sua Sede, na Rua do Arvo-
redo, na Ericeira, a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Aberta a sessão, o Presidente da Juventude 
Social-democrata, Senhor   
Carlos Antunes falou sobre o Congresso, di-
zendo que não esteve presente, mas tinha 
sido informado pelo Companheiro Honra-
do do que lá se tinha passado. Tinha corrido 
tudo bem. A Direcção tinha sido reeleita e 
que amanhã, dia vinte e oito, iria haver uma 
reunião com a presença dos dois candidatos, 
Senhores Pedro Pinto e Isaltino Morais e a 
Juventude Social-democrata. 
O Sr. Presidente da Comissão Política, Sr. Joa-
quim Sardinha fez uma análise sobre a Distrital. 
O Vice-presidente Sr. Filipe Abreu falou tam-
bém sobre a Distrital, informando de seguida 
o que se passa com a Praça da Ericeira, que 
tinha havido uns atrasos e que a inauguração 
seria no dia vinte e três de Maio e a abertura 
ao público no dia um de Junho. 
O Sr. Lino Ferreira falou sobre o Casino, a 
Praça e sobre o Grupo de trabalho para me-
lhoramentos na Sede, o que foi aprovado por 

unanimidade. O Grupo é composto p’los mi-
litantes Senhores Lino Ferreira, António Ja-
cinto, Gaspar e Carlos Silva, que se propõem 
fazer, ou melhor, que pensam ser preciso fazer: 
alterar o sistema eléctrico, rebaixar e pôr um 
chão novo, fazer uma arrecadação no segui-
mento das casa de banho, colocar persianas no 
balcão do bar. 
O Sr. Presidente chamou mais uma vez a aten-
ção sobre a Distrital e que deveríamos pon-
derar muito bem qual o candidato a apoiar, 
sendo sempre o candidato vencedor. 
E quando eram vinte e três horas, nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, dela 
se lavrando a presente acta que vai por mim 
assinada, Carlos António da Silva, que na qua-
lidade de Secretário a subscrevi.
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Carlos António da Silva
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Joaquim do Val Morais
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Carlos Gil de Sousa

1992
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ActA nº 308
Aos cinco de Maio de mil novecentos e noventa 
e dois reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e dez minu-
tos deu-se início aos trabalhos com as ausên-
cias do Sr. Oliveira, Sr. Carlos Antunes e Sr. 
Rogério Fernandes. 
Ponto único: escolha do Candidato à Distrital 
de Lisboa. 
O Sr. Presidente da Comissão Política Sr. Jo-
aquim Sardinha fez uma análise da actuação 
da Distrital, respeitante à nossa secção, ou seja, 
não dão apoio que em seu entender deveria ser 
dado. Como tal deveríamos seguir a directriz 
da última reunião, apoiar o Candidato vence-
dor e que nos dê algumas garantias e usufruir 
alguns ganhos, tais como nos foi prometido 
uma das Vice Presidências na Junta Metro-
politana de Lisboa p’lo candidato Sr. Isaltino 
Morais, tudo isto depois de se ter discutido 
exaustivamente os prós e os contras de ambos 
os Candidatos. 
O Sr. Isaltino Morais esclareceu as bocas so-
bre a sua pessoa através da imprensa. Fez esse 
esclarecimento numa reunião onde o Sr. Pre-
sidente esteve presente de que não tinha outro 
objectivo senão a sua recandidatura à Câmara 

Municipal de Oeiras. 
O Sr. Vice-presidente Sr. Filipe Abreu cha-
mou à atenção do peso que hoje a Distrital 
do Norte tem em comparação à de Lisboa; 
tal como também sobre o candidato Sr. Pedro 
Pinto que se apagou a todos os níveis nestes 
dois últimos anos, sendo este um dos factores 
principais do não apoio e votação da Juventu-
de Social-democrata neste candidato, embora 
o Sr. Pedro Pinto contraponha que se calou e 
afastou para não ser mal interpretado pela sua 
derrota na última eleição para a Distrital, o 
que a Juventude e não só, não entendem muito 
bem o seu afastamento. 
O Sr. Daniel informou da conversa havida com 
a Juventude Social-Democrata Concelhia so-
bre o apoio ao candidato Isaltino Morais. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
e cinco minutos e com a chegada do primei-
ro delegado à Distrital Sr. António Jacinto, 
suspendeu-se a reunião, aguardando a chegada 
dos restantes elementos. 
Quando eram vinte e duas horas já com os 
restantes elementos Senhores Arlindo Go-
mes, Conceição Ferreira, Honrado e Fernando 
Jacinto, os Senhores Diamantino, Gaspar e 
Serra, justificaram as suas ausências. 
O Sr. Presidente fez novamente a exposição 

já acima descrita para esclarecimento dos De-
legados, sensibilizando-os para a consonância 
do voto no mesmo candidato, chamando mais 
uma vez à atenção dos presentes para o
peso da nossa secção com treze votantes, sen-
do nós a terceira ou quarta        
maior do Distrito. 
Depois destes esclarecimentos aos presentes, 
tanto a Comissão Política como os Delega-
dos acharam por bem votarmos no candidato 
Isaltino Morais, tendo os Delegados Senhores 
António Jacinto e Fernando Jacinto tecido vá-
rios elogios ao candidato escolhido. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e três horas e dez minutos, foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta que vai 
por mim assinada, Carlos António da Silva, 
que na qualidade de Secretário, a subscrevi. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Carlos António da Silva
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Joaquim do Val Morais
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Carlos Gil de Sousa

ActA nº 309
Aos doze de Junho de mil novecentos e noven-
ta e dois reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas, deu-se início 
aos trabalhos com a ausência do Sr. Filipe Abreu. 
O Sr. Presidente Dr. Joaquim Sardinha expli-
cou o motivo por que o Sr. Isaltino Morais não 
pôde estar presente. 
Ouvida a Comissão Política foi marcado um 
plenário para o dia dezoito de Julho com a 
presença do Presidente da Distrital de Lisboa, 
Doutor Isaltino Morais. 
Seguiu-se uma análise da situação política e 
estratégia eleitoral para as Autárquicas. 
O Sr. Presidente leu a circular nº 8/92 da 
Comissão Política Distrital a qual chamava a 
atenção sobre as autárquicas. 
Chamou também a atenção para o problema 
do Concelho na questão dos Postos de Tra-
balho. 
Por último foram abordados diversos proble-
mas que ultimamente vêm preocupando vastas 
áreas de opinião do Concelho, as quais deve-
rão ser transmitidas ao executivo Municipal.      
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e três horas e quinze minutos, foi encerrada 
a sessão, dela se lavrando a presente acta que 

vai por mim assinada, Carlos António da Sil-
va, que na qualidade de Secretário, a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Joaquim do Val Morais
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa

1992

ActA nº 310
Quando eram vinte e uma horas e vinte minu-
tos deu-se início aos trabalhos com a ausência 
dos Senhores Oliveira, Vale de Morais, Carlos 
Antunes e Rogério Fernandes. 
Aberta a sessão o Sr. Presidente, Joaquim Sar-
dinha falou sobre uma conversa havida com 
um militante sobre o Prédio denominado de 
UCAL. 
Sobre o Núcleo de Mafra vai fazer-se a lis-
ta dos militantes para as eleições do mesmo 
tendo ficado aprovado concorrer também com 
mais uma lista. 
Ficou também aprovado fazer-se uma reunião 
com os autarcas eleitos e não eleitos, seguida 
de um jantar convívio com todos os militantes 
que vão ser convidados para o efeito. 
Foi também deliberado junto a esta convoca-
tória enviar uma proposta de filiação a cada 
militante para junto de familiares e amigos 
arranjarem novos militantes “Campanha do 
Militante”. 
Deliberou-se marcar um Plenário para o dia 
vinte e seis de Setembro para votação de De-
legados e Observadores ao Congresso que se 
realiza nos dias treze a quinze de Novembro 
do corrente ano.
 Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
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te e três horas e trinta minutos, foi encerrada 
a sessão, dela se lavrando a presente acta, que 
vai por mim assinada, Carlos António da Sil-
va, que na qualidade de Secretário, a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Lino Camilo Ferreira
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Joaquim do Val Morais
Carlos Gil de Sousa

ActA nº 311
Aos nove de Dezembro de mil novecentos e no-
venta e dois reuniu a Comissão Política do Parti-
do Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e vinte e cinco 
minutos, o Sr. Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
deu início à reunião dando conhecimento de 
uma reunião havida na Igreja Nova com a Junta 
de Freguesia e restantes membros eleitos e não 
eleitos qua faziam parte da lista, com a presença 
do Sr. Presidente da Câmara Municipal Sr. José 
Ministro dos Santos. 
Informou também da visita do Senhor Ministro 
da Agricultura, Arlindo Cunha no dia quinze 
de Janeiro de mil novecentos e noventa e três, tal 
como do Sr. Presidente da República Dr. Mário 
Soares na primeira ou segunda semana de Feve-
reiro, estando a envidar todos os esforços para a 
presença do Sr. Primeiro-ministro Professor Ca-
vaco Silva na inauguração do Auditório e Posto 
de Turismo de Mafra. 
O Sr. Lino falou sobre a festa de fim-de-ano na 
nossa sede. Depois de várias hipóteses e devido a 
já ser muito tarde para que a Comissão Política a 
pudesse organizar, deliberou por o empréstimo da 
Sede aos militantes Senhores Lino e Daniel, para 
com mais uns casais amigos, ali pudessem fazer a 
sua passagem de Ano. 

Deliberou-se também, no qual ficou incumbi-
do o Sr. Oliveira, de falar com a pessoa indicada, 
residente em Alcainça, para o fecho do Bar com 
estores e também prateleiras da parte de dentro 
do balcão, fechadas tipo armário. Mais uma vez 
a Comissão Política se debruçou sobre a forma-
ção do Núcleo de Mafra, sugerindo alguns nomes 
para encabeçar a lista da sua confiança. 
O Sr. Presidente chamou a atenção para as autár-
quicas de noventa e três, na questão da estratégia a 
seguir, antes que comece a efervescência habitual 
que as mesmas sempre provocam, pondo mesmo 
a hipótese de esta Comissão Política renunciar. 
Tal como disse, será a próxima Comissão Políti-
ca que terá legitimidade na escolha de candidatos 
para a feitura das listas a apresentar ao eleitorado, 
entendendo que, se cumprirmos o nosso mandato, 
ficará muito pouco tempo, em seu entender, para 
se fazer um bom trabalho na escolha. E para que 
o Partido não saia prejudicado, sendo isso o que 
menos quer, pede para reflectirmos sobre isso. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e quatro horas, deu por encerrada a sessão, 
dela se lavrando a presente acta, que vai por 
mim assinada, Carlos António da Silva, que na 
qualidade de Secretário, a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Joaquim do Val Morais 
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 312
Aos trinta de Dezembro de mil novecentos e no-
venta e dois reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e trinta e 
cinco minutos o Senhor Presidente Dr. Sardi-
nha deu início à reunião com as ausências dos 
Senhores Oliveira, Rogério e Val de Morais, 
começando por falar sobre a Formação e ela-
boração da lista para o Núcleo de Mafra.
O Sr. Daniel informou da abordagem que ti-
nha feito ao Sr. Belmiro sobre ser ele a presidir 
ao núcleo, o que o mesmo deu a sensação de se 
achar disponível para ocupar esse lugar, infor-
mando que já se encontrava com mais dispo-
nibilidade do que ultimamente. 
O Sr. Presidente pediu uma opinião aos presen-
tes sobre o funcionamento e atendimento da 
secção de obras da Câmara Municipal de Mafra. 
Depois de ter ouvido alguns reparos, explicou 
que no seu ponto de vista havia algo a ter que 
mudar, para uma melhor imagem da Câmara. 
O Senhor Filipe Abreu deu conhecimento das 
visitas, datas e horários dos Senhores Primeiro 
Ministro Cavaco Silva no dia nove de Janeiro 
para a inauguração do Auditório e Posto de 
Turismo com a presença da Senhora D. Bea-
triz Costa; Ministro da Agricultura Sr. Arlin-

do Cunha no dia quinze de Janeiro com um 
jantar seguido de esclarecimentos para o que 
vão ser convidados os agricultores em geral e 
os militantes, que se realiza no Cangalho nas 
Barras com o preço de dois mil escudos por 
pessoa e no dia dez de Fevereiro, o Senhor 
Presidente da República, Dr. Mário Soares. 
O Senhor Presidente referiu-se mais uma vez 
sobre as autárquicas de noventa e três relem-
brando o que se tinha falado na reunião an-
terior. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e três horas e cinquenta minutos foi encer-
rada a sessão, dela se lavrando a presente acta 
que vai por mim assinada Carlos António da 
Silva, que na qualidade de Secretário a subs-
crevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Joaquim Filipe Abreu dos Santos 
Carlos Gil de Sousa
Joaquim do Val Morais
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 313
Aos quatro de Fevereiro de mil novecentos e no-
venta e três reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e vinte minu-
tos o Senhor Presidente Dr. Sardinha deu início à 
reunião com as ausências dos Senhores Rogério e 
Carlos Antunes da Juventude Social Democrata. 
Nesta reunião esteva presente o Senhor Presi-
dente da Câmara, José Ministro dos Santos. 
O Presidente da Comissão Política informou do 
conhecimento que teve de uma reunião havida 
em casa de um militante, possivelmente para fa-
zerem uma lista a propor no próximo sábado. 
O Dr. Sardinha informou também da conversa 
tida com um militante o qual se foi oferecer para 
fazer parte da lista para a Comissão Política, o 
que até agora ainda não lhe tinha dado uma res-
posta, em virtude da mesma não ter interesse. 
O Senhor Presidente da Câmara fez uma ex-
posição sobre a situação Política Concelhia a 
nível das Autárquicas, chamando a tenção para 
que não se deixasse atrasar muito a escolha e 
convite aos candidatos, mas sem os divulgar 
para já, com a experiência que tem nestes ca-
sos o tempo é sempre pouco para a solução dos 
mesmos, embora não veja grandes problemas a 
resolver e que no seu ponto de vista a situação 
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está controlada, mas pode aparecer um ou ou-
tro caso com maior dificuldade, relembrando 
que serão precisos mais de trezentas pessoas. 
O Senhor Dr. Sardinha informou da já confir-
mação da visita do Senhor    
Ministro da Agricultura, Senhor Arlindo 
Cunha no dia doze de Março com o programa 
já anteriormente apresentado. 
Falou-se também da vista do Senhor Presi-
dente da República no próximo dia nove o 
qual é do conhecimento geral. 
Seguiu-se a discussão e aprovação da lista para 
o Núcleo de Mafra, dando também conheci-
mento dos nomes que integram a lista a pro-
por para votação em Assembleia no próximo 
dia treze para a Comissão Política Concelhia. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 
horas e quarenta e cinco 
minutos foi encerrada a sessão, dela se lavrando 
a presente acta que vai ser assinada, Carlos An-
tónio da Silva, que na qualidade de Secretário 
a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Joaquim do Val Morais
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa

ActA nº 314
Aos oito de Fevereiro de mil novecentos e no-
venta e três reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e vinte mi-
nutos o Senhor Presidente Dr. Sardinha deu 
início à reunião com as ausências dos Senhores 
Val Morais, Carlos Antunes e Rogério e com as 
presenças dos elementos que farão parte da lista 
para a Comissão Política a apresentar à Assem-
bleia no próximo dia treze, Senhores Corte-
-Real, Armindo, Conceição, João, Martinho e 
também os Senhores Custódio e João Lima da 
Mesa da Assembleia. 
Começou por fazer uma exposição sobre a for-
mação da lista e também sobre os elementos 
que saíram, chamando a atenção para o mui-
to trabalho que nos espera caso ganharmos as 
eleições. Quis também salientar a sua satisfação 
como decorreu a votação para o Núcleo de Ma-
fra. Realçou também o trabalho da Comissão 
Política cessante, enaltecendo a honorabilidade 
do Senhor Presidente da Câmara, José M. dos 
Santos que várias vezes se deslocou à Sede em 
dias de reunião para debatermos assuntos do 
interesse do Concelho. Seguidamente quase to-
dos os elementos se pronunciaram, uns como é    
que vieram aqui parar, outros porque é que 

ficaram, tendo sido esclarecidos pelo Senhor 
Presidente numa maneira geral o motivo do 
convite. 
O Senhor Corte-Real perguntou também o 
porquê de dois Vice-Presidentes, tendo-lhe 
sido esclarecido tanto pelo Senhor Presidente 
como pelo Senhor Filipe Abreu, motivo, assim 
se consegue mais um elemento, não estando 
em causa ser ele o Vice-Presidente que subs-
tituirá o Presidente no impedimento deste em 
qualquer acto. 
O Senhor Daniel esclareceu a sua saída, en-
tendendo que seria mais útil no Núcleo de 
Mafra e ao mesmo dar lugar a ideias novas a 
nível da Concelhia sempre na perspectiva do 
melhor para o Partido. 
A lista da Comissão Política proposta para vo-
tação é composta por catorze elementos, sen-
do, Presidente, dois Vice-Presidentes, Tesou-
reiro, oito Vogais e dois da Juventude Social 
Democrata.
O Senhor Presidente leu o programa que irá 
ser proposto aos militantes “Plano de Activi-
dades” o qual mereceu a concordância de todos 
com a alteração de objectividade apenas em 
dois pontos e acrescento de um outro, propos-
to pelo Senhor Corte-Real relacionado com o 
apoio aos autarcas das Freguesias. 

Nada mais havendo a tratar, quando eram vinte 
e três horas e quarenta minutos foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta que vai 
por mim assinada, Carlos António da Silva, que 
na qualidade de Secretário a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Joaquim do Val Morais
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa

ActA nº 315
Aos vinte e quatro de Fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e três reuniu a Comissão 
Política do Partido Social Democrata do Con-
celho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e dez mi-
nutos o Senhor Presidente Dr. Sardinha por 
motivo de ir ainda comer alguma coisa dele-
gou no Vice Presidente, Senhor Corte-Real 
para dar início à sessão, começando por pedir 
a opinião a cada membro sobre as eleições do 
passado dia treze. Quando eram vinte e uma e 
trinta minutos chegou o Sr. Presidente, sendo 
informado das opiniões já expressas e ouvindo 
as restantes. 
Todos reconheceram o trabalho da lista B e 
a diferença de votos que preocupou o Senhor 
Presidente, chamando a atenção para uma re-
flexão profunda sobre o assunto, esperando de 
seguida a sua análise sobre as eleições, frisando 
o muito cuidado que terá de haver nos próxi-
mos Plenários com os pontos a propor para 
discussão. 
Fez também uma exposição e leitura sobre as 
Autárquicas demonstrando a sua preocupação 
e pedindo para que todos levassem trabalho 
para casa, para com calma reflectissem e pon-
derassem nesse trabalho a ser apresentado na 

próxima reunião, marcada para o dia cinco de 
Março com a análise e exposição desenvolvida 
dos nove pontos que a seguir se descreve:
 1 - Levantamento das necessidades e diag-
nóstico político por Freguesias - ao nível do 
Concelho. 
2 - Organização de listas. 
3 - Em colaboração com a Distrital fazer son-
dagens. 
4-Formação de autarcas em colaboração com 
a Distrital. 
5 - Elaboração de programas eleitorais. 
6 - Campanha eleitoral. 
7 - Acções de “Intervenção Política” com pré-
-campanha eleitoral.
8 - Jornal. 
9 - Aumento de cotas. 
Informou ainda que a organização e feitu-
ra das listas deverão estar prontas em Junho. 
Também da visita do Senhor Ministro da 
Agricultura, agora sim, já oficializada para o 
dia dezanove de Março com o programa ante-
riormente elaborado. 
O Senhor Martinho chamou a atenção para a 
ligação que existe entre o Senhor Peralta e o 
Comandante Aníbal, facto que ele, através de 
familiares, tem conhecimento, como também 
pediu uma opinião à Comissão Política para 
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os assuntos que apresentou, o calcetamento do 
Adro da Igreja e o Alargamento do Cemité-
rio, qual a maneira mais correcta e melhor de 
os conduzir, para daí poder tirar dividendos 
Políticos para as próximas eleições. Esta foi-
-lhe dada pelo Senhor Presidente com a con-
cordância de todos e que o mesmo achou por 
bem seguir. 
O Senhor Val de Morais salientou o namoro 
que anda a ser feito entre o C.D.S. e o P.S. para 
uma possível coligação, regozijando-se tam-
bém com a mudança efectuada da Secretária 
do Senhor Presidente da Câmara e que, no seu 
entender, já se nota uma melhoria significati-
va no atendimento dos munícipes, o que foi 
apoiado por todos os presentes, pecando ape-
nas por ter sido tão tarde tanto para a imagem 
do Senhor Presidente como por via indirecta 
para o Partido. 
O Senhor Corte-Real falou sobre o Boletim 
Informativo que devia sair até Abril. Propôs 
também uma ronda pelas Freguesias do Conce-
lho, ao ritmo de duas por semana, e também em 
outros pontos que coincidem com os nove que 
foram apresentados pelo Senhor Presidente. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 
horas e quarenta e cinco minutos foi encerrada 
a sessão, dela se lavrando a presente acta que vai 

ser por mim assinada, Carlos António da Silva, 
que na qualidade de Secretário a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Carlos Gil de Sousa
Assinatura ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Miguel Ângelo da Silva Correia
Lino Camilo Ferreira
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
José Manuel Gomes Honrado

ActA nº 316
Aos cinco de Março de mil novecentos e no-
venta e três reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quinze mi-
nutos o Senhor Presidente Dr. Sardinha deu 
início à sessão com as ausências dos Senho-
res Oliveira, Val Morais, Pedro e Martinho 
e com as presenças do Senhor Presidente da 
Câmara e Presidente da Mesa da Assembleia, 
começando por fazer uma explanação sobre o 
trabalho que tinha pedido para ser apresenta-
do hoje, isto para conhecimento dos Senhores 
Presidentes presentes, dizendo que este traba-
lho por motivo de alguns elementos não terem 
tido tempo para o fazer, ficaria para ser apre-
sentado na próxima reunião. 
Depois de ter explicado o trabalho que se vai 
fazer nas freguesias, pediu a opinião dos pre-
sentes, o que uns sugeriram duas vezes por se-
mana, outros dia sim, dia não. Trabalho esse 
que consta de uma reunião em cada Freguesia 
com todos os elementos eleitos e não eleitos e 
mais alguns. 
Informou ainda ter conhecimento de que a 
lista B tinha apresentado na Distrital o pe-
dido de impugnação das eleições do passado 
dia treze de Fevereiro com o pretexto de na 

altura da entrega da lista a nossa não estar na 
Sede, mas sim na mão do Senhor Presidente 
da Assembleia e que por isso a nossa lista não 
poderia ser a A, como também a falta de votos 
feitos em tipografia e que os que faltavam fo-
ram feitos à mão. (mas iguais). 
Quanto à questão da lista foi na altura sexta-
-feira, dia doze de Fevereiro cerca das vinte e 
duas horas e quarenta e cinco minutos tudo 
explicado e resolvido entre o Senhor Presiden-
te da Assembleia e o Senhor Gaspar Isidoro e 
Antonieta, chegando ainda a tempo de assistir 
os Senhores Presidente Dr. Sardinha e o Vice 
Presidente Filipe Abreu, ficando tudo esclare-
cido e resolvido nessa noite. 
Quantos aos votos, o Senhor Presidente da 
Assembleia na (altura) abertura dos trabalhos 
chamou a atenção para este facto não havendo 
nenhuma objecção tal como no final depois da 
contagem dos votos, no período em que fa-
laram o novo Presidente Dr. Sardinha. Falou 
também o Senhor Gaspar, Vice Presidente da 
lista B afirmando que para ele não tinha sido 
uma derrota mas sim uma Vitória, devido a ter 
aparecido tanta gente, agradecendo a presença 
de todos. Como tal no seu discurso não apre-
sentou nenhum reparo à maneira como decor-
reu a Assembleia. 

O Senhor Presidente da Câmara pediu a pala-
vra, fez o seu comentário sobre o ponto anterior 
e deu uma sugestão quanto à visita às Fregue-
sias, falando também da Junta do Sobral da 
Abelheira a uma pergunta do Senhor Lino. Fez 
de seguida uma análise Política sobre as autár-
quicas do Concelho não se mostrando preocu-
pado com a situação, chamando a atenção para 
o que se passa no Partido Socialista com os can-
didatos de que se fala, chegando à conclusão de 
que é benéfico para nós, pois todos queriam ir 
para a Câmara e isso está a criar uma guerra de 
destruição entre eles o que deseja que continue 
porque como aconteceu nas eleições anteriores 
dá uma má imagem para os votantes. O Senhor 
Presidente da Assembleia, Senhor Custódio 
com a Humildade que se lhe reconhece deu a 
sua sugestão sobre a Assembleia Municipal. 
O Senhor Filipe Abreu ficou em arranjar as 
listas que concorrem às freguesias nas eleições 
anteriores para a partir daí se poder fazer os 
convites para as reuniões que a Comissão Po-
lítica se propõe fazer. 
O Senhor Presidente da Câmara chamou a 
atenção para o erro que está a ser feito com 
a auto estrada Malveira - Torres Vedras, sem 
uma única saída o que no seu ponto de vista é 
um prejuízo muito grande para o escoamento 

dos produtos daquela zona e que vai fazer sen-
tir isso mesmo ao Senhor Ministro da Tutela. 
O senhor Conceição apresentou as obras a 
realizar na Sede o que obteve a concordância 
dos presentes, salientando que o partido não 
iria gastar um tostão com estes melhoramen-
tos. Quanto ao material já tinha a dádiva de 
alguns militantes, apenas a mão de obra seria 
paga, mas mesmo isso seria depois através de 
uns almoços e umas Festas a realizar que se iria 
arranjar o dinheiro para as mesmas. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 
horas e quarenta minutos foi encerrada a ses-
são, dela se lavrando a presente acta que vai ser 
por mim assinada, Carlos António da Silva, 
que na qualidade de Secretário a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Carlos Gil de Sousa
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Lino Camilo Ferreira
*João Manuel Pereira Rodrigues Pires
José Manuel Gomes Honrado
* Nota do transcritor: assinatura repetida
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ActA nº 317
Aos sete de Abril de mil novecentos e noventa 
e três reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e trinta mi-
nutos o Senhor Presidente Dr. Sardinha deu 
início aos trabalhos começando por apresentar 
os pontos a discutir. 
Ponto um - Informação do resultado das reu-
niões levadas a cabo com os autarcas das Fre-
guesias da Venda do Pinheiro, Santo Isidoro, 
Enxara do Bispo, Sobral da Abelheira e Vila 
Franca do Rosário. 
Segundo ponto - informação dos resultados 
da Comissão Distrital. 
Terceiro ponto - Discussão e aprovação dos 
cabeças de lista para Presidente da Câmara e 
Presidente da Assembleia Municipal. 
Quarto ponto - Programa de acção da Comis-
são Política. 
O Presidente questionou os restantes elemen-
tos da necessidade de aumentar mais algum 
ponto à ordem de trabalhos, o que foi respon-
dido negativamente. Continuando, aprovei-
tou a oportunidade de pedir desculpa ao Vice 
Presidente, Senhor Corte-Real de não ter sido 
avisado da desmarcação da visita à Freguesia 
de Santo Estevão das Galés. 

O Vogal, Senhor Martinho perguntou ao Se-
nhor Presidente quais os elementos que foram 
às reuniões das Freguesias, tendo sido infor-
mado de que foram ele próprio e os dois Vice 
Presidentes, os Vereadores Senhores Filipe 
Abreu e Gil Ricardo e na Freguesia do Sobral 
também o Senhor Daniel. O Senhor Corte-
-Real diz que no seu entender as reuniões fo-
ram produtivas e de um modo geral bastante 
positivas. 
O Senhor Filipe Abreu disse que tiveram 
o cuidado de informar os presentes às ditas 
reuniões de que não estavam ali para fazerem 
obras eleitoralistas mas sim para auscultar das 
necessidades mais prementes. 
O Senhor Corte-Real informou de que a for-
ma de comandar as reuniões terá de ser mo-
dificada de modo a se tornarem ainda mais 
produtivas. 
O Dr. Sardinha entende que se deverá fazer 
uma filtragem dos assuntos expostos nessas 
reuniões, tentar combater as medidas do Go-
verno Central de forma de antídoto, servem 
também estas reuniões para fazer uma avalia-
ção das pessoas que se podem ir buscar para 
candidatos às próximas autárquicas.
O Senhor Val de Morais alertou para a ne-
cessidade da Junta de Freguesia e da Câmara 

Municipal promover diligências para o não fe-
cho da estação dos C.T.T. no Livramento. 
O Senhor Presidente diz que na eventualidade 
de não se conseguir evitar o fecho da estação 
dos C.T.T. dever-se-á tentar o aproveitamento 
Político do facto de haver interesse financeiro 
do Ferreira na obtenção do fecho da estação. 
O vogal Senhor Carlos Gil diz que no seu 
entender não se deve reduzir a quantidade de 
pessoas às reuniões, mas reduzir a oferta. 
O vogal Senhor Oliveira diz que é preciso ter 
muito cuidado no contacto com as pessoas 
para as reuniões, pois algumas poderão não ser 
de total confiança do partido e mais tarde pre-
judicarem a acção a desenvolver. 
O vogal Senhor Armindo questionou qual a 
conclusão a que se chegou   
nas pessoas a contactar para as próximas autár-
quicas nas Freguesias do Sobral da Abelheira e 
Vila Franca do Rosário.
O Senhor Presidente respondeu que nessas 
reuniões obteve-se o número de telefone de 
todas as pessoas para possível contacto. 
O vogal Senhor Martinho informou de que 
finalmente conseguiu que se fizessem as obras 
na Igreja, as quais vão estar prontas na visita 
do Bispo. 
O vogal João Pires perguntou ao Senhor Mar-

tinho qual a reacção do Presidente da Junta de 
Freguesia e da população em geral. Respondeu 
o Senhor Martinho, que o Peixe passa e olha 
de lado e a população está com ele “Martinho” 
acrescentando de que estão reunidas todas as 
condições para quando houver a reunião na 
Carvoeira, esta seja um êxito e de grande im-
portância. 
O Senhor Lino diz que de harmonia com os 
estatutos, compete à Comissão Política ter 
contacto com os autarcas e que estas reuniões, 
muito Bem, mas que deviam ter havido outras 
anteriormente. 
O vogal Senhor Conceição diz que é produti-
vo que nas reuniões estejam presentes quantos 
mais melhor, para depois se poder ter mais por 
onde escolher. 
O Vice Presidente Senhor Filipe Abreu ex-
plicou que não foram mais elementos da Co-
missão Política porque no seu entender muito 
mais elementos, mais complicativo se torna, 
mas se forem mais um ou dois pode ter o seu 
interesse e que para as próximas reuniões se irá 
providenciar a ida de mais alguns elementos 
alternadamente. 
O Senhor Presidente informou que estava pre-
visto pela Comissão Política Distrital de que a 
ordem de indicação dos cabeças de lista eram 

por ordem: Concelhos maioritários, Maioria 
Relativa e por último Lisboa, que como já se 
sabe a ordem não foi seguida. 
Passou-se para o terceiro ponto que consistia 
na escolha e aprovação dos Candidatos a Pre-
sidente da Câmara e Presidente da Assembleia 
Municipal. Depois de devidamente pondera-
do ”de acordo com as referidas eleições” foi es-
colhido um único nome para candidato a Pre-
sidente da Câmara como também um único 
nome para Presidente da Assembleia Muni-
cipal, respectivamente Engenheiro José Maria 
Ministro dos Santos e Custódio  Rodrigues 
Alves. Seguiu-se a votação por voto secreto. 
Unanimidade, tanto para um como para outro 
candidato. 
Definiu-se a realização do Plenário Concelhio 
para o fim do Mês de Maio, prevendo que nes-
sa data estão concluídas as obras da Sede, na 
rua do Arvoredo. 
A realização da festa de Aniversário do Parti-
do estará também dependente das obras atrás 
indicadas, que apesar de haver todo o interesse 
na sua realização, prevê-se a quase total im-
possibilidade, em virtude da aproximação da 
data, e do tempo de execução das obras, tendo 
o Senhor Conceição prometido fazer tudo o 
que estiver ao seu alcance para dar as obras por 

concluídas antes da aludida data do Aniver-
sário. 
O Senhor Presidente foi abordado pelo De-
putado Jorge Paulo, o qual está bastante preo-
cupado com a actuação da J.S.D. de Mafra em 
virtude da Distrital da J.S.D. ter incumbido 
as J.S.D.s Concelhias para fazerem convites a 
membros do Governo para efectuar visitas às 
respectivas áreas de actuação e o Miguel Ân-
gelo ter convidado o Secretário de Estado do 
Turismo depois de ter falado com o Senhor 
Varela. 
Considera esta Comissão Política da maior 
inoportunidade o aludido convite e que se co-
munique deste sentimento à J.S.D. Concelhia. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te quatro horas foi encerrada a sessão, dela se 
lavrando a presente acta. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Carlos Gil de Sousa
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Lino Camilo Ferreira
* João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Nota do Transcritor: assinatura repetida
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ActA nº 319*
Aos vinte e seis de Maio de mil novecentos e no-
venta e três reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e vinte mi-
nutos, o Senhor Presidente Dr. Sardinha deu 
início aos trabalhos, altura em que apareceu 
o Senhor Custódio, Presidente da Mesa da 
Assembleia que veio dar conhecimento de ter 
recebido de um número de militantes, três do-
cumentos assinados por vários militantes em 
que solicitam uma Assembleia para tratar de 
uma proposta da criação do Núcleo da Ericei-
ra. Seguidamente despediu-se e saiu. 
Recomeçando os trabalhos o Senhor Presiden-
te informou do tratamento das visitas às Fre-
guesias tendo-se discutido e assente as datas 
para as respectivas visitas. Informou também 
de que estava a ser pressionado por Lisboa 
para a apresentação dos cabeças de listas para 
as Freguesias, não se mostrando preocupado 
com isso e que na realidade já há algum tempo 
se anda a trabalhar nisso propondo uma data, 
dia três de Julho, em Assembleia, fazer a apre-
sentação dos mesmos, falou-se em nomes e 
discutiram-se possibilidades. O Senhor Con-
ceição propôs realizar um jantar no dia deza-
nove de Junho com o que todos concordaram, 

será o primeiro de vários, com o objectivo de 
arranjar verbas para a amortização da despesa 
feita com os melhoramentos da Sede. 
Falou-se também no Plano Director Mu-
nicipal. Chegando-se à conclusão de que se 
deveria marcar uma Assembleia convidando 
pessoas qualificadas para a apresentação e dar 
explicações aos militantes se for cado disso. 
Quando eram vinte e três horas e vinte minu-
tos o Senhor Presidente deu por encerrada a 
sessão, convidando os elementos que moram 
na Ericeira a passar pela Sede para vermos o 
andamento das obras de melhoramento, ao 
que todos aderiram. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e três horas e dez minutos foi encerrada a 
sessão, dela se lavrando a presente acta que vai 
por mim assinada, Carlos António da Silva, 
que na qualidade de Secretário a subscrevi. 
* Nota do transcritor: esta acta está transcrita 
no livro antes da Acta nª 318 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura ilegível
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas

ActA nº 318
Aos seis de Maio de mil novecentos e noventa 
e três reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e vinte minutos 
o Senhor Presidente Dr. Sardinha deu início aos 
trabalhos começando por agradecer a presença 
de todos, Comissão Política, Delegados à Dis-
trital, Núcleo de Mafra e Mesa da Assembleia. 
Começou por falar na reportagem passada na 
Rádio Televisão Portuguesa, canal dois, no dia 
três de Maio e que foi filmada no dia vinte e oito 
de Abril com a presença de elementos do Par-
tido Comunista e do Partido Socialista, respec-
tivamente Senhores Vicente da Silva, José João, 
Dr. Augusto e Portela. Depois de ter passado a 
gravação para que todos os elementos vissem 
seguiu-se um amplo debate sobre o assunto em 
que todos intervieram. Várias hipóteses foram 
apresentadas desde os Jornais e Rádio regionais, 
Jornais Nacionais, Direcção da R.T.P., Presiden-
te do Partido, Distrital, Secretário Geral e Alta 
Autoridade para a Comunicação Social. Con-
clusão, nada se fazer neste momento.
O Vice Presidente Corte Real chamou a aten-
ção para o ataque que nos foi feito através do 
Senhor José Ministro e considera um erro 
nosso tomarmos qualquer posição. 

O Senhor Lino fez uma intervenção onde 
exemplificou alguns casos como o do Dr. Sá 
Carneiro, que diziam dever milhares de contos 
e ganhou eleições etc. etc., como tal também 
nós não nos devíamos estar a preocupar com 
respostas, pois está aos olhos das pessoas de 
que esta reportagem foi feita de má fé, o que 
mostraram no Casino é elucidativo. Como tal, 
apoia a versão de alguns elementos, de que 
agora nada fazermos perante a opinião pú-
blica, mas aguardar para uma outra altura, se 
possível para mais perto das eleições. 
Quanto à reportagem é mais do que evidente 
de que tanto o Partido Socialista com o objec-
tivo mais do que conhecido, também o Partido 
Comunista gostaria de voltar a ter na Câmara 
um elemento seu. 
O Senhor Presidente amanhã dia sete, vai es-
tar presente na reunião da Comissão Política 
Distrital alargada e aproveita para falar com o 
Senhor Isaltino sobre este assuntou para ver o 
que ele pensa e qual a sua opinião. Deu tam-
bém conhecimento do que se tinha passado no 
Plenário Distrital.
O Senhor Resende deu conhecimento da 
campanha de que o Senhor Sinfrósio anda a 
fazer, mais concrectamente no Lar em Mafra. 
O Senhor Filipe Abreu aproveitou para infor-

mar também que no Hospital ele anda a fazer 
o mesmo, inclusivé oferecendo-se para o ar-
ranjo ou mesmo substituir a televisão a preto 
por uma a cores. Neste caso e nesta visita ia 
acompanhado do Senhor Aníbal Rodrigues. 
Voltando ao ponto anterior, Plenário da Dis-
trital, com o ponto único a apresentação dos 
Candidatos às Câmaras de Oeiras e Mafra, 
onde foi apresentada uma moção louvando o 
trabalho realizado por estas duas Câmaras nas 
pessoas dos seus Presidentes, Senhores Isalti-
no Morais e José Ministro dos Santos, moção 
que foi aprovada por unanimidade e onde es-
tava presente o militante Senhor Mano e Silva 
como observador. O Vice Presidente, Senhor 
Filipe Abreu informou do elogio que as fun-
cionárias da Distrital fizeram do Senhor Lino 
desejando-lhe também as melhoras esperando 
que em breve as possa ir visitar e também aju-
dar a resolver alguns problemas na Distrital tal 
como já tem acontecido várias vezes.
O Pedro falou também sobre a periodicidade 
do Boletim Municipal o que foi esclarecido 
pelo Senhor Filipe Abreu de que a partir de 
agora estava previsto normalizar a saída de 
cada Número, mas que não sabia ainda de 
quando em quando. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 

horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, 
dela se lavrando a presente acta que vai por 
mim assinada, que na qualidade de Secretário 
a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Assinatura ilegível
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Lino Camilo Ferreira
Carlos Gil de Sousa
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
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ActA nº 320
Aos sete de Junho de mil novecentos e noven-
ta e três reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte horas e dez minutos o 
Senhor Presidente deu início aos trabalhos 
começando com as ausências dos Senhores 
Oliveira, Pedro e Armindo, começando por 
dar conhecimento da resposta do Conselho de 
Jurisdição ao pedido de impugnação feito pelo 
companheiro Senhor Manuel Gaspar, a qual 
foi considerada improcedente. 
Falou também sobre a criação do Núcleo da 
Freguesia da Ericeira, o que acha muito Bem, 
só que nesta altura, expondo o seu ponto de 
vista sobre esta inoportunidade. 
O Senhor Ministro dos Santos, também pre-
sente, usou da palavra, fazendo uma exposição 
sobre a situação Política e sobre a estratégia a 
adoptar. 
Ficou marcada uma assembleia para o dia três 
de Julho que inclui uma ordinária às vinte e 
uma horas e outra extraordinária para as vinte 
e três horas.-
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e uma horas e trinta minutos deu por encer-
rada a sessão, dela se lavrando a presente acta 
que vai por mim assinada, que na qualidade de 

Secretário a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura ilegível
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
José Manuel Gomes Honrado

ActA nº 321
Aos vinte e nove de Junho reuniu a Comissão 
Política Concelhia do Partido Social Demo-
crata do Concelho de Mafra. 
Esteve presente o Senhor Engenheiro Minis-
tro dos Santos, que na qualidade de Presidente 
da Câmara e actual candidato a este cargo para 
as próximas eleições autárquicas, no intuito 
de dar o seu parecer sobre a Conferência de 
Imprensa hoje mesmo efectuada pela Distri-
tal do Partido a indicar os seus candidatos à 
Área Metropolitana de Lisboa. De salientar 
nas suas palavras a sua preocupação pelos re-
sultados que o Partido possa conseguir vir a 
obter nas próximas eleições, levando em conta 
a nível Nacional o desgaste do Partido no Go-
verno central e a nível da Área Metropolitana, 
com a estratégia menos boa na escolha de al-
guns candidatos, nomeadamente nos Conce-
lhos de Cascais e Sintra. 
O Presidente Dr. Sardinha esclareceu achar 
não responder à carta que lhe foi dirigida por 
um grupo de filiados, por não ter lógica polí-
tica pronunciar-se sobre um assunto, quando 
o processo foi instaurado inversamente e por-
tanto ao arrepio da ordem interna do Partido. 
O Senhor Presidente alertou para que os 
membros da Comissão Política contacte o 

maior número possível de filiados para com-
parecerem no Plenário do dia três de Julho. 
De seguida discutiu-se a estratégia a aplicar no 
Plenário desse dia, tendo em atenção os ata-
ques que o Partido está a ser alvo por forças 
internas que não têm ética política pois são 
contestantes dum acto Democrático e livre. 
Assim, concluindo, evitar se possível e da me-
lhor forma, a divisão interna do Partido Social 
Democrata do Concelho de Mafra. 
Recebeu esta Comissão Política uma divulga-
ção da Comissão Política Distrital da A.M.L. 
sobre “ Reuniões Técnicas de Debate” enqua-
dradas no programa de preparação das eleições 
autárquicas Noventa e três da A.M.L. para o 
dia três de Julho a começar às nove e trinta 
minutos. Ficou decidido que irão estar presen-
tes os Senhores Val Morais, Corte-Real e João 
Manuel Pires. 
Foram recebidas propostas para militantes, 
sendo a do Senhor António Joaquim Santos 
Luz aprovada por unanimidade, a do Senhor 
Gilberto António Almendra aprovada por 
oito votos a favor, dois votos brancos e um 
voto contra. Sobre as dos Senhor Jorge Gon-
çalves e Berta Moreira, tendo ficado decidido 
o Senhor Presidente da Comissão Política, 
escrever-lhes uma carta para o contactarem e 

nessa altura, tentar demovê-los da intenção de 
se inscreverem no Partido Social Democrata. 
Foi pelo presidente da Comissão Política apre-
sentada uma proposta com o seguinte teor: 
- No prosseguimento da introdução de algu-
mas alterações conducentes a dotar o Partido 
Social Democrata, ao nível local, de melhores 
infraestruturas, mobilização e informação dos 
militantes, foram tomadas várias iniciativas. 
- Considerando as importantes obras de bene-
ficiação na Sede Concelhia levadas a cabo por 
proposta e iniciativa do nosso companheiro 
Senhor Francisco Ferreira da Conceição, no-
meadamente na remoção e colocação de novo 
piso, nova instalação eléctrica, nova arrecada-
ção, pinturas, etc. Obras efectuadas em tempo 
recorde e que em devido tempo tinham mere-
cido desta Comissão Política a sua aprovação. 
- Considerando ainda, que esta iniciativa para 
além das obras propriamente ditas, incluíram 
todo um trabalho de angariação de fundos 
para as financiar, inclusive o adiantamento de 
algumas verbas necessárias ao bom desenvol-
vimento dos trabalhos. 
 - Considerando por fim, que a qualidade com 
que as obras foram levadas a efeito, e que ti-
veram como corolário um magnífico jantar de 
convívio, onde foi possível juntar, não só os 

militantes e simpatizantes que contribuíram 
para a realização das obras, como também to-
dos os militantes que através do nosso Boletim 
Informativo tiveram conhecimento do evento, 
pese embora o atraso com que tal seguiu para 
o correio. 
- Proponho que a Comissão Política reunida 
em vinte e nove de Junho de mil novecentos 
e noventa e três, aprove esta proposta e lavre 
em acta, um voto de louvor ao Militante Fran-
cisco Ferreira da Conceição, pela iniciativa e 
trabalho desenvolvido nas obras de renovação 
das instalações da Sede Concelhia e respectiva 
angariação de fundos. 
Tendo a mesma, depois de posta à votação 
sido aprovada por unanimidade, e ser dado co-
nhecimento do seu teor no próximo Plenário. 
Foi comunicado pelo Senhor Presidente que 
está marcado um debate com o Senhor Dr. 
Molato Correia sobre urgência médica, para o 
dia catorze de Outubro. 
Pediu o Senhor Presidente propostas para a 
dinamização da Sede para a realização de di-
nheiro. Salientou também a necessidade de 
sair novo Boletim Informativo antes das férias. 
Informou o Vogal Senhor Martinho de que, a 
inauguração das obras na Igreja da Carvoeira 
correram favoravelmente Bem. 
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A Comissão Política tomou conhecimento de 
que a lista dos ofertantes para melhoramentos 
da Sede rendeu trezentos e setenta mil escudos. 
Tomou também conhecimento de que a Co-
missão Política entregou à Distrital duzentos 
mil escudos, valor esse angariado no Concelho 
para a compra da nova Sede da Distrital. 
O Vogal Senhor Corte Real solicitou a opi-
nião da Comissão Política sobre a publicidade 
do curriculum vitae do Senhor Engenheiro 
Ministro dos Santos à Comunicação Social 
Regional, já que tem o parecer favorável do 
próprio. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 
horas e quarenta minutos foi encerrada a ses-
são, dela se lavrando a presente acta que vai 
por mim assinada, Carlos António da Silva, 
que na qualidade de Secretário a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura ilegível
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
João Manuel Pereira Rodrigues Pires

ActA nº 322
Aos dezanove de Julho de mil novecentos e no-
venta e três reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e vinte minutos 
o Senhor Presidente Dr. Sardinha deu início aos 
trabalhos, com as ausências dos Senhores Corte 
Real, Oliveira e Pedro, começando por apresentar 
uma carta enviada por um grupo de militantes, 
com os seguintes pontos: 
- Ponto Um - Núcleo PSD. Ericeira. 
Por ultrapassado é considerado nulo. 
- Ponto dois - Candidatura 93 à Junta de Fre-
guesia da Ericeira.
Há que ouvir do grupo de militantes o que eles 
têm para dizer. 
- Ponto três - Junta de Turismo da Ericeira. 
Não é da competência da Comissão Política e 
esta deliberou não se pronunciar relativamente 
a este assunto em ano de eleições. 
- Ponto quatro - Plano de Urbanização da 
Ericeira. 
Foi ultrapassado por tardio. 
- Ponto cinco - Ex- casino da Ericeira (atri-
buição de Nome). 
Foi atribuído o nome de Casa da Cultura Jai-
me Lobo e Silva. 
- Ponto seis - Eleições autárquicas 93 no Con-

celho de Mafra. 
Decidiu-se ainda a marcação de uma hora 
para a reunião e que fundamentalmente é para 
ouvir e não responder. 
Alertar o grupo de militantes para a não uti-
lização do símbolo do Partido e do nome de 
“Núcleo Ericeira Comissão Instaladora”. 
Providenciar a marcação de um convívio com 
sardinhada e febras na brasa para o dia oito 
de Agosto pelas dezanove horas com o preço 
de mil escudos por pessoa; decidiu-se ainda, 
convidar o companheiro Montalvão Macha-
do e estar presente. 
O Senhor Presidente informou a Comissão 
Política de no dia vinte e sete de Julho ser o 
lançamento da Campanha pelo senhor Pro-
fessor Cavaco Silva no Castelo de S. Jorge. 
Decidiu-se também distribuir o Boletim In-
formativo no referido Jantar convívio, tal 
como a marcação para o princípio de Setem-
bro, a discussão do Plano Director e também o 
arrancar da Campanha no último sábado, dia 
vinte e cinco de Setembro. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram uma 
hora e vinte minutos deu por fim dos traba-
lhos, encerrando a sessão, dela se lavrando a 
presente acta que vai por mim assinada, Carlos 
António da Silva, que na qualidade de Secre-

tário a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura ilegível
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
José Manuel Gomes Honrado

ActA nº 323
Aos quinze de Setembro de mil novecentos 
e noventa e três reuniu a Comissão Política 
do Partido Social Democrata do Concelho 
de Mafra. 
Quando eram vinte e duas horas e dez minu-
tos, com as ausências dos Senhores Oliveira, 
Corte Real e Filipe Abreu, o Senhor Presi-
dente Dr. Sardinha deu início aos trabalhos, 
começando por dar conhecimento do que se 
passou na reunião havida com um grupo de 
militantes Senhores Mário Silva, Fernando 
Barbeiro, Alexandre, Antonieta, Manuel Gas-
par e Leandro. Estes começaram por criticar 
alguns membros da Comissão Política alegan-
do de que esses mesmo lhes deixaram de fa-
lar e andam a dar algumas bocas que eles não 
aceitam. Depois de ter sido discutido este tema 
chegou-se à conclusão de que não têm razão e 
que não é verdade, porque nenhum membro 
da Comissão Política lhes deixou de falar. 
Apresentaram também a questão da lista para 
a Junta de Freguesia ao que o Senhor Presi-
dente lhes informou de que isso era da com-
petência da Comissão Política. 
Chamaram a atenção para o nome do Ex-Casi-
no, continuando a dizer que no seu ponto de vis-
ta, o nome mais indicado seria o de Paula Rêgo.

Quanto ao Plano Director lamentaram-se de 
que as sugestões apresentadas pelo Fórum não 
tivessem sido levadas em consideração.
O Sr. Mário e Silva disse ainda que, como 
Presidente do Fórum e como Ericeirense por 
vezes teria que ir contra a política do Partido 
Social Democrata Concelhio. 
O grupo pediu para que fosse marcado um 
Plenário, ao qual o Senhor Presidente disse 
que sim Senhor, que se iria ver datas para que 
tal se concretizasse. 
Finalizada esta exposição o Senhor Presidente 
pôs a circular pela mesas duas cartas, uma des-
te grupo e uma outra carta de esclarecimento 
do Presidente da Juventude Social Democra-
ta, Senhor Honrado, o qual não só por escrito 
mas também verbal, esclareceu o que se tinha 
passado, tudo isto devido ao mau entendido 
do diz-se, diz-se, aumentado e deturpado pelo 
militante Senhor Carapau. 
Discutiu-se a estratégia quanto à apresentação 
da lista para a Junta de Freguesia da Ericeira, 
o que dentro de uma semana possivelmente a 
lista estaria completa. O Senhor Presidente 
fez uma exposição sobre as freguesias restan-
tes, salientando ao casos do Sobral da Abe-
lheira, Malveira, Enxara do Bispo, Azueira e 
Carvoeira, onde em algumas havia ainda al-
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guns problemas a resolver. 
De seguida fez-se a carta resposta ao grupo de 
militantes “denominado Núcleo”. 
Discutiu-se a alteração à data marcada para o 
Plenário. Em vez do dia vinte e cinco de Se-
tembro passou para o dia dois de Outubro. 
Falou-se também no orçamento para a campa-
nha tal como os planos e estratégia da mesma. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 
horas e vinte e cinco minutos deu por encer-
rada a sessão, dela se lavrando a presente acta 
que vai por mim assinada, Carlos António Sil-
va, que na qualidade de Secretário a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Assinatura ilegível
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Fernando Honorato Jorge

ActA nº 324
Aos vinte e dois de Setembro de mil novecentos 
e noventa e três reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e trinta mi-
nutos, o Sr. Presidente Dr. Sardinha deu início 
à sessão com as ausências dos Senhores Filipe 
Abreu, Corte Real, Oliveira, Pedro e Val de 
Morais. 
Ponto único: saber da boca do Candidato à 
Junta de Freguesia, quais os nomes que pre-
tende, para fazer parte da lista, com os critérios 
anteriormente definidos pela A.M.L. 
Depois de todos os nomes apresentados foi 
posto em discussão os lugares, em que cada 
um iria ocupar na lista a apresentar às eleições, 
o que será pela seguinte ordem: 
Joaquim José Alexandre Casado   1
Joaquim Manuel Dias Leitão   2
Frederico António Freire   3
José Manuel Pires Soares   4
Leandro Miguel dos Santos   5
João Manuel Pereira Rodrigues Pires   6
Artur Fernandes Dias Neves   7
Frederico Duarte Côco   8
Filipe Tomáz Marques   9
Abílio Filipe Pereira   10
Luís Feliciano da Costa   11

José Francisco Paixão dos Santos Póvoa   12
Jaime Manuel Melo Póvoa   13
Manuel Simões Pires Freire   14
Nada mais havendo a tratar, quando eram onze 
horas e cinquenta minutos, deu por encerrada 
a sessão, dela se lavrando a presente acta, que 
vai por mim assinada, Carlos António da Sil-
va, que na qualidade de Secretário, a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Assinatura Ilegível
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
João Manuel Pereira Rodrigues Pires

ActA nº 325
Aos dezasseis de Outubro de mil novecentos 
e noventa e três reuniu a Comissão Política 
do Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Sr. Presidente Dr. Sardinha deu 
início à sessão com um ponto único: Aprova-
ção das Listas a apresentar no Tribunal. 
Feita a votação por voto secreto foram aprova-
das por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, quando eram 
onze horas e vinte minutos, deu por encerrada 
a sessão, dela se lavrando a presente acta, que 
vai por mim assinada, Carlos António da Sil-
va, que na qualidade de Secretário, a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Assinatura Ilegível
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Lino Camilo Ferreira
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas

ActA nº 326
Aos vinte e sete de Outubro de mil novecen-
tos e noventa e três reuniu a Comissão Política 
do Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Sr. Presidente Dr. Joaquim Sardi-
nha deu início aos trabalhos com as ausências 
dos Senhores Oliveira, Honrado e Vale Mo-
rais, com a seguinte ordem de trabalhos: 
- Divisão das atribuições para a Campanha 
Eleitoral. 
- Estratégia a aplicar na Campanha Eleitoral. 
- Estrutura dos Programas Eleitorais. 
Foi explanado pelo Senhor Presidente os três 
pontos da ordem de trabalhos em conjunto, 
pois estão todos interligados. 
Foi pela Comissão Política designado como 
Coordenador da Campanha eleitoral o Vice 
Presidente da Comissão Política o Senhor Cor-
te Real e como Mandatário o Vice Presidente 
da Comissão Política o Senhor Filipe Abreu. 
Foi também deliberado levantar um processo 
disciplinar ao militante que infringiu os Estatu-
tos, nomeadamente o militante, Senhor Isido-
ro Pereira (Carapau). Vai realizar-se um jantar 
de apresentação de Candidatos no restaurante 
Cangalho II no Seixal – Ericeira, no dia trinta 

de Novembro de mil novecentos e noventa e três. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 
horas e vinte minutos, o Senhor Presidente 
deu por encerrada a sessão, dela se lavrando a 
presente acta, que vai por mim assinada, Car-
los António da Silva, que na qualidade de Se-
cretário, a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
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ActA nº 327
Aos vinte e sete de Dezembro de mil novecen-
tos e noventa e três reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e trinta mi-
nutos, o Sr. Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
deu início aos trabalhos com as ausências dos 
Senhores Oliveira e Corte Real, com a seguin-
te ordem de trabalhos: 
- Análise Eleições Autárquicas. 
- Análise Eleições na Distrital. 
- Procedimento dos Processos Disciplinares a 
alguns militantes. 
O Partido foi penalizado pelo voto urbano à 
excepção na Malveira. Felizmente que a Co-
missão Política não teve a leviandade de alte-
rar o Candidato a Presidente da Câmara, pois 
existe sempre um voto de simpatia. 
Na Azueira a culpa da derrota pode-se atribuir em 
parte ao grupo que fez a lista à margem da Co-
missão Política, mas também é verdade que a vo-
tação é igual, tanto para a Assembleia de Fregue-
sia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. 
O Companheiro Honrado alertou para o fac-
to de a campanha ter decorrido a setenta por 
cento da sua capacidade real e que o coorde-
nador da Campanha, não poder ser ao mesmo 
tempo Candidato, e que se perdeu um pouco 

da “onda laranja” na malta nova. 
O Companheiro Armindo está contente por se 
ter ganho a Junta de Freguesia da Ericeira, mas 
ao mesmo *[tempo] ficou triste por não ter acon-
tecido o mesmo para a Câmara, entendendo que 
a Campanha para a Câmara falhou. Agradecen-
do à Juventude Social-democrata Concelhia a 
força que deram à Campanha na Vila da Ericei-
ra, especialmente ao Honrado e Miguel Ângelo. 
O Companheiro Carlos Gil adverte para a 
pouca diferença da maioria absoluta alcançada.
O Companheiro Pedro chama a atenção para 
a Campanha feita na Enxara do Bispo, foi fei-
ta porta-a-porta e ganhámos, aquilo que os 
próprios candidatos julgavam perdido. 
Relativamente à Câmara volta a insistir de que 
o Boletim devia ser mais divulgado. 
Falou-se mais uma vez na Penalização de Mi-
litantes que têm tido acções prejudiciais ao 
Partido tais como, infracções aos Estatutos, 
concretamente a alguns Militantes das Fre-
guesias da Ericeira, Santo Isidoro e Azueira. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e quinze minutos, o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a sessão, dela se la-
vrando a presente acta que vai por mim assina-
da, Carlos António da Silva, que na qualidade 
de Secretário, a subscrevi. 

* Nota do Transcritor: palavra acrescentada 
para dar sentido ao texto.
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
José Manuel Gomes Honrado 

ActA nº 328
Aos sete de Fevereiro de mil novecentos e noven-
ta e quatro reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e duas horas e cinco mi-
nutos, o Sr. Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
deu início aos trabalhos com as ausências dos 
Senhores Filipe Abreu, Corte Real, Oliveira, 
Martinho, Pedro e Honrado. 
Começando por dar conhecimento da reunião 
que teve na Distrital e que aproveitou também 
para chamar à atenção do Presidente Senhor 
Arlindo Carvalho para o problema das trans-
ferências dos militantes, o qual também con-
cordou, achando por bem rever este ponto dos 
Estatutos, informando ainda que iria dar con-
tinuação à política anterior. 
O Sr. Presidente Dr. Sardinha sugeriu a reali-
zação de um seminário com os autarcas e ins-
petores do M.A.I. para que os autarcas fiquem 
com melhores conhecimentos para executa-
rem os seus mandatos. 
O Senhor Presidente falou sobre o P.D.M. e 
dos Serviços Municipalizados de Mafra e a sua 
possível privatização. Seguidamente fez uma 
exposição sobre Política Interna do Partido, 
chamando à atenção e dando conhecimento 
de alguns casos de Militantes que ultimamen-

te infringiram os estatutos, nomeadamente os 
Senhores Isidoro Pereira (Carapau), Hercula-
no Antunes Jorge, Manuel Martins e Hermí-
nio da Azueira. Depois de discutido, foi apro-
vado por voto secreto e por maioria, escrever 
uma carta a estes militantes, chamando-os à 
atenção para o facto, sendo esta redigida de 
imediato. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
uma hora e dez minutos, o Senhor Presidente 
deu por encerrada a sessão, dela se lavrando a 
presente acta que vai por mim assinada, Carlos 
António da Silva, que na qualidade de Secre-
tário, a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
João Manuel Pereira Rodrigues Pires

ActA nº 329
Aos vinte e quatro de Fevereiro de mil nove-
centos e noventa e quatro reuniu a Comissão 
Política do Partido Social Democrata do Con-
celho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e trinta mi-
nutos, o Sr. Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
deu início aos trabalhos com as ausências dos 
Senhores Filipe Abreu, Oliveira e J.S.Ds, com 
um único ponto: Concessão de exploração dos 
Serviços Municipalizados de Mafra. 
O Senhor Presidente começou por fazer uma 
explanação sobre o assunto e quando eram 
vinte e uma horas e quarenta minutos chegou 
o Senhor Presidente da Câmara, ao qual pas-
sou a palavra, para este dar as explicações ne-
cessárias e desfazer dúvidas que existiam nos 
membros da Comissão Política. 
Dúvidas que eram: se já haviam empresas in-
teressadas; como era com o Património; preços 
e futuros aumentos com o saneamento; com o 
pessoal etc., etc. 
A todas estas questões o Senhor Presidente da 
Câmara respondeu, esclarecendo a Comissão 
Política. 
Seguidamente o Senhor Presidente da Câma-
ra fez uma análise da situação do País, mos-
trando a sua preocupação. 
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Falou também da Expo noventa e oito e nas 
suas vantagens para o Concelho, no qual nos 
deveríamos empenhar a fundo para daí tirar-
mos todos os benefícios que no seu ponto de 
vista, iremos ter. Até que nessa altura e com 
o traçado Malveira-Mafra e Mafra-Ericeira 
já prontos, ficaremos a trinta minutos de Lis-
boa e também com o Matadouro Distrital na 
Abrunheira já a funcionar. Por tudo isto en-
tende que é uma oportunidade única para que 
o Concelho de Mafra tenha o desenvolvimen-
to que merece, o que foi apoiado e encorajado 
por toda a Comissão Política. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e vinte minutos, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a sessão, dela se 
lavrando a presente acta que vai por mim as-
sinada, Carlos António da Silva, que na quali-
dade de Secretário, a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
João Manuel Pereira Rodrigues Pires

ActA nº 330
Aos vinte e nove de Abril de mil novecentos 
e noventa e quatro reuniu a Comissão Política 
do Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Sr. Presidente Dr. Joaquim Sardi-
nha deu início aos trabalhos com as ausências 
dos Senhores Filipe Abreu, Armindo e Pedro, 
com quatro pontos na ordem de trabalhos: 
- Campanha para as Eleições Europeias. 
- Assembleia da Área Metropolitana de Lisboa. 
- Juventude Social-democrata Concelhia. 
- Núcleo da Ericeira. 
Debateu-se o primeiro ponto onde houve vá-
rias análises e trocas de ideias. Foi também 
nomeado o Presidente da Juventude Social-
-democrata, Senhor Honrado para coorde-
nador da Campanha no Concelho e foi dado 
conhecimento do Programa a Distrital em 
campanha no Concelho. Assim dia dois de 
Junho o Candidato António Capucho e dia 
nove de Junho os Candidatos Carlos Pimenta 
e Helena Vaz da Silva deslocar-se-ão à Fei-
ra da Malveira e no dia três de Junho haverá 
uma sessão de esclarecimento na sede Conce-
lhia com a presença de Helena Vaz da Silva; o 
coordenador da Campanha Distrital será Luís 

Nobre. 
Vão-nos ser entregues mil bandeiras e empres-
tado um carro de som. 
Falou-se também do Comício Festa arranque 
da Campanha com o Presidente  do Partido, 
Professor Aníbal Cavaco Silva na Torre de Be-
lém no dia vinte e oito de Maio e que haverá 
um ou mais autocarros à disposição para fazer 
deslocar os militantes e simpatizantes ao co-
mício. 
Foi também dado conhecimento de que a Ju-
ventude Social Democrata Distrital vai reali-
zar um comício no dia vinte e um de Maio no 
Pavilhão A+B em Lisboa. 
O Senhor Lino chamou a atenção para os atra-
sos com que são enviadas as convocatórias, sendo 
esclarecido de que a culpa não foi do Militante 
encarregue de o fazer, mas sim dos correios e que 
não é a primeira vez que tal acontece. 
Quanto à eleição da Assembleia da Área Metro-
politana de Lisboa, a Comissão Política indicou 
três nomes para fazerem parte da Lista, Senhores 
Custódio, Joaquim Sardinha e Corte Real. 
O Senhor Presidente fez uma análise sobre a mi-
litância no Partido, à qual se seguiu uma discussão 
com todos os membros da Comissão Política.
Conclusão: de que se deveria começar pela 
Juventude, começando pela idade escolar, 

para que estes estivessem preparados para as 
associações escolares. Quanto aos Adultos, te-
remos de acordar, pois o Partido parece estar 
adormecido. 
Novamente se voltou a falar na criação do Nú-
cleo da Ericeira. 
Falou-se também em convidar todos os autar-
cas eleitos e não eleitos para uma reunião na 
Sede para debater assuntos de interesse para a 
Vida do Partido e do Concelho de Mafra. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e cinquenta minutos, o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a sessão, 
dela se lavrando a presente acta que vai por 
mim assinada, Carlos António da Silva, que na 
qualidade de Secretário, a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Miguel Ângelo da Silva Correia
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
José Manuel Gomes Honrado

ActA nº 331
Aos sete de Julho de mil novecentos e noventa 
e quatro reuniu a Comissão Política do Parti-

do Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e duas horas e quinze mi-
nutos, o Sr. Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
deu início aos trabalhos com as ausências dos 
Senhores Oliveira, Pedro e Filipe Abreu, com 
três pontos em apreciação: 
- Eleições Europeias. 
- Trabalho da J.S.D nas eleições. 
- Núcleo da Ericeira. 
O reconhecimento do trabalho feito pela 
J.S.D. Concelhia a qual foi das Campanhas 
que melhor se fizeram, o Senhor Presidente 
da JOTA Senhor Dr. Honrado, enalteceu o 
trabalho de equipa, sem o qual não teria sido 
possível, chamando também à atenção da falta 
de elementos nas mesas de voto, onde era rara 
a que estivesse completa, isto por falta de ele-
mentos dos outros partidos e não dos nossos 
militantes. Foi de seguida apresentado e lido 
o Plano de Actividades da JOTA. Foi também 
alertado pelo Senhor Presidente de que deve-
riam fazer uma campanha de angariação de 
novos militantes para a J.S.D. 
Foi mais uma vez discutida a questão do Nú-
cleo da Ericeira. 
O Senhor presidente fez uma análise sobre a 
actividade da Câmara e dos Serviços Munici-
palizados. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 

horas e vinte minutos, deu por encerrada a ses-
são, dela se lavrando a presente acta que vai 
por mim assinada, Carlos António da Silva, 
que na qualidade de Secretário, a subscrevi.
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Miguel Ângelo da Silva Correia
Carlos Gil de Sousa
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Lino Camilo Ferreira
José Manuel Gomes Honrado

ActA nº 332
Aos oito de Setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro reuniu a Comissão Política 
do Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e duas horas, o Sr. Pre-
sidente Dr. Joaquim Sardinha deu início aos 
trabalhos com as ausências dos Senhores Fi-
lipe Abreu, João Pires, Pedro, Oliveira e Con-
ceição, começando por informar da morte do 
Pai do Companheiro Val de Morais, a quem 
todos os membros presentes lhe expressaram 
os sentimentos. 
Deu também conhecimento de como tinha 
corrido a reunião na Distrital no dia trinta e 
um, onde foi apresentar uma proposta de em 
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alguns Concelhos haver uma coordenadora das 
várias Secções Concelhias; deu como exemplo 
o Concelho de Sintra onde existem nove sec-
ções e com o conhecimento que temos dos pro-
blemas que existem nesses Concelhos, quando 
é a altura da escolha de Candidatos a Autarcas, 
tal como o que aconteceu recentemente nos 
Concelhos de Sintra e de Cascais, por exemplo, 
é evidente de que apoiámos essa proposta, para 
uma maior eficácia e melhor resolução. 
O Companheiro Val de Morais apresentou 
um recorte de Jornal Regional onde vinha o 
discurso do Senhor Presidente da Câmara, 
respeitante à inauguração
do Pavilhão Gimnodesportivo da Achada, 
dando de seguida a explicação de como tudo 
se tinha passado. 
Ao apresentar ao Senhor Secretário de Estado 
quatro projectos de Pavilhões para o Conce-
lho, este o informou de que não havia dinheiro 
para os quatro mas sim só para dois e que não 
poderiam ser na mesma Freguesia. Foi por isso 
que o executivo teve de optar: Todos! 
Todos os membros presentes puseram em 
causa a veracidade jornalística da notícia, fi-
cando o Senhor Dr. Sardinha de falar com o 
Senhor Presidente da Câmara sobre o mesmo. 
Foi deliberado escrever à Rádio Mafra F.M., 

aproveitando a nova grelha para responder ao 
programa que vai para o ar no primeiro sábado 
de cada mês, com um representante de cada 
partido com assento na Assembleia Munici-
pal, em virtude da fraca audiência e também 
de como o mesmo é conduzido, ficando em 
aberto a nossa participação no futuro. 
O Companheiro Honrado fez uma explana-
ção sobre o futuro da Rádio Mafra F.M. ao 
qual não estava nada satisfeito com o rumo 
que a mesma levava. 
Foi também abordado o relacionamento entre 
a Junta de Freguesia e a Junta de Turismo, o 
que segundo os Companheiros presentes, era 
excelente. – Nada mais havendo a tratar 
e quando eram zero horas e vinte minutos, o 
Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, 
dela se lavrando a presente     
acta que por mim na qualidade de Secretário, 
a subscrevi. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Miguel Ângelo da Silva Correia 
Carlos Gil de Sousa
Assinatura Ilegível
Lino Camilo Ferreira
José Manuel Gomes Honrado

doras Concelhias, apresentado pela Comissão 
Política Distrital, que depois de discutido e al-
terado em alguns pontos, ficou para aprovação 
na próxima Assembleia. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram 
vinte e três horas e dez minutos, deu por en-
cerrada a sessão, dela se lavrando a presente 
acta que por mim na qualidade de Secretário, 
a subscrevi.
Carlos António da Silva
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Miguel Ângelo da Silva Correia
Carlos Gil de Sousa
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Lino Camilo Ferreira
José Manuel Gomes Honrado

ActA nº 334
ACTA AVULSO Nº 1/94
Pelas vinte e duas horas e trinta minutos do 
dia dezanove de Outubro de mil novecentos 
e noventa e quatro, na Sede da Concelhia de 
Mafra do Partido Social Democrata, sita na 
Rua do Arvoredo, Bloco B – cave, na Vila e 
Freguesia da Ericeira, realizou-se uma reunião 
da Comissão Política Concelhia de Mafra e a 
Comissão Promotora do Núcleo da Ericeira. 
Estiveram presentes os representantes da Co-
missão Política: 
Dr. Joaquim Francisco da Silva Sardinha, Joa-
quim Filipe Abreu dos Santos, Carlos Gil de 
Sousa, João Manuel Pereira Rodrigues Pires, 
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas, Ar-
mindo do Brás Carvalho, Lino Camilo Fer-
reira, José Manuel Gomes Honrado e Miguel 
Ângelo da Silva Correia, os dois últimos na 
qualidade de membros da J.S.D. 
Em representação da Comissão Promotora do 
Núcleo: 
Manuel Dias Gaspar, António Filipe Leandro 
da Silva e António Manuel Mano Silva. 
Abriu a reunião o Presidente da Comissão 
Política Dr. Joaquim Sardinha para dizer que 
na última reunião desta Comissão, ficou deci-
dido reunir hoje com a Comissão Promotora 

do Núcleo, a fim de ouvir o que de interesse 
esta Comissão Promotora poderia dizer sobre 
a criação do Núcleo do P.S.D. na Ericeira. 
Interveio então o Senhor Manuel Gaspar para 
dizer que ficou surpreendido com a interven-
ção do Dr. Sardinha, porque as intenções da 
Comissão Promotora são conhecidas e os es-
tatutos do P.S.D. são claros sobre este aspecto 
e, os estatutos estão em dia, pois foram apro-
vados há pouco tempo. Depois do Núcleo for-
mado, as pessoas que então foram eleitas, farão 
o que bem entenderem. Sendo assim, esta reu-
nião é desnecessária no seu entender. 
Interveio de seguida o Senhor Mano da Sil-
va dizendo que comunga da mesma opinião 
do Senhor Manuel Gaspar e que a Comissão 
Promotora terminará no momento da cria-
ção do Núcleo e, nestes últimos cinco meses e 
meio que se pede uma reunião, o que se apraz 
registar a agendação desta. Mas o envio da úl-
tima carta da Comissão promotora era a pedir 
que a Comissão Política fizesse avançar o pro-
cesso e não a marcação de qualquer reunião. 
Não vem esta Comissão Promotora defender 
qualquer programa, vem só fazer com que o 
processo da criação do Núcleo siga os seus ter-
mos e a solicitar no futuro a utilização das ins-
talações da Sede Concelhia. No entender da 
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ActA nº 333
Aos doze de Outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro reuniu a Comissão Política 
do Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta e 
cinco minutos, o Sr. Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início aos trabalhos com as au-
sências dos Senhores Oliveira, Val de Morais 
e Armindo. 
Foi presente uma carta da Comissão Promo-
tora do Núcleo da Ericeira enviada à Comis-
são Política a qual foi lida por todos os mem-
bros presentes. Depois de
discutida, foi deliberado marcar-se uma reu-
nião para o dia dezanove do corrente pelas 
vinte e uma horas e trinta minutos, para se 
saberem quais os objectivos da criação do Nú-
cleo. 
O Senhor Presidente chamou a atenção para 
que todos os membros da Comissão Política 
deveriam estar presentes, mas não entrar no 
diálogo e só depois dos promotores saírem, aí 
sim, iriamos debater o assunto, ao que todos os 
membros concordaram. 
O Senhor Filipe Abreu deu conhecimento da 
reunião havida na Distrital sobre a discussão 
do regulamento para as Comissões Coordena-
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Comissão Promotora, a criação do Núcleo só 
trará vantagens para o P.S.D. a fim de promo-
ver o diálogo dentro do Partido e deverá neste 
sentido, haver uma grande atenção, porque as 
coisas a nível Nacional dentro do P.S.D. não 
estão muito positivas. 
Interveio novamente o Dr. Joaquim Sardinha 
dizendo que, estamos aqui porque entende 
esta Comissão Política que o diálogo é im-
portante e a razão da suspensão da criação do 
Núcleo, teve a ver com o parecer emanado do
Concelho Nacional a aconselhar a não fomen-
tação de quaisquer eleições nos órgãos do Par-
tido durante o período eleitoral e também por 
se ter encontrado, por várias vezes, com a D. 
Antonieta – que fez parte da Comissão Pro-
motora – em sessões de trabalho da Assem-
bleia Municipal, não tendo havido por parte 
dela qualquer conversa relativa à criação do 
Núcleo, pressupondo-se que estaria posta de 
parte a intenção da criação do Núcleo. 
E claro, que não se pode vir pedir à Comissão 
Promotora quais são os objectivos programá-
ticos, mas sim, qual a ideia desta Comissão 
para a referida criação e o que de benéfico 
trará este Núcleo para a estrutura do Partido 
na Concelhia de Mafra? 
A título de informação, disse ainda o Senhor 

Joaquim Sardinha que irá haver amanhã uma 
Assembleia Distrital, onde irão ser discutidos 
e aprovados os Estatutos da Comissão Coor-
denadora, que vai estabelecer regras no inte-
rior do Partido. 
Interveio o Senhor Manuel Gaspar dizendo 
que, sobre a Assembleia Distrital, a Concelhia 
de Mafra não soube aproveitar o tempo para 
esclarecer os militantes sobre a criação da Co-
missão Coordenadora. Relativamente ao Nú-
cleo, é completamente diferente, pois este não 
se sobrepõe à Comissão Política, só tem uma 
área geográfica de actuação, e este Partido tem 
de ser mais aberto neste concelho de Mafra. Já 
lá vão uma quantidade de meses que não sei 
nada e o que sei, é através da Comunicação 
Social. A título de exemplo: fui apanhado de 
surpresa por causa da regionalização, porque 
soube da tomada de posição do Partido atra-
vés da Televisão, apesar de estar expresso no 
Programa do P.S.D. a defesa da regionalização. 
Com a criação do Núcleo haverá mais diálo-
go, mais reuniões e será mais um desafio que a 
Freguesia da Ericeira vai ter. 
A finalizar interveio o Senhor Dr. Joaquim 
Sardinha, informando que Comissão Política 
tomará uma decisão até ao próximo plenário. 
Por nada mais haver a tratar, foi declarada 

encerrada esta reunião, da qual vai ser lavrada 
acta avulso e assinada por todos os presentes. 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Miguel Ângelo da Silva Correia
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
José Manuel Gomes Honrado

ActA nº 335
Aos vinte e quatro de Novembro de mil nove-
centos e noventa e quatro    
reuniu a Comissão Política do Partido Social 
Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e dez mi-
nutos, o Sr. Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
com as ausências dos Senhores Pedro, Corte-
-Real e Conceição, deu início à sessão dando 
a palavra ao Vice-presidente Senhor Fili-
pe Abreu que deu conhecimento do que se 
passou no jantar volante dos Autarcas com a 
presença do Presidente do Partido, Professor 
Cavaco Sila, o qual dialogou com um e ou-
tro dando conhecimento de que a Distrital 
de Lisboa tinha entendido a sua mensagem e 
que era preciso os nossos autarcas porem a nu 
as promessas feitas pela oposição, mais con-
cretamente as Câmaras do Partido socialista, 
tal como as obras iniciadas e paradas há muito 
tempo. Falou também do que se tinha passa-
do na passada semana no Concelho de Sintra, 
onde os nossos autarcas assim não o fizeram. 
Está marcada para o dia nove de Dezembro 
uma conferência de imprensa na Câmara de 
Lisboa com este objectivo: pôr em causa o tão 
apregoado “Bom Desempenho” *por parte do 
executivo Camarário Lisboeta. 
O Senhor Presidente usando da palavra pro-

pôs para o dia dezassete de Dezembro uma 
Assembleia com a presença do Presidente da 
Distrital Dr. Arlindo de Carvalho, aproveitan-
do para fazer a entrega do Diploma de vinte 
anos de Militante. Os elementos presentes 
apoiaram, ficando marcado para essa data, As-
sembleia essa que será também para a eleição 
de uma nova Comissão Política. 
O Senhor Presidente propôs também que se 
chamasse o Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia da Ericeira para que este desse a sua 
opinião sobre o Núcleo. 
Quando eram vinte e duas horas e cinquenta 
minutos, chegou o Senhor Presidente da Jun-
ta, que depois de lhe ter sido explicado o por 
quê da sua presença ali, deu o seu parecer, que 
não concordava com a pretensão do mesmo 
por não haver justificação para tal iniciativa. 
Era também este o parecer unânime da Co-
missão Política. Ficou decidido enviar uma 
carta à Comissão Promotora do Núcleo a dar 
conhecimento da decisão. 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia 
chamou também à atenção da actual e futuras 
Comissões Políticas, sobre o processo de esco-
lha dos Candidatos a autarcas, expondo o seu 
ponto de vista sobre o assunto. 
O Senhor Presidente Dr. Sardinha falou da sua 

preocupação sobre o que no seu entender se po-
derá passar na Ericeira, ou seja, como é do co-
nhecimento geral o Governo anda a indemnizar 
os pescadores no abate de embarcações. Ora, 
sabendo-se como vive o nosso pescador, no ama-
nhã acaba-se o dinheiro e cria-se aqui uma bolsa 
de miséria, por isso entende que se deve criar a 
curto prazo, cursos de formação para estes ho-
mens amanhã poderem ganhar o seu pão. 
Deu também conhecimento de uma carta que 
um Militante nosso escreveu a um Vereador 
da oposição, tendo sido deliberado levantar 
um processo disciplinar ao mesmo militante. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e quarenta minutos, o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a sessão, 
dela se lavrando a presente acta que vai por 
mim assinada, Carlos António da Silva que na 
qualidade de Secretário, a subscrevi. 
* Nota do Transcritor: no original [porte parte] 
Carlos António da Silva
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Miguel Ângelo da Silva Correia
Carlos Gil de Sousa
Lino Camilo Ferreira
João Manuel Pereira Rodrigues
José Manuel Gomes Honrado Pires
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ActA nº 336
Aos treze de Dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro reuniu a    
Comissão Política do Partido Social Demo-
crata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarente 
minutos, o Sr. Presidente Dr. Joaquim Sar-
dinha coma as presenças dos Senhores Fili-
pe Abreu, Fernando Jorge, Joaquim Casado, 
João Lima, Fernando Jacinto, Dr. Honrado, 
Lino Camilo, José Martinho, Miguel Ângelo, 
Carlos Gil, Mourão de Andrade, Carlos Sil-
va, João Pires e Armindo Carvalho, começou 
por explicar o motivo desta reunião já com os 
novos elementos que vão fazer parte da lista 
proposta à
Assembleia que se realiza no dia dezasseis de 
Dezembro, dando-lhes conhecimento de tudo 
quanto se passou com a Comissão Promotora, 
da criação do Núcleo da Ericeira. Feito isto 
passou a ler a carta resposta à Comissão pro-
motora do Núcleo. 
Leu de seguida a carta que o militante Mano 
e Silva endereçou ao Vereador da oposição, Sr. 
José Portela, cujo teor a Comissão Política já 
tinha conhecimento verbal. Lendo também a 
resposta a esta carta, o texto resposta a ambas 
as cartas, tanto à Comissão Promotora como ao 

Militante Mano e Silva, já tinham sido discuti-
das na reunião da Comissão Política de vinte e 
quatro de Novembro. Depois de uma breve tro-
ca de impressões com os elementos presentes, 
as cartas foram assinadas para serem enviadas. 
Os Senhores Carlos Gil e Fernando Jacinto 
perguntaram se o Militante Mano e Silva *a 
confirmar o que escreveu ao Vereador Socia-
lista, não deveria pedir a demissão. 
O Senhor Honrado chamou à atenção para com 
os camaleões, ou seja, cuidado, muito cuidado 
com a possível aderência de novos militantes. Já 
bastam os que já se encontram no Partido e que 
são muitos. Veja-se o caso do [espaço em bran-
co] Seabra, que ontem saiu do Partido e hoje 
apareceu nos Estados Gerais a dizer que estava 
ali para ajudar o Partido Socialista a ganhar as 
próximas eleições, por isso, repito, muito cuidado. 
O Senhor Mourão Andrade fez uma análise 
geral da situação do País, demonstrando o seu 
pessimismo quanto às próximas eleições, não 
culpando com isso as bases, mas sim a cúpu-
la do Partido, exemplificando a ocupação de 
lugares-chave nos topos de vários sítios, de 
elementos que pouco ou nada fizeram pelo 
Partido, só se interessando pelo seu bem-estar 
pessoal e aqueles que tanto deram, onde se en-
contram? Será que entre estas pessoas não há 

gente válida para estes cargos? 
O Senhor João Lima apresentou a versão do 
seu conhecimento, lamentando o que se tinha 
passado com a feitura da lista da Azueira nes-
tas últimas autárquicas, o que o Senhor Pre-
sidente e o Vice-presidente esclareceram-no 
melhor do que se passou na realidade, conti-
nuando este a discordar de todo o movimento 
que deu origem a tudo isto. 
O Senhor Fernando Jacinto fez das palavras 
do Senhor João Lima suas, para também ele 
não estar de acordo com o que se passou. 
O Senhor Presidente falou sobre o Orçamen-
to e Plano de Actividades da Câmara, o qual 
foi aproveitado pelos presentes e em especial 
pelos Senhores Presidentes de Junta, para uma 
troca de impressões. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram vinte 
e quatro horas, o Senhor Presidente deu por en-
cerrada a reunião, da qual para constar, se lavrou 
a presente acta que eu, [Carlos António da Silva] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
*Nota do Transcritor: acrescentado [a] para 
dar sentido ao texto
Carlos António da Silva
Carlos Gil de Sousa
João Manuel Pereira Rodrigues
José Manuel Gomes Honrado Pires

ActA nº 337 
Aos três de Janeiro de mil novecentos e no-
venta e cinco reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Sr. Presidente deu início à primeira 
reunião da Comissão Política eleita no dia dezas-
seis de Dezembro de mil novecentos e noventa e 
quatro, com os seguintes elementos eleitos: 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos - Presidente
Manuel Ramos Mourão de Andrade - Vice Presidente
Joaquim José Alexandre Casado - Vice Presidente
Carlos António da Silva - Tesoureiro
Carlos Gil de Sousa - Vogal
João Manuel Pereira Rodrigues Pires -    “
José Martinho Ferreira Correia -    “
Fernando Honorato Jorge -    “
Lino Camilo Ferreira -    “
Fernando José Bernardes Jacinto -    “
Armindo do Brás Carvalho -    “
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas -    “
Alfredo Antão - Suplente
Dália Maria Pedroso Batalha -       “

Com a ausência do Companheiro Miguel Ân-
gelo da Juventude Social Democrata, deu co-
nhecimento e leu uma carta do Companheiro 

Manuel Gaspar, que este escreveu ao Presi-
dente da Distrital, Dr. Arlindo de Carvalho, 
a qual continha uma série de lamentações e 
queixumes, tudo isto possivelmente por nunca 
ter sido feita a sua vontade, carta essa que vai 
ser analizada mais aprofundadamente na pró-
xima reunião, para a resposta adequada. 
O Senhor Presidente informou sobre a pro-
posta a levar ao Congresso pela Distrital a qual 
vai ser discutida na Comissão Política Perma-
nente, a realizar no dia nove e, na Comissão 
Política Alargada no dia dezoito, onde ficará 
pronta para votação na Assembleia Distrital 
do dia vinte. 
Foi discutida e votada a lista de Delegados 
e Observadores ao Congresso a realizar nos 
dias dezassete, dezoito e dezanove de Feve-
reiro, com os seguintes Companheiros: Filipe 
Abreu, Mourão de Andrade. Suplente, Dr. 
Joaquim Sardinha. Como Observadores, Dr. 
Joaquim Sardinha, Gil Ricardo, Dr. Honrado 
e Fernando Jacinto. 
O Senhor Presidente deu conhecimento de 
uma sugestão do Senhor Engenheiro Carva-
lho Rodrigues para a realização de um jantar 
a nível Concelhio, denominado Arranque da 
Campanha para as Legislativas que se avizi-
nham, ao que todos os elementos concorda-

ram, ficando marcado para o dia vinte e oito 
de Janeiro. 
O Senhor Presidente informou que tinha sido 
convidado a dar uma entrevista ao jornal Re-
gião Saloia, a qual sairá no próximo dia dez. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e três horas e vinte minutos, o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu, 
[Carlos António da Silva] na qualidade de Se-
cretário, redigi e subscrevo. 
José Manuel Gomes Honrado Pires
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Manuel Ramos Mourão de Andrade
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
João Manuel Pereira Rodrigues
Fernando Honorato Jorge
Carlos Gil de Sousa
Armindo do Brás Carvalho
Assinatura Ilegível
Fernando José Bernardes Jacinto
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ActA nº 338 
Aos dezoito de Janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco reuniu a Comissão Política 
do Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarente 
minutos, o Sr. Presidente Filipe Abreu deu 
início à reunião com a presença dos Delegados 
à Distrital, com as ausências dos Companhei-
ros Fernando Jorge, José Martinho, Fernando 
Jacinto, Paula Valadas, Dr. Honrado e Miguel 
Ângelo, começando por ler a moção da Distri-
tal ao Congresso, um documento com vinte e 
sete páginas. 
Depois de lida os Companheiros Dr. Sardi-
nha, Carlos Gil, Corte Real, Armindo, Daniel, 
Professor Rosa, Lino, Conceição e Mourão de 
Andrade pediram a palavra, onde se seguiu a 
discussão sobre a mesma. Todos de uma manei-
ra ou de outra, criticaram o Documento por ser 
pouco objectivo. Fala em alterações, sim, mas 
não explica somo é que se faz para as atingir. 
O Senhor Presidente explicou, sim senhor, 
mas quem tem experiência de Congressos sabe 
que a Moção a sair do Congresso é um apa-
nhado das várias moções e aí sim, é redigida a 
moção final e os caminhos a seguir são deline-
ados pela Comissão Política Nacional. 

Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e três horas e quarenta minutos, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta que 
eu, [Carlos António da Silva] na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
Carlos Gil de Sousa
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Manuel Ramos Mourão de Andrade
João Manuel Pereira Rodrigues
Armindo do Brás Carvalho
Assinatura Ilegível
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 339 
Aos dois de Fevereiro de mil novecentos e no-
venta e cinco reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e vinte minu-
tos, o Sr. Presidente Filipe Abreu deu início à 
reunião com a presença dos Delegados à Distri-
tal e os Delegados ao Congresso, com as ausên-
cias dos Companheiros Carlos Gil, Armindo 
Carvalho, Pedro Lucas, Corte Real, Professor 
Rosa, António Jacinto e Rui Manuel. 
Como ponto único: apreciação e discussão das 
três candidaturas ao Congresso, ao que todos 
os elementos presentes usaram da palavra para 
expôr os seus pontos de vista. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e três horas e cinquenta minutos, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta que 
eu, [Carlos António da Silva] na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Manuel Ramos Mourão de Andrade 
João Manuel Pereira Rodrigues
Fernando Honorato Jorge 
Fernando José Bernardes Jacinto
Assinatura Ilegível
Lino Camilo Ferreira

1995

ActA nº 340 
Aos seis de Março de mil novecentos e noven-
ta e cinco reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e cinquen-
ta minutos, o Sr. Presidente Filipe Abreu deu 
início à reunião com a ausência dos Senhores 
Joaquim Casado e Pedro Lucas. 
Deu conhecimento da sua intenção em con-
vocar sempre os dois suplentes da Comissão 
Política para as reuniões, pelo que pediu a 
opinião dos presentes, ao que todos acharam 
muito bem. 
O Senhor Presidente informou que iria haver 
dentro de uma ou duas semanas, uma reunião 
com a Comissão Política do Núcleo de Mafra. 
O Senhor Presidente e o Senhor Vice Presi-
dente Mourão de Andrade, deram conheci-
mento das démarches feitas na feitura das lis-
tas para os vários órgãos do Congresso, a luta 
que é preciso travar e a permanente presença  
junto do local certo, para insistentemente, ir 
lutando por uma melhor colocação na lista. 
Fizeram de seguida a análise sobre o Congres-
so, à qual se seguiu a de todos os elementos 
presentes, alertando mais uma vez a posição 
do Concelho de Mafra referente à lista para 
deputados à Assembleia da República, em que 

o nosso Concelho nunca consegue meter lá 
ninguém, para o qual se deve insistir junto de 
quem de direito para se conseguir esse objec-
tivo. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram uma 
hora e dez minutos, o Senhor Presidente deu 
por encerrada a reunião, da qual para constar, 
se lavrou a presente acta que eu, [Carlos Antó-
nio da Silva] na qualidade de Secretário, redigi 
e subscrevo. 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Armindo do Brás Carvalho
Lino Camilo Ferreira
João Manuel Pereira Rodrigues
Assinatura Ilegível

ActA nº 341 
Aos vinte e três de Maio de mil novecentos 
e noventa e cinco reuniu a Comissão Política 
do Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta e 
cinco minutos, o Sr. Presidente Filipe Abreu 
deu início à reunião com a ausência dos Se-
nhores Pedro Lucas e Fernando Jacinto e com 
as presenças dos Senhores Daniel Domingos 
e Diamantino Domingos do Núcleo de Ma-
fra, começando por dar conhecimento de uma 
carta que o Senhor Mano da Silva escreveu 
ao Senhor Ministro da Administração Inter-
na dando um prazo, com a ameaça de que iria 
para os jornais. Motivo: Plano Director da 
Ericeira. 
O Senhor Presidente pediu a opinião dos res-
tantes membros sobre um convite da Câmara 
Municipal de Torres Vedras endereçado ao 
nosso Militante José Caré como historiador 
Vivo da Ericeira, para dar uma palestra sobre 
refugiados de guerra, tema em que se sente à 
vontade devido aos conhecimentos que tem 
do mesmo. Todos foram de opinião que o 
Concelho iria ser bem representado. 
O Senhor Presidente deu conhecimento da 
reunião havida ontem na Comissão Política 
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Distrital, onde todos os membros mostraram 
a sua preocupação com o que se está a passar a 
nível da direcção do Partido, a apatia e a falta 
de garra política para com a oposição, estan-
do o Partido através dos seus responsáveis, a 
ser alvo constante, tanto dos partidos como da 
imprensa e a não reagir nos mesmos termos. 
Há uma grande preocupação a nível da mili-
tância com o que se está a passar. 
O Companheiro Honrado agarrando no tema, 
fez uma exposição sobre a corrupção, mostran-
do a sua convicção de que a corrupção existe 
sim, mas na classe intermédia, a nível de di-
rectores gerais, assessores e chefes. Esses sim, 
é que a fazem e como não chegasse, ainda em-
perram a máquina da eficiência, demorando e 
bloqueando tudo o que lhes passa pelas mãos. 
O Companheiro Casado chamou à atenção 
para as obras em S. Sebastião, mais concre-
tamente sobre a Rotunda e o Muro. No seu 
entender a rotunda iria ficar uma vergonha e 
com má circulação e o muro muito desviado 
da Ribas, ao qual conseguiu com a sua inter-
venção, corrigir a situação. 
Tema este que foi corroborado pelo Com-
panheiro Daniel Domingos. Continuando 
insurgiu-se com o que se passa no Parque e 
Oficinas da Câmara. Deu conhecimento da 

dificuldade que tem como Presidente da Junta 
de Freguesia em levantar algo, mesmo com re-
quisição assinada não conseguiu levantar uma 
lata de tinta e em contrapartida, um cidadão 
normal consegue sair do Parque e Oficinas 
com uma máquina e com uma camioneta com 
material, sem requisição nem conhecimento 
do respectivo Vereador. Indignado com a situ-
ação, diz não compreender como é que isto é 
possível, e se esse funcionário da Câmara que 
facilitou tudo isto não será chamado à respon-
sabilidade. Mostrou também a sua preocupa-
ção com a saída do 1º Sargento Mendes da 
G.N.R., ex-comandante do Posto da Ericeira, 
desmontando em alguns casos o que de mal 
diziam do Senhor. Enalteceu o serviço presta-
do, enquanto comandou este Posto. 
O Senhor Presidente ao falar das eleições Le-
gislativas, focou o aspecto do Coordenador de 
Campanha. Depois de discutido o assunto, foi 
nomeado o Companheiro Honrado. 
O Companheiro Honrado deu a conhecer o 
projecto de realizações a levar a cabo pela J.S.D. 
Concelhia, do Programa Cultural Inter-Câma-
ras, Mafra, Sintra, Oeiras e da Homenagem a 
Sá Carneiro, pela Democratização do País. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 
horas e quarenta minutos, o Senhor Presiden-

te deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu, [Car-
los António da Silva] na qualidade de Secretá-
rio, redigi e subscrevo. 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Manuel Ramos Mourão de Andrade
José Manuel Gomes Honrado Pires
João Manuel Pereira Rodrigues
Carlos Gil de Sousa
Assinatura Ilegível
Armindo do Brás Carvalho
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 342
Aos vinte e nove de Junho de mil novecentos e 
noventa e cinco reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Filipe Abreu 
deu início à reunião, com as ausências dos Se-
nhores Fernando Jacinto, Pedro Lucas e Alfre-
do Antão, começando por chamar a atenção 
para a ausência dos companheiros delegados à 
Distrital nas últimas reuniões que se têm rea-
lizado em Lisboa. Informou também da reco-
mendação feita pela Comissão Política Nacio-
nal de que no período de quinze de Novembro 
não deveria haver eleições nas secções. 
Apelou também para a presença dos militan-
tes e simpatizantes nas Festas Comício a reali-
zar nos dias um no Choupal em Torres Vedras 
e no dia sete na Quinta de S. José em Sacavém. 
O Grupo Desportivo de Mafra enviou livros 
de rifas à Comissão Política para que esta pu-
desse por este meio colaborar com o clube, 
o que foi feito, sendo distribuído pelos seus 
membros para que estes as comprassem ou 
vendessem. 
O Senhor Presidente deu conhecimento da 
carta que a Comissão dos ex-trabalhadores da 
*FOC tinham escrito. 

Depois da discussão e aprovação dos nomes 
a propor a candidatos a deputados para a As-
sembleia da República, seguiu-se a votação 
que apurou este resultado: José Maria Minis-
tro dos Santos - dez votos; Dr. Joaquim Sardi-
nha - um voto e Mourão de Andrade um voto, 
isto para o primeiro lugar. Para o segundo lu-
gar o Dr. Joaquim Sardinha obteve dez votos e 
o Mourão de Andrade - dois votos. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 
horas e vinte minutos o Senhor Presidente deu 
por encerrada a reunião, da qual para constar, 
se lavrou a presente acta que eu [Carlos An-
tónio Silva], que na qualidade de Secretário 
redigi e subscrevo. 
* Nota transcritor. FOC- empresa de Fernan-
do Oliveira Carvalho
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Carlos Gil de Sousa 
Assinatura Ilegível

ActA nº 343
Aos dezoito de Julho de mil novecentos e no-
venta e cinco reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Filipe Abreu 
com a presença de todos os elementos, deu 
início à reunião com um único ponto: 
- Listas dos Candidatos à Assembleia da Re-
pública. 
Depois de analisada e discutida foi deliberado 
escrever uma carta ao Presidente do Partido 
Sr. Fernando Nogueira e ao Senhor Presiden-
te da Comissão Política Distrital Dr. Arlindo 
Carvalho, manifestando o nosso desagrado 
pelo lugar ocupado na lista do nosso Compa-
nheiro José Maria Ministro dos Santos, que a 
seguir se transcreve: 
- A Comissão Política Concelhia de Mafra, 
reunida hoje, deliberou manifestar a V. Exa 
o desagrado pela forma como o Concelho 
de Mafra e nomeadamente, o Companheiro 
Eng.º José Maria Ministro dos Santos foram 
mais uma vez desconsiderados e preteridos 
pelo Partido, na elaboração da lista para depu-
tados, após um trabalho contínuo e persistente 
que ao longo dos anos temos vindo a desenvol-
ver para nos guindarmos e mantermos, como 
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maioria do P.S.D., a única entre os dezoito 
municípios da Área Metropolitana de Lisboa. 
- Não conseguimos compreender a razão de o 
Presidente da Câmara de Oeiras ocupar a dé-
cima posição na lista (que segundo consta, se 
for eleito deputado não tem intenção de deixar 
a Câmara) e ver o Presidente da nossa Câmara 
em trigésimo primeiro lugar, depois do traba-
lho que tem desenvolvido para o engrande-
cimento do P.S.D. e que é uma referência no 
País, para nós é inconcebível. 
- Pela mesma forma não entendemos como 
podem alguns companheiros estar melhor po-
sicionados na lista, se pouco ou nada de positi-
vo se conhece deles em termos de trabalho em 
prol do Partido ou dos cidadãos, bastando para 
tal confrontar os seus currículos. 
- Para terminar, queremos só exprimir-lhe 
mais uma vez o nosso sentimento de revolta 
pela discriminação e injustiça de que somos 
alvo, sendo o facto bastante desmotivador, face 
ao trabalho dos últimos doze anos. 
- Saudações Social Democratas 
O Presidente da Comissão Política
Assinado: Filipe Abreu
Nada mais havendo a tratar, quando eram 
zero horas e quinze minutos o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 

para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[Carlos António Silva], que na qualidade de 
Secretário redigi e subscrevo. 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Carlos Gil de Sousa 
Assinatura Ilegível
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas

ActA nº 344
Aos vinte de Julho de mil novecentos e noven-
ta e cinco reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e vinte mi-
nutos, o Senhor Presidente Filipe Abreu com 
a presença de todos os elementos, deu início 
à reunião para analisar a decisão tomada pelo 
nosso companheiro e candidato a Deputado 
Eng.º José Maria Ministro dos Santos tomando 
também conhecimento da carta que o mesmo 
enviou ao Presidente do Partido, à Comissão 
Política Nacional e ao Presidente da Comissão 
Política Distrital. Foi lida também a carta que a 
J.S.D. Concelhia enviou às várias instâncias do 
partido, nomeadamente a esta Comissão Políti-
ca. Depois de analisada e discutida, deliberou a 
Comissão Política solidarizar-se com a decisão 
tomada e escreveu uma carta ao Presidente da 
Comissão Política Distrital Dr. Arlindo Carva-
lho que a seguir se transcreve: 
- A Comissão Política Concelhia de Mafra, 
reunida para apreciar a decisão tomada ontem 
pelo nosso companheiro Eng.º José Maria Mi-
nistro dos Santos de retirar a sua candidatura a 
deputado à Assembleia da República, posição 
esta de que o mesmo deu conhecimento por 
ofício, quer a V.Exª quer ao          

Presidente da Comissão Política Nacional de-
cidiu: 
Concordar com a posição assumida pelo nosso 
companheiro. 
 - Informa V.Exª de que esta Comissão polí-
tica não indica nenhum nome para substitui-
ção na lista, em representação do Concelho de 
Mafra. 
Saudações Social Democratas
O Presidente da Comissão Política Concelhia
Assinada - Filipe Abreu 
Nada mais havendo a tratar, quando eram 
onze horas e quarenta minutos o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a sessão, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[Carlos António Silva], que na qualidade de 
Secretário redigi e subscrevo. 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Carlos Gil de Sousa 
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Assinatura Ilegível

ActA nº 345
Aos dias dezoito de Agosto de mil novecentos 
e noventa e cinco reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e vinte minu-
tos, o Senhor Presidente Filipe Abreu deu iní-
cio à reunião, com as ausências dos Senhores 
Mourão de Andrade, Joaquim Casado, Carlos 
Gil, Fernando Jorge, Armindo Carvalho, Pe-
dro Lucas, e os suplentes Alfredo Antão e Dá-
lia Batalha, começando por ler o Programa de 
Acção da Pré Campanha pelo Conselho, sa-
lientando as visitas à Feira da Malveira, Mer-
cado de Mafra e Praias da Ericeira e a visita 
do companheiro Durão Barroso à nossa Sede 
no dia trinta às vinte e duas horas, tal como 
também a caravana de som que andará pelo 
Concelho. 
O companheiro Honrado chamou mais uma 
vez a atenção para o não adormecimento da 
Campanha no nosso Concelho para que não 
seja possível aparecer a Onda Rosa, o que 
não seria nada desejável e que depois poderia 
tornar-se perigoso para uma recuperação nas 
autárquicas, focando em particular a Freguesia 
do Milharado onde se deve apostar forte. 
Deu também conhecimento do programa para 
o dia vinte e quatro, Festa do Verão, Caça ao 

Tesouro no areal do Porto de Pesca e à noite 
no Ouriço. 
O Senhor Presidente deu conhecimento de 
um jantar a realizar no         
Cangalho II com a presença de Fernando No-
gueira ou Durão Barroso, tal como se fez para 
as últimas autárquicas. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e dez minutos o Senhor Presidente 
deu por encerrada a sessão, da qual para cons-
tar, se lavrou a presente acta que eu [Carlos 
António Silva], na qualidade de Secretário re-
digi e subscrevo. 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Assinatura Ilegível
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ActA nº 346
Aos dezassete de Novembro de mil novecen-
tos e noventa e *cinco seis reuniu a Comissão 
Política do Partido Social Democrata do Con-
celho de Mafra. 
Quando eram vinte e duas horas, o Senhor 
Presidente Filipe Abreu deu início à reunião, 
com as ausências dos Senhores Joaquim Ca-
sado, Lino Camilo, Pedro Lucas e Dália Ba-
talha, começando por dar conhecimento de 
uma reunião entre os Presidentes da Câmara, 
primeiros da nossa lista às Câmaras que não 
são nossas, Presidentes das Comissões Políti-
cas, Concelhias e Distritais, com o Presidente 
do Partido, Dr. Fernando Nogueira, fazendo 
depois uma análise ao que se passou, ficando 
satisfeito com o que lá ouviu, destacando o 
ponto da renovação do Partido. 
Leu depois a carta que o companheiro Profes-
sor José António Avelar Rosa escreveu à Co-
missão política, dando conhecimento da sua 
renúncia a militante do Partido. 
Seguiu-se depois a intervenção de todos os 
presentes analisando vários assuntos, tais 
como, a Vida do Partido desde a sua fundação. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e quarenta minutos o Senhor 
Presidente deu por encerrada a sessão, da qual 

para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[Carlos António Silva], na qualidade de Se-
cretário redigi e subscrevo. 
*Nota do Transcritor: pelo enquadramento da 
acta anterior e da seguinte, deverá ser o ano 
de 1995.
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Carlos Gil de Sousa 
Assinatura Ilegível
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1996 - 1999

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente do PSD (1996-1999) intervém no congresso realizado em Mafra.
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ActA nº 347 
Aos cinco de Janeiro de mil novecentos e no-
venta e seis reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Sr. Presidente Filipe Abreu deu 
início à reunião com as ausências dos Se-
nhores Mourão de Andrade, Fernando Jorge, 
Fernando Jacinto e Pedro Lucas, começando 
por apresentar as suas desculpas de só agora 
ter reunido, mas devido à Campanha Eleitoral 
das Presidenciais, tem andado numa roda-viva. 
De seguida deu conhecimento do programa 
do nosso candidato Professor Cavaco Silva 
e com o encerramento da campanha no dia 
doze, com um comício em Lisboa nos Restau-
radores, apelando à presença das pessoas, e que 
iria arranjar transporte para quem quisesse ir 
ao comício. 
Deu também conhecimento da decisão do 
Tribunal respeitante à condenação, por crime 
de Liberdade de Imprensa, cometido numa re-
portagem emitida pela TV2 Jornal, pelos jor-
nalistas Maria Augusta Seixas, Cesário Bor-
ga e a própria R.T.P., transmitida em três de 
Maio de mil novecentos e noventa e três, em 
que esta ofendia a Honra do Senhor Presiden-
te da Câmara José Ministro dos Santos. 

Falou depois sobre o R.E.M.E. – Movimento 
para a Restauração do Município da Ericeira. 
O Senhor Joaquim Casado deu conhecimento 
do que se passou na Assembleia de Freguesia. 
Falou também sobre a alteração à Lei nas Me-
sas de Voto para as Presidenciais e a maneira 
como fez as listas. 
Seguidamente expôs o seu ponto de vista so-
bre determinadas situações em que não está 
de acordo, tais como, a maneira como é feita 
por vezes a recolha do lixo nos contentores; o 
que se passa no Mercado Municipal (Praça); a 
questão do Alcatrão; ocupação da Via Pública; 
parque de campismo; piscinas; palco no jogo 
da bola; luz na escola primária e casa da cultu-
ra Jaime Lôbo e Silva. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 
horas e trinta e cinco minutos, o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu, 
[Carlos António da Silva] na qualidade de Se-
cretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Assinatura Ilegível

independentemente do trabalho político na 
Distrital. 
Todos foram de acordo em antecipar as elei-
ções. A proposta foi aprovada por unanimidade. 
Também a todos foi pedido que indicassem 
nomes que no ponto de vista de cada um, 
fossem pessoas indicadas para Presidente da 
Concelhia. Também neste ponto não houve 
divergências e todos indicaram só um nome: 
Dr. Joaquim Sardinha. 
A antecipação das eleições iria ser apresentada 
ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 
para que este marcasse a data o mais depressa 
possível. 
Seguidamente o Senhor Presidente deu co-
nhecimento da data do Congresso Nacional 
para aprovação dos estatutos a realizar em Faro 
nos dias cinco e seis de Outubro. Deu também 
a conhecer e leu a carta do Secretário-geral, 
Dr. Rui Rio, sobre a refiliação dos militantes, 
chamando à atenção que a partir do dia de-
zanove do corrente, não poderia entrar mais 
nenhuma proposta de filiados enquanto a situ-
ação não ficar definida, o que poderá demorar 
algum tempo. 
Transmitiu também que a Comissão Política 
Alargada vai passar a reunir-se nas secções, e 
que a primeira será na Amadora no dia vinte 

1996

ActA nº 348 
Aos dezassete de Junho de mil novecentos e 
noventa e seis reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Sr. Presidente Filipe Abreu deu 
início à reunião com as ausências dos Senhores 
Mourão de Andrade, Fernando Jacinto e Pe-
dro Lucas, começando por dar conhecimen-
to do dinamismo na Distrital de Lisboa e na 
Sede Nacional, o que obriga a que
todos os elementos tenham uma activida-
de que não se via á muitos anos, tanto num 
lado como no outro e independentemente da 
sua função. Como Vereador na Câmara com 
os pelouros que se conhecem, fica com mui-
to pouco tempo para fazer o trabalho que, do 
seu ponto de vista é necessário e gostaria de 
fazer como Presidente da Concelhia. E como 
se aproxima a altura de se começar a trabalhar 
com vista às autárquicas, propôs que se devia 
antecipar as eleições para os três órgãos da 
Concelhia: Comissão Política, Mesa da As-
sembleia e Delegados à Distrital. 
Depois de ouvidos um a um, todos os presen-
tes, os quais reconheceram o muito trabalho 
que o Senhor Presidente tem como Vereador, 

e seis de Junho. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e três horas e cinquenta minutos, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta que 
eu, [Carlos António da Silva] na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Filipe Abreu dos Santos
Carlos Gil de Sousa
Assinatura Ilegível

ActA nº 349 
Aos quinze de Julho de mil novecentos e no-
venta e seis reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Sr. Presidente deu início à primeira 
reunião da Comissão Política eleita no dia cin-
co de Julho, com os seguintes elementos: 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha - Presidente
João António dos Reis Corte-Real - Vice Presidente
Joaquim do Val Morais - Vice Presidente
Carlos António da Silva - Tesoureiro
Antonino Ricardo Santos - Vogal
Daniel Domingos Lourenço -    “
Francisco Ferreira da Conceição -    “
João Manuel Pereira Rodrigues Pires -    “
José Martinho Ferreira Correia -    “
Manuel de Oliveira -    “
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos -    “
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas -    “
Dália Maria Pedroso Batalha - Suplente
Lino Camilo Ferreira -       “
Com as ausências dos Senhores Corte-Real, 
Francisco da Conceição e com a presença do 
Senhor José Maria Ministro dos Santos, o 
Senhor Presidente deu início à reunião come-
çando por dizer que sempre que esteve na Co-
missão Política nunca perdeu nenhumas elei-
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ções e esperava não ser desta vez que isso iria 
acontecer, e que para isso, teria de haver uma 
articulação com a Distrital, Câmara e Juntas de 
Freguesia. 
Alertou para que todos os membros da Co-
missão Política deviam trazer um ponto que 
entendessem de interesse para ser discutido 
nas reuniões. 
De seguida deu a palavra ao Senhor José Mi-
nistro que começou por fazer uma crítica aos 
Companheiros Manuel Gaspar e Isidoro Pe-
reira, pelo que se passou no Plenário. Infor-
mando de seguida de que a Câmara estava 
com obras no Terreno, no valor de três mi-
lhões e meio de contos. Obras de Saneamento 
Básico. Pavilhões Desportivos. Salas de Aulas. 
Arranjo de estradas que se estragaram com as 
chuvas e que não foram tão poucas como isso. 
É bom não esquecer de que temos setecentos 
kilómetros de estradas e caminhos no nosso 
Concelho. Informou de que tinha enviado um 
dossier ao Senhor Dirtector Geral, com todas 
as anomalias nas estradas do Concelho, Bura-
cos e Sinais de Trânsito tapados por falta de 
limpeza nas bermas das estradas. 
Deu também conhecimento de uma reunião 
que teve no INAG, onde chamou à atenção 
para o mau estado das falésias das nossas praias, 

1996

e que lhe prometeram de que até ao fim do ano, 
ainda fariam alguma coisa nas que tivessem em 
maior perigo. As praias de S. Lourenço e do 
Sul, para o ano, com pequenas melhorias, que 
podem vir a ter Bandeira Azul. 
Mas todas estas obras no Concelho só daqui a 
dois ou três meses é que começarão a dar nas 
vistas. 
Deu também conhecimento de que a Biblio-
teca, na Casa da Cultura, vai abrir em breve e 
de que vai comprar doze mil livros para a da 
Casa da Cultura e oito mil para a de Mafra, os 
quais, de tempos a tempos, se trocarão entre 
elas. Todo este investimento é feito por que 
não se chegou a acordo com a Gulbenkian. 
A Biblioteca actualmente existente na Ericeira 
irá para a Venda do Pinheiro, que terá tam-
bém melhoramentos. A Biblioteca de Mafra 
irá também ser ampliada na parte de trás do 
edifício, mantendo-se a fachada como está. 
Fez também uma breve análise à Política Na-
cional, onde falou dos exames do 12º ano. De o 
Governo não ter neste momento soluções para 
nada, encobrindo tudo isto com o “Diálogo” e 
que ainda é cedo para que a maioria das pessoas 
reconheçam que se enganaram no voto. 
O Senhor José Ministro informou ainda de 
que estará sempre disponível a vir à Comissão 

Política sempre que esta o entenda necessário. 
O Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
lamentando o que se passa com a estrada na 
Carapinheira, perguntou o que é que se de-
veria fazer para alertar o Senhor Governador 
Civil, daquele abatimento que há meses lá está 
e com os graves prejuízos que ele acarreta para 
a Câmara, ou seja, a má imagem, sem que a 
Câmara tenha algo a ver com aquela situação. 
O Senhor Antonino falou sobre a Fábrica da 
Larangina C não ter estação de tratamento. 
Tendo sido informado de que até meados de 
noventa e sete, essa situação iria ficar resolvida. 
A Companheira Maria José salientou a falta 
de motivação dos militantes em comparação 
aos tempos antigos e perguntou quantos so-
mos, o que queremos e para onde vamos. 
O Companheiro Daniel alertou para o pro-
blema da feitura das listas para as Juntas de 
Freguesia. O Senhor Oliveira prontificou-se a 
colaborar nas autárquicas devido à sua já longa 
experiência. 
O Pedro Lucas entende que o Boletim Mu-
nicipal devia ser mais bem distribuído. O 
Companheiro Martinho mostrou a sua pre-
ocupação sobre o gasóleo verde dizendo que 
este não é rentável para as gasolineiras e que o 
nosso pescador está a sofrer as consequências 

disso mesmo, prevendo de que o nosso Porto 
de Pesca possa mesmo fechar a curto prazo. 
O Senhor Vale de Morais mostrou o seu des-
contentamento da maneira como a oposição ao 
Governo do Partido Socialista está a ser feita. 
O Senhor Presidente Dr. Sardinha depois de 
ter esclarecido as observações feitas, disse que 
em Setembro é a altura ideal para arrancar 
com as autárquicas, com acções de Formação, 
dar elementos aos nossos Presidentes de Junta. 
Quem são os nossos militantes nas suas Fre-
guesias, pois por vezes eles nem sabem quem é 
militante. E ter uma articulação com a Câma-
ra e as Juntas de Freguesia, sensibilizando-os 
para menos Betão e mais Questão Social, tais 
como, atacando nas Colectividades. Também 
devemos espalhar tudo o que seja útil para es-
clarecer as pessoas. 
Chamou também à atenção para a J.S.D. que 
está moribunda; há que ser revitalizada, tra-
zendo novos jovens para a sua direcção, fican-
do o Companheiro Pedro Lucas de falar com 
alguns jovens, para ser dada uma nova vida à 
J.S.D. do Concelho. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 
horas e vinte minutos, o Senhor Presiden-
te deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu, [Car-

los António da Silva] na qualidade de Secretá-
rio, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
António Ricardo Santos
Francisco Ferreira da Conceição
João Manuel Pereira Rodrigues
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 350 
Aos vinte e nove de Julho de mil novecentos e no-
venta e seis reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e cinquen-
ta minutos, o Sr. Presidente Dr. Sardinha deu 
início à reunião com as ausências dos Senho-
res Vale Morais, José Martinho, Manuel de 
Oliveira, começando por propôr a vinda dos 
nossos Presidentes das Juntas de Freguesias à 
Sede para os ouvirmos para a preparação para 
as autárquicas, o que pensam, o que precisam e 
as sugestões que possam dar e também os ca-
beças de lista que não ganharam as eleições.-
Propôs também a abertura de um núcleo na 
Malveira ou Venda do Pinheiro. Pediu a todos 
os elementos que na próxima reunião propu-
sessem a calendarização das nossas acções, a 
curto, médio e longo prazo. Que deveríamos 
também voltar àquelas festas convívios, sendo 
a primeira para angariar fundos para a campa-
nha das autárquicas. O Senhor Presidente ao 
falar do núcleo de Mafra sugeriu que a J.S.D. 
devia englobar a Direcção do Núcleo. Depois 
de se falar em vários nomes, o Senhor Corte 
Real ficou em falar com três deles para que isto 
avançe o mais rápido possível, para que possa 
abrir, de vez em quando, para que a Jota possa 
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ali ir passar parte do seu tempo com algumas 
diversões. 
O Pedro Lucas deu conhecimento da conversa 
havida com alguns elementos da Jota e che-
gou à conclusão de que há uma certa crise em 
motivar os jovens para a Política, mas no seu 
entender se o partido se revitalizar, isso  
fará com que a Jota também comece a mexer. 
A Maria José pediu ao Senhor Corte Real que 
a esclarecesse sobre o que se tinha passado no 
plenário e que ela não tinha percebido. De-
pois de ter sido esclarecida informou que no 
Sardoal e Proença-a-Nova, politicamente está 
tudo em banho-maria, ninguém liga à Política 
e que a convicção é de que o governo não du-
rasse os quatro anos, mas também ninguém se 
mostra preocupada com isso. 
O Senhor Corte Real depois de falar na Jota 
e na motivação que hoje um jovem tem em 
entrar para a política, falou na Jota Conce-
lhia onde propunha que devia ser alguém de 
novo e que deveria de ser apoiado e ajudado 
na liderança. Focou também o aspecto de um 
funcionário da Câmara que é nosso militante 
e que há dez anos que está no mesmo serviço, 
ou seja, no carro do lixo. Ora, no seu ponto de 
vista, entende que o homem já há muito devia 
ter ido para uma coisa melhor. 

O Senhor Presidente voltou a falar nas cabe-
cinhas pensadoras e informou que na próxima 
reunião seria na primeira segunda-feira de Se-
tembro, dia dois, onde se devia sugerir a mar-
cação de um Plenário. Calendarizar a acção de 
abordagem às Juntas de Freguesia, programar 
a Formação com programas curtos, fazer um 
Jornalinho onde incluísse o tema Regionaliza-
ção e também um conjunto de perguntas. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e dez minutos o Senhor Presiden-
te deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu [Car-
los António Silva], na qualidade de Secretário 
redigi e subscrevo. 
Carlos António Silva 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha 
João António dos Reis Corte-Real
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Antonino Ricardo dos Santos 
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Daniel Domingos Lourenço
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ActA nº 351
Aos dois de Setembro de mil novecentos e no-
venta e seis reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e cinquen-
ta minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião, com as au-
sências dos Senhores Vale Morais, Francisco 
Conceição, João Pires, José Martinho, Manuel 
de Oliveira e Maria José, começando por falar 
no Jornalinho que deverá sair e ser entregue 
no próximo plenário marcado para o dia vinte 
do corrente. Foi de seguida lido o texto que 
o Senhor Presidente escreveu sobre a Regio-
nalização para o Jornalinho, ao qual todos os 
elementos concordaram. 
Falou também no encontro autárquico da Área 
Metropolitana de Lisboa que deverá deslocar-
-se ao Concelho de Mafra, sugerindo que se 
deveria fazer uma sardinhada e febras no Ce-
dro na Malveira e com oradores de nome para 
atrair a Comunicação Social escrita e falada, 
isto se possível no dia vinte e um do corrente. 
O Senhor Corte Real deu conhecimento da 
conversa havida com um elemento da Jota, 
ficando o Senhor Presidente de falar com o 
Senhor Belmiro.- 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 

vinte e três horas e quinze minutos o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta que 
eu [Carlos António Silva], na qualidade de 
Secretário redigi e subscrevo. 
Carlos António Silva 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha 
João António dos Reis Corte-Real
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Antonino Ricardo dos Santos 
Lino Camilo Ferreira 
Daniel Domingos Lourenço

ActA nº 352
Aos dezanove de Setembro de mil novecentos e 
noventa e seis reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e duas horas e dez mi-
nutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sar-
dinha deu início à reunião, com as ausências 
dos Senhores, Corte Real, Manuel de Olivei-
ra, Maria José e Pedro Lucas, começando por 
dar conhecimento de uma carta que o compa-
nheiro Manuel Dias Gaspar enviou à Comis-
são Política, com uma série de reparos tanto a 
nível Concelhio como a nível Nacional. Deu 
também conhecimento da alteração do en-
contro dos autarcas da Área Metropolitana de 
Lisboa que estava previsto para o dia vinte e 
um na Malveira e passou para o tagus parque. 
O Senhor Presidente propôs a mudança da 
data do Plenário previsto para o dia vinte, para 
depois do Congresso, por se desconhecer o 
que é que se vai lá passar, ficando de falar com 
o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 
Filipe Abreu, para marcar a data se possível 
para o dia dez de Outubro, sexta-feira. 
Fez de seguida uma análise da situação Política a 
nível Distrital, congratulando-se com aquilo que 
já há muito não via, ou seja, com tantas presenças 
o que no seu ponto de vista é bom sinal, pois até 

os Deputados compareceram na Comissão Polí-
tica Alargada, coisa que era raro ver-se. 
O Senhor Presidente depois de ter dado co-
nhecimento do que se passou na abertura do 
ano lectivo na Escola Secundária de Mafra, 
mostrou a sua satisfação na maneira como as 
coisas se passaram, o que no seu ponto de vis-
ta se deveriam fazer mais coisas deste género. 
Sugeriu também que se fizesse um encontro 
de todos os nossos autarcas eleitos e não elei-
tos com um jantar convívio na nossa Sede, 
para se poderem trocar impressões sobre o fu-
turo do Concelho e não só. 
Finalmente o Senhor Presidente pediu a to-
dos os elementos que fizessem um estudo e 
reflexão sobre coligações ou não coligações a 
nível local e concelhio, a apresentar na próxi-
ma reunião. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e quatro horas o Senhor Presidente deu por 
encerrada a reunião, da qual para constar, se 
lavrou a presente acta que eu [Carlos Antó-
nio Silva], na qualidade de Secretário redigi e 
subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha 
Assinatura ilegível
Daniel Domingos Lourenço
Antonino Ricardo Santos
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ActA nº 353
Aos oito de Outubro de mil novecentos e no-
venta e seis reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e trinta e cinco 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sar-
dinha deu início à reunião, com as ausências dos 
Senhores, Vale de Morais, Antonino Santos e 
Pedro Lucas, começando por dar conhecimen-
to do que se passou no Congresso: Aprovação 
dos Estatutos que implica novos regulamentos 
e a Comissão Política Concelhia passa a ter 
competência para algumas despesas. 
O Senhor Corte Real deu conhecimento de 
que o Ministro da Educação reduziu o mon-
tante atribuído à sua escola, no ano anterior 
tinha sido de doze mil contos e este ano só 
atribuíram dez mil contos, o que vai ser muito 
difícil gerir a escola. 
O Senhor Presidente informou também de 
que a Comissão Política Distrital face à alte-
ração dos estatutos aprovados em Congresso 
está demissionária. 
Foi também aprovado um voto de pesar pelo 
companheiro falecido Francisco Ferreira da 
Conceição. O Senhor presidente informou 
ainda que ia convidar o Senhor Joaquim Ale-
xandre Casado para substituir o Francisco da 

1996

Conceição na Comissão Política. 
Foi aprovado emprestar a sala para dar aulas de 
ginástica, enquanto os Bombeiros estão a arran-
jar o chão. Falou também na Acção de Forma-
ção dos Autarcas que se realizará no dia vinte e 
seis do corrente, das quinze às dezanove horas 
e iria convidar o companheiro Macário Correia 
tal como enviar os convites aos nossos autarcas 
eleitos e não eleitos para estarem presentes. Vai 
também solicitar à Câmara para reunir com to-
das as nossas Freguesias e cabeças de lista não 
eleitos, antes da apresentação na Assembleia 
Municipal do Plano e Orçamento. 
Deu também conhecimento do Louvor que a 
J.S.D. Distrital atribuiu ao nosso companheiro 
ex-J.S.D., Dr. Honrado que passo a transcrever: 
 - Considerando a inegável dedicação e a exem-
plar militância do companheiro José Honrado 
ao longo dos anos que dedicou à J.S.D., nome-
adamente na Fundação da Secção da J.S.D. de 
Mafra, a qual serviu de forma a orgulhar todos 
os militantes do distrito de Lisboa. O Conse-
lho Distrital de Lisboa da J.S.D., reunido a um 
de Outubro de 1996, decide: 
- Louvar e reconhecer publicamente o mérito, 
honestidade e militância do Companheiro José 
Honrado, fazendo fé em que persistirá no fu-
turo, para a J.S.D. como uma nobre referência. 

Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e três horas e cinquenta minutos o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta que 
eu [Carlos António Silva], na qualidade de      
Secretário redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
João António dos Reis Corte-Real
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura ilegível
Assinatura ilegível
Antonino Ricardo Santos

cOncElHIA DE MAFrA

ÓrGÃOS ElEItOS pArA O BIÉnIO 
1995/1996
cOMISSÃO pOlÍtIcA 

cArGOnOMEcOntActOnº
PresidenteJoaquim Filipe Abreu dos Santos061-812336 / 0931-235815111407626

Vice-PresidenteManuel Ramos Mourão de Andrade01-9862567 / 01-9861993111402659
Vice-PresidenteJoaquim José Alexandre Casado061-63061 / 061-62810111406633

TesoureiroCarlos António Silva061-62377 / 061-63122111422922
VogalCarlos Gil de Sousa061-62602111403388
VogalJoão Manuel Pereira Rodrigues Pires061-62257 / 061-812187111410032
VogalJosé Martinho Ferreira Correia061-63588111424522
VogalFernando Honorato Jorge061-864749111401456
VogalLino Camilo Ferreira061-62315111405767
VogalFernando José Bernardes Jacinto061-63947 / 061-63423111403596
VogalArmindo do Brás Carvalho061-63456111402416
VogalPedro Ricardo Martins Bernardes Lucas061-961570111424886

SuplenteAlfredo Antão061-62897111416810
SuplenteDália Maria Pedroso Batalha061-864108 / 061-52560111423921

MESA DA ASSEMBlEIA 
cArGOnOMEcOntActOn°

PresidenteCustódio Rodrigues Alves061-855675 / 061-855353111410772

Vice-PresidenteJoão Lima Pereira Gaito061-76214 061-77204111410107

SecretárioJoão Manuel Pereira Rodrigues Pires 061-62257 / 061-812187 111410032

SuplentePaula Maria da Silva Alves Valadas061-51741 / 061-812023111417686
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DElEGADOS À DIStrItAl 
cArGOnOMEcOntActOn°

DelegadoJoaquim Francisco da Silva Sardinha061-63457 / 061-812143111406539

DelegadoManuel Ramos Mourão de Andrade01-9862567 / 01-9861993111402659

DelegadoJoão António dos Reis Côrte-Real  01-9670093 / 061-52468111409972

DelegadoJosé António Avelar Rosa061-52742 / 061-811194111420620

DelegadoDaniel Domingos Lourenço061-51768 / 061-812097111406397

DelegadoFrederico Duarte Côco061-864758 / 061-865196111425712

DelegadoDiamantino Domingos061-51881 / 061-52402111421710

DelegadoFrancisco Ferreira da Conceição061-63462 / 0931-515027111414151

DelegadoCarlos António Silva061-62377 / 061-63122111422922

DelegadoArlindo Martins Gomes061-52964111421154

DelegadoAntónio Venâncio Jacinto061-62444111422066

DelegadoPaula Maria da Silva Alves Valadas061-51741 / 061-812023111417686

SuplentePedro Ricardo Martins Bernardes Lucas061-961570111424886

SuplenteCarlos Gil de Sousa061-62602111403388

SuplenteJoão Rafael Roque Gomes061-54561 / 061-62318111406353

SuplenteRui Manuel061-54698111401822

SEcÇÃO:  Rua do Arvoredo, Bloco B – 
Cave 
2655 Ericeira  
Tel. / Fax: 061 - 86 50 05

núcleo:  Terreiro D. João V, 61 – 2º 
2640 Mafra
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ActA nº 354
Aos vinte e um de Outubro de mil novecentos e 
noventa e seis, reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha, deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Corte Real, Pedro Lucas e 
Manuel Oliveira, iniciando os contactos com 
as Juntas de Freguesias para analisar o capital 
de caixa que há e em conjunto com a Câma-
ra ver se se pode solucionar, sendo a primeira 
a Azueira, que esteve representada pelos Se-
nhores Vale Morais, João Patrocínio Bento e 
Vicente Barbosa Jorge. 
O Senhor Presidente começou por perguntar se 
havia problemas com Droga, Segurança, Edu-
cação, Desemprego e Futebol, etc., etc., ao qual 
respondeu o Senhor Vale Morais que não havia 
problemas de mais, ou seja, de grande preo-
cupação, pois eles concentravam-se em outras 
questões, tais como a Banda, que possivelmente 
este ano iria acabar e ao qual se seguiu uma sé-
rie de observações dos elementos presentes. 
O Senhor Vale Morais falou também do pro-
tocolo feito pela Câmara com a Junta no va-
lor de dois mil contos e que, desse dinheiro a 
Junta guardou oitocentos contos e que falam 

agora que será para a compra de uma carrinha.
O Senhor Vicente Jorge falou sobre o posto 
médico, já havia terreno mas que, a Associação 
Regional de Saúde não aprovou o Local; o Se-
nhor João Patrocínio interrompeu e depois de 
ter falado sobre a má condução de todo o pro-
cesso anterior, disse que ele próprio tinha um 
terreno bem situado para fazer o posto médi-
co, mas que nesta altura não convinha nada 
avançar com essa ideia porque a Junta iria usu-
fruir desse melhoramento tal como o fez com 
a festa da Banda, sem ser a Junta a organizar e, 
na presença da Vereadora D. Helena Mota, a 
Junta no seu discurso, puxou a si os louros do 
evento, só espera é que a Câmara não colabore 
com esta Junta na compra de um terreno junto 
ao Clube para a construção do posto médico, 
chamando também a atenção para o não al-
catroamento do Ramal, o que já começa a dar 
que falar na população contra a Junta. 
Deu também conhecimento das dificuldades que 
têm em fazer andar o processo do Centro Social, 
porque alguns elementos ou são família ou são do  
Partido da Junta e tentam travar o processo 
por todos os meios. 
O Senhor Vale Morais entende que a Câmara 
não devia facilitar em nada o arranjo da casa para 
os Escuteiros; informou também de que a Câ-

mara tem obra feita, mas faz um reparo à Câma-
ra. O pouco relacionamento com os Munícipes. 
A Maria José perguntou-lhes qual a hipóte-
se que tínhamos em recuperar a Junta, o que 
lhe foi respondido que nesta altura estava tudo 
morno e que com este projecto do Posto Mé-
dico e uma boa lista, tínhamos todas as hipó-
teses de recuperar a Junta. 
O Senhor Presidente incentivou os presentes 
para começarem a trabalhar, aproveitando a 
fraqueza dos nossos adversários para recuperar 
o prestígio que entretanto se perdeu; informou 
ainda que iria ser destacado um elemento da 
Comissão Política para fazer o acompanha-
mento necessário com estes Senhores, para 
organizar as coisas com a Comissão Política e 
a Câmara; deu também conhecimento de dois 
novos militantes, o Senhor Manuel Tavares e 
a Senhora Maria Tavares. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e três horas e vinte minutos, o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu, 
[tem a rúbrica do secretário ilegível], na quali-
dade de secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura ilegível
Assinatura ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível

ActA nº 355
Aos vinte e oito de Outubro de mil novecentos 
e noventa e seis, reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e cinquen-
ta minutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Vale Morais, Antonino, 
Martinho, Oliveira, Lino e Pedro Lucas. 
Começando por dar uma explicação pelo motivo 
que o levou a adiar o encontro com os nossos autar-
cas do Concelho, marcado para o dia vinte e seis do 
corrente, em que seria orador o Senhor João Pedro 
Saldanha Serra. Fez de seguida uma análise política 
sobre o que ultimamente se tem passado no Parti-
do Socialista Concelhio e que no seu entender, tal 
como no dos presentes, isso era bom politicamente, 
só que não podemos cair no mesmo erro das autár-
quicas de mil novecentos e noventa e três, e é por 
isso que já começámos a trabalhar com as freguesias 
para mil novecentos e noventa e sete. 
Fazendo depois uma análise a cada uma das 
dezassete Freguesias, prevendo dificuldades 
na Malveira, Igreja Nova, Stº Estêvão das 
Galés, Milharado, Gradil, Azueira, Sobral 
da Abelheira e Carvoeira. Em princípio na 
Venda do Pinheiro, Enxara do Bispo, Encar-
nação, Stº Isidoro e Alcainça não haverá no-

vidades. Quanto às Freguesias de Cheleiros, 
Mafra, Vila Franca do Rosário e Ericeira, há 
que aguardar. Chamou à atenção para ser fei-
to um levantamento nas Freguesias das suas 
necessidades, fazer guerra à E.D.P. do mau 
serviço que está a prestar, exemplificando com 
a mudança do Piquete para Torres Vedras e 
em caso de avarias, o tempo que se espera pela 
deslocação do mesmo, ao contrário da Com-
panhia Général des Eaux na distribuição da 
água que segundo os presentes, a população 
está satisfeita com a eficácia que demonstram 
e que politicamente nos é favorável. E é por 
isso que devemos estar atentos com a preocu-
pação no dia-a-dia da vida das pessoas. 
A Maria José chamou a atenção para certos 
subsídios que deveríamos incentivar através da 
Câmara ou Associações para cursos de forma-
ção em determinadas áreas profissionais. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram 
vinte e três horas e quarenta minutos o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível], 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
João António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
João Manuel Pereira Rodrigues Pires

ActA nº 356
Aos quatro / 11 de mil novecentos e noventa 
e seis, reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Corte-Real, Vale Morais, 
Antonino, José Martinho, Pedro Lucas e Oli-
veira e com as presenças do Senhor Adriano 
Lourenço Moreira do Sobral da Abelheira. 
Faltando por motivos de saúde a D. Maria do 
Carmo, depois de se ter esperado pela presen-
ça da Senhora e como o Senhor Adriano não 
estava avalizado para dar andamento aos tra-
balhos, dando apenas a entender que era mui-
to difícil arranjar alguém para concorrer com o 
actual Presidente da Junta, o Senhor Presiden-
te deu por encerrada a reunião. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e duas horas e trinta minutos, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu [tem a 
rúbrica do secretário ilegível], na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo.
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura ilegível
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ActA nº 357
Aos treze de Novembro de mil novecentos e no-
venta e seis, reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta mi-
nutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardi-
nha deu início à reunião com as ausências dos 
Senhores Vale Morais e Oliveira e com a presen-
ça dos Senhores João Manuel Leitão Sobrinho e 
Maximino M. Rodrigues Costa do Gradil. 
O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor 
Maximino que começou por se lamentar do 
que se passou na última eleição autárquica e 
relembrando que está ao serviço do Partido 
desde 1978 e com a experiência que tem, avi-
sou com antecedência o que era preciso fazer-
-se na Freguesia, o que não aconteceu, e ele, 
doente, juntamente com uma Senhora é que 
teve de andar à noite a colar cartazes, pois se 
assim não fosse, se calhar, nem isso havia, tal 
como não houve uma Caravana sequer. 
Como também se lamentou de coisas que ele 
gostaria de ter feito e não teve apoios para isso 
e estes agora já o conseguiram fazer, ora no seu 
entender, está mal. Aos nossos não lhes são da-
dos apoios e aos da oposição é-lhes feito tudo, 
tais como no Posto Médico e na estrada Gradil 
– Picão, como também o que fizeram ao Jardim, 

que alteraram todo o projecto que a Câmara ti-
nha feito e esta nada disse. E é por estas e por 
outras que eu em Janeiro deixei de ser Presiden-
te da Assembleia de Freguesia, porque embora 
me custe muito, mas o Gradil para mim morreu 
e política nada, mas mesmo nada, acabou. 
Fizeram depois uma análise sobre as “colectivida-
des” Florinhas, os Lobos, os CTT, Vale da Carva, 
a quem o Gradil muito deve e que não nos são 
hostis. O Futebol, esse é rosa, e anda a ocupar 
as salas do 1º andar da Junta. O Centro Social 
precisa de ser acabado. Por isso entendem estes 
Senhores de que temos várias coisas para poder 
pegar e esclarecer a opinião pública. 
Foram depois discutidos vários nomes para a futura 
lista, não se chegando a uma conclusão final. 
O Senhor presidente marcou para o próximo dia 
dezoito uma reunião com a Freguesia da Carvoeira. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vinte e 
três horas, o Senhor Presidente deu por encerrada 
a reunião, da qual para constar, se lavrou a presente 
acta que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível], 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
António Ricardo Santos
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura Ilegível
João António dos Reis Corte-Real
João Manuel Pereira Rodrigues Pires

ActA nº 358
Aos dezoito de Novembro de mil novecentos e 
noventa e seis, reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Corte-Real, Vale Morais e 
Oliveira e com as presenças do Senhor Do-
mingos Vicente e a Senhora D. Elisabete Fer-
reira da Carvoeira. 
O Senhor Presidente deu a palavra ao Com-
panheiro José Martinho o qual fez uma expo-
sição sobre o que se tem passado em eleições 
anteriores e advertindo para que não se come-
tam os mesmos erros, ao qual tanto o Senhor 
Domingos e a D. Elisabete apoiaram. 
Seguiu-se depois uma discussão sobre nomes pos-
síveis para formar a futura lista e possíveis melho-
ramentos na Freguesia, onde o Senhor Domingos 
sugeriu que a casa velha que é do Senhor Padre 
e onde a Junta já em tempos queria ocupar como 
armazém e garagem no quintal, ao que ele se opôs. 
Falando com o Senhor Padre sobre isso e que o 
mesmo depois não autorizou e que a mesma po-
deria ser aproveitada para algo que se pudesse fazer 
em benefício da população. Ao qual a Maria José 
sugeriu, porque não uma extensão do Posto Mé-

dico? O que todos os presentes apoiaram a ideia. 
O Senhor Presidente fez de imediato um con-
tacto telefónico e que, sim senhor era possí-
vel, só um problema existia, que era o pessoal 
auxiliar, ao que a Maria José disse que talvez 
também não fosse problema, que se poderia 
destacar de cá um elemento, o que ficou em 
sondar tal hipótese. 
O Senhor Domingos chamou a atenção das 
obras que a casa precisa. O Senhor Presiden-
te disse que se deveria arranjar uma comissão 
para o efeito, onde estivesse não só os nossos, 
como também o possível cabeça de lista e que 
tudo isto se deveria manter em segredo, para 
que não chegasse aos ouvidos da Junta. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e dez minutos, o Senhor Pre-
sidente marcou nova reunião para o próximo 
dia vinte e cinco, com a Freguesia do Milhara-
do, dando por encerrada a reunião da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu, [tem a 
rúbrica do secretário ilegível], na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
António Ricardo Santos
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível

ActA nº 359
Aos vinte e cinco de Novembro de mil no-
vecentos e noventa e seis, reuniu a Comissão 
Política do Partido Social Democrata do Con-
celho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Corte-Real, Vale Morais, 
João Pires e Oliveira e com as presenças dos 
Senhores Anselmo Caneira, Fernando Reis, 
Domingos Rasteiro, Aurélio    
Duarte e Cidália Carreira do Milharado. 
O Senhor Presidente começou por fazer uma 
exposição sobre o passado 
e que gostaria de ouvir os presentes se há al-
guma coisa para fazer e se é que se pode fazer. 
O Senhor Anselmo desculpou-se que por mo-
tivos óbvios não estava totalmente informado 
para poder responder, o que fez o Senhor Au-
rélio, dizendo que todas as quartas-feiras lá vai 
e está convencido de que o actual Presidente 
ganhará novamente, porque ele é muito hábil 
ao dar a entender às pessoas de que, se algu-
ma coisa é feita, foi ele que há muito tempo 
andava a pedir à Câmara. E se nada é feito 
é a Câmara que não faz porque ele está farto 
de pedir, que é por exemplo, o caso dos con-

tentores do lixo, que ele diz que há seis meses 
que anda a pedir à Câmara e que esta não lhos 
dá. Como veem ele sempre que quer deixa a 
Câmara mal-vista. 
O Senhor Domingos Rasteiro diz que lhe dá 
a sensação de que o homem está a deixar tudo 
para os últimos meses antes das eleições e aí 
mostrar às pessoas as suas obras. Mas é indis-
cutível de que o homem sabe fazer as coisas 
politicamente, pois ele, desde os seguros até 
aos funerais, onde está sempre presente, nada 
lhe falha. Os presentes, todos concordaram, 
dizendo que é assim que ele actua. 
O Senhor Anselmo interveio começando 
por se lamentar do que se passou nas últimas 
eleições e que também a divisão que o C.D.S. 
provocou, ainda mais nos prejudicou, como 
também a falta que a Câmara fez, ou seja, a 
Câmara não aparecia por lá, coisa que feliz-
mente hoje já é diferente, pois já se vê por lá 
o Senhor Presidente da Câmara. Na altura eu 
preveni da situação, mas a autoconfiança que a 
Câmara tinha levou a que, quando se aperce-
beu, já era tarde. E foi o que se viu, perdemos 
e por muitos votos. 
E depois também coisas que eu pedia e pou-
co me davam. Eu por exemplo, se queria uma 
máquina da Câmara não conseguia, tinha de 
pedir a colegas de outras Freguesias e ainda 
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hoje devo três dias a esses amigos. Como tam-
bém o que eu pedi, e a falta que me fazia, um 
trator pequeno que nunca consegui. O actual 
logo em Fevereiro, tinha o dito trator como 
também manilhas. Eu via-me aflito para con-
seguir algumas, poucas e agora vejo-as à beira 
das estradas. 
Claro que também há coisas que não se com-
preendem, como o caso da Cachoeira, que es-
tava um luxo e depois não votaram em nós. Já 
o caso da Charneca, foi a sua sorte ter passado 
para a Freguesia da Venda do Pinheiro que 
hoje está impecável, mas estes reconheceram 
e votaram em nós. 
Agora na questão de obras, por exemplo, a 
ponte do Arneiro devia de ser alargada; a es-
trada de Casais da Serra devia ser arranjada, tal 
como um Centro de Saúde na Póvoa, que trás 
a população engasgada por não o conseguir. 
Mas lá está, ao fazerem-se estes melhoramen-
tos agora é só beneficiar a Junta actual. 
O Senhor Aurélio falou do aumento do ce-
mitério em troca com uns baldios e que a As-
sembleia aprovou, tal como a venda de trinta 
campas a cento e vinte mil escudos cada e isto 
para arranjar dinheiro para fazer o muro no 
cemitério, ao qual nós votámos contra. Quanto 
às colectividades, está tudo nas mãos do Par-

tido Socialista. Agora quanto a obras, a Igre-
ja da Póvoa que podia ser ampliada, porque a 
Senhora agora já quer vender o terreno. Como 
o arranjo da Capela em Vila de Canas, ou o 
Posto Médico na Póvoa, em que já há uns dez 
anos que o Senhor Batalha e a D. Odete an-
dam a tentar e até hoje não conseguiram. 
Tudo o que cada um destes Senhores dizia, 
merecia a concordância dos restantes elemen-
tos seus colegas.
Falou-se depois em nomes para a futura lista, 
não se chegando a uma conclusão final. 
O Senhor Presidente apresentou um levanta-
mento para que os membros da Comissão Po-
lítica fizessem, em cada Freguesia, de algumas 
das necessidades e situação Política: Infra-es-
truturas, Abastecimento de Água, Rodoviárias, 
Electricidade, Correios e Telecomunicações, 
Transportes, Recolha de Resíduos Sólidos e 
Limpeza Urbana, Esgotos, Cobertura de Si-
nais Rádioeléctricos, Mobiliário Urbano, Ce-
mitérios, Equipamentos de Saúde, Ensino, 
Desportivos, Apoio à Terceira Idade, Cultu-
rais, Segurança e Protecção Civil, Mercados/
Abastecimento, Turísticas, Palácio da Justiça 
e Serviços Conexos, Igrejas e Capelas, Habi-
tação Social, Espaços de Lazer, Manutenção 
de Infra-estruturas, Funcionamento de Servi-

ços, Transportes Escolares, Problemas Sociais, 
Formação da Opinião Local, Líderes de Opi-
nião, Relação entre os Líderes de Opinião e 
o PSD, Comportamento dos nossos Adversá-
rios Políticos, Impacto das Decisões da Junta, 
Impacto das Decisões da Câmara, Impacto 
das Decisões do Governo, Outros Factores de 
Boa ou Má Relação com a Câmara. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e quatro horas, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a reunião, da qual para constar, se la-
vrou a presente acta que eu, [tem a rúbrica do 
secretário ilegível], na qualidade de Secretário, 
redigi e subscrevo.
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
António Ricardo Santos
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível

ActA nº 360
Aos dezasseis de Dezembro de mil novecentos e 
noventa e seis reuniu a Comissão política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma hora e trinta minu-
tos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
deu início à reunião com as ausências dos Se-
nhores Vale Morais e Oliveira e com a presença 
do Sr. José Ministro dos Santos, que devido aos 
novos estatutos do Partido passou a ter assento 
na Comissão Política, o qual começou por fazer 
uma explanação sobre o Plano de Actividades 
da Câmara para o ano de 1977, dizendo que a 
Câmara vai gastar cerca de seiscentos mil con-
tos em alcatrão no Concelho e as Freguesias 
sabem já quais são as ruas a alcatroar. 
Disse também que as Juntas vão receber cento 
e quarenta mil contos, verba esta já reforçada 
com o apoio da Câmara, e que será distribuída 
consoante a área e população de cada uma; in-
formou também que já este ano a Câmara deu 
a cada Junta mais dois mil contos para fazerem 
face aos estragos que o mau tempo provocou.
Explicou também o que se passa com um Bair-
ro na Malveira, que a Câmara queria fazer casas 
contiguas para realojar estas famílias e que a po-
pulação movida por interesses de certas pessoas 
fizeram um abaixo-assinado a não permitir essa 

construção que seria junto à Feira do Gado, e 
que ele acha inconcebível para com estas famí-
lias que vivem em situação desumana.
O Senhor Presidente deu-lhe conhecimento 
do que a Comissão Política  
ouviu das Freguesias da Azueira, Gradil, Mi-
lharado e Carvoeira. Nesta altura entrou na 
sala o executivo da Junta de Freguesia da Eri-
ceira com os seus três elementos, o Senhor 
Presidente deu de imediato a palavra à Junta 
de Freguesia que através do seu secretário deu 
conhecimento do que os levava a pedir esta 
reunião com a Comissão Política, e que no seu 
ponto de vista o partido só perdia em estar de 
costas viradas para a Junta. 
O Senhor Presidente respondeu dizendo não 
estar de acordo e explicou que a porta da Co-
missão Política está sempre aberta e que nunca 
houve tantas reuniões como as que esta Co-
missão Política está a fazer e se não houve já 
há mais tempo uma reunião foi porque o Se-
nhor mesmo disse que já não havia necessida-
de de a fazer e agora em menos de oito dias ao 
seu novo pedido aqui estamos reunidos. 
Dando de seguida a palavra novamente à Jun-
ta de Freguesia ao que o seu Presidente tomou 
de imediato, começando por dar uma expli-
cação exaustiva de tudo o que os preocupava 

neste momento, sendo as causas principais, os 
cinco funcionários que teve que mandar para 
a Câmara por não prestarem e ter de arranjar 
outros cinco para os substituir e a pagar pela 
Junta, como também o papelão que era uma 
média de dezasseis toneladas por mês a dezas-
seis escudos o Kilo e que hoje ninguém o quer 
e foi isto que alterou por completou a estabi-
lidade financeira da Junta, alegando também 
que não tem tido o total apoio da Câmara para 
as iniciativas que tem tomado. 
O Senhor Ministro dos Santos pediu para es-
clarecer, o que fez ponto por ponto do apoio 
a esta Junta, tanto em acções que a Câmara 
tomou, como em números, acabando por dizer 
que a Junta de Freguesia da Ericeira tinha sido 
a que mais tinha recebido, relembrando ainda 
que tem dezassete Juntas no Concelho e que a 
Câmara não é governada de fora para dentro 
mas sim de dentro para fora, e que se Câmara 
não tivesse ajudado esta Junta nunca ela teria 
feito o que fez e não só à Junta como também 
à Vila e põe em dúvida que apareça no futuro 
alguém que faça mais do que ele tem feito pela 
Ericeira, pois as obras estão à vista, é por isto 
que ele não admite que pessoas responsáveis, 
ou que deveriam ser, digam que ele está de 
costas viradas para a Ericeira.
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Por fim verificou-se um alinhamento de posi-
ções entre os elementos da Junta de Freguesia, 
a Comissão Política e o Senhor Presidente da 
Câmara no sentido de melhorar a cooperação 
institucional entre os órgãos.
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e vinte minutos, o Senhor Presi-
dente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível], na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
José António dos Reis Corte-Real
António Ricardo Santos
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura Ilegível

ActA nº 361
Ao treze de Janeiro de mil novecentos e noven-
ta e sete reuniu a Comissão política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Vale Morais, José Martinho, 
Pedro Lucas e Oliveira e com as presenças dos 
Senhores Mário Acúrcio, Otílio Rois, João dos 
Santos Oliveira e Domingos Galrão Martins 
da Freguesia de Cheleiros. 
O Senhor Presidente depois de explicar o mo-
tivo da convocação para esta reunião deu de 
imediato a palavra ao grupo, ao que o Senhor 
Mário Acúrcio começou por se lamentar da 
falta de dinheiro e de poderes; é que não é com 
quatro mil contos e agora com seis mil contos 
que se pode fazer algo na Freguesia, realçando 
a colaboração que a Câmara lhe deu em diver-
sas obras, lamentando-se ainda não ter recebido 
do *PIDAP os dois mil e oitocentos contos que 
faltam para as obras no edifício da Junta, e teme 
que este dinheiro não venha porque os outros 
setecentos contos gastou-os a fazer uma barra-
cão armazém ao lado da Junta e é aqui que ele 
mais uma vez pedia a compreensão e colabora-
ção da Câmara em desbloquear esta situação, 

porque teme que o edifício da Câmara possa 
ruir a qualquer momento, e é por tudo isto que 
já pensaram em mudar o local de voto para a 
escola. O Senhor Presidente chamou à atenção 
para que não se deixe de gastar o dinheiro do 
*PIDDAC e que deviam falar com a Câmara 
para que fosse arranjada uma solução.
O Mário Acúrcio falou no saneamento e no ar-
ranjo das estradas entre Carvalhal e Valverde, 
Cheleiros e a Mata Pequena, Castelo e Murtal 
e Cheleiros a Barreiros e em Carvalhal duas ou 
três ruas que precisam de ser arranjadas para 
receber a Santa. Informou, também, dos trinta 
dias de Festa que é sempre difícil de fazer mas 
que foram conseguidos os objectivos. 
Quando o Senhor Presidente perguntou qual 
o relacionamento com a oposição, foi-lhe res-
pondido que nem sequer a viam e até agora 
apenas um deles lá tinha ido uma vez e que no 
seu entender há uma pessoa que está à frente 
das obras do lar da terceira idade que deveria 
fazer parte das nossas listas e que já teve o cui-
dado de o abordar e que este concordou com 
tal hipótese e que assim se podia partir uma 
eventual lista opositora.
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e quinze minutos o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião da qual 

para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível],na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Nota do transcritor: Programa de Investimen-
tos e Despesas de Desenvolvimento da Admi-
nistração Central (PIDDAC)
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
José António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
António Ricardo Santos

ActA nº 362
Aos vinte de Janeiro de mil novecentos e no-
venta e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta e 
cinco minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores, Corte-Real, Vale Morais, Pedro 
Lucas e Oliveira e com a presença do Senhor 
Nuno Sardinha da Freguesia da Encarnação. 
O Senhor Presidente depois de explicar o 
motivo da convocação para esta reunião deu 
de imediato a palavra ao Senhor Nuno que 
começou por explicar o que entende que se 
devia fazer nas futuras listas, ou seja, ele está 
disponível para continuar e que da Encarna-
ção, Barril, Quintas e Sº Lourenço se deve-
ria ir buscar os restantes elementos e no seu 
ponto de vista não vê dificuldade alguma. Fa-
lou também no problema do Mário Luís nos 
terrenos do campo de jogos no Barril, e que 
pode causar algum mal-estar nas pessoas que 
conhecem o problema por ele ser uma pessoa 
que está sempre disponível para colaborar nas 
festas, dando os fornos para o que for preciso e 
também todo o Pão. Pensa que este problema 
se podia resolver a contento de todos.
Lamentou o facto da Encarnação até hoje 

estar sem hipóteses de expansão mas que fe-
lizmente a coisa parece estar a mudar, lamen-
tando que o Senhor José Tomás e o Senhor 
Gervásio com grandes áreas e aí sim daria um 
grande desenvolvimento à Freguesia, mas que 
estes Senhores não vendem nada. Jovens que 
vêm trabalhar para cá e depois quando querem 
casar tem que ir viver para fora e aí temos que 
ter cuidado com a juventude em tentar fixá-la 
na Freguesia. 
Esta aprovação de quarenta e dois lotes e mais 
dois ou três loteamentos que estão para breve, 
talvez venha a satisfazer em parte as necessi-
dades; e continuando a falar na juventude diz 
não haver problemas de Droga, o que não quer 
dizer que não haja um ou outro caso, mas nada 
que justifique uma preocupação maior, já que o 
que o preocupa é a Associação de Socorros. A 
gestão está um pouco difícil e isto porque todo 
o pessoal que lá trabalha é assalariado, coisa 
que não acontecia aquando do seu início. 
Quanto à oposição não vê preocupação na 
medida em que o C.D.S. não mexe e o P.S. 
que andava num frenesim enorme no Verão 
mas que depressa passou e ponho em dúvida 
que eles façam uma lista para combater comi-
go. Quanto ao Clube tem agora à frente 
uma pessoa que é do P.S. mas corre tudo bem, 
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não há problema nenhum. Congratulando-se 
também com o alcatroamento tanto na Encar-
nação como no Barril, está tudo tão bom que 
até teme que outras localidades lhe venham a 
cobrar igual comportamento. 
Concluindo, o único problema é a Farmácia, 
Encarnação-Barril ou seja, Jorge  Carlos Alves, 
mas espera que tudo isto se venha a resolver. Há 
também a escola onde a Câmara nunca aderiu, 
ao qual o Senhor Presidente disse que a Câmara 
fazia muito bem porque a mesma iria beneficiar 
os alunos de outro Concelho os quais seriam 
cerca de setenta por cento. O Senhor Presidente 
perguntou quanto a obras no próximo mandato 
ao qual o Senhor Nuno respondeu, as escolas. 
Foi apresentada a proposta para uma nova mi-
litante, Vânia Carla Lopes Taveira.
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e trinta      minutos o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível], 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
António Ricardo Santos
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 363
Aos vinte e sete de Janeiro de mil novecentos e 
noventa e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e duas horas, o Senhor 
Presidente Dr. Joaquim Sardinha deu início à 
reunião com as ausências dos Senhores Vale 
Morais, José Martinho e Manuel Oliveira. 
Depois de ter aguardado pela presença dos re-
presentantes da Freguesia da Igreja Nova que 
tinham sido convocados mas que por algum 
motivo lhes foi impossível comparecer. 
O Senhor Presidente falou nas eleições mar-
cadas para o Núcleo de Mafra a quinze de Fe-
vereiro do corrente ano. Marcou também uma 
reunião com a Freguesia de Alcainça para o 
dia três e outra com a Freguesia de S. Cristó-
vão para o dia sete do corrente mês. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram vinte e 
três horas o Senhor Presidente deu por encerrada 
a reunião, da qual para constar, se lavrou a presente 
acta que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível], 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
José António dos Reis Corte-Real
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
António Ricardo Santos

ActA nº 364
Ao três de Fevereiro de mil novecentos e no-
venta e sete pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos reuniu a Comissão Política do Parti-
do Social Democrata do Concelho de Mafra.
O Vice-Presidente Senhor Corte-Real que 
presidiu à reunião por impossibilidade do Se-
nhor Presidente e com as ausências dos Se-
nhores Dr. Joaquim Sardinha, Vale Morais, 
José Martinho, Pedro Lucas e Oliveira. 
Depois de ter aguardado pelos representantes da 
Freguesia de Alcainça, quando eram vinte e duas 
horas e quarenta minutos deu por fim a espera. 
Nada mais havendo a tratar [tem a rúbrica do 
secretário ilegível]. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
José António dos Reis Corte-Real
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
António Ricardo Santos

ActA nº 365
Aos sete de Fevereiro de mil novecentos e no-
venta e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Vale Morais, José Martinho, 
Manuel Oliveira e Pedro Lucas. 
Enquanto aguardava a presença dos repre-
sentantes da Freguesia de Sto. Estevão o Sr. 
Presidente falou sobre as Autárquicas, ao qual 
o Senhor Antonino chamou à atenção para o 
problema da Malveira, dando conhecimento 
de um abaixo-assinado que corre a Vila devi-
do ao tal bairro. O Senhor Presidente marcou 
para o próximo dia dezassete uma reunião com 
a Freguesia de Igreja Nova. O Senhor Lino 
apresentou propostas para novos militantes: 
Maria Ivone Conceição Marques - Nuno Fi-
lipe Ferreira Félix - Sérgio Alberto Marques 
dos Santos - Nuno Alexandre da Silva Catra-
melo Mourão de Andrade - José Inácio Gam-
boa - Maria Isabel Rodrigues Pereira Gamboa 
- Luís José Nunes Andrade. 
Quando eram vinte e duas horas e cinquenta 
minutos e como a Freguesia de Sto. Estevão 
não apareceu, o Senhor Presidente deu por 

ActA nº 366
Ao dezanove de Fevereiro de mil novecentos e 
noventa e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e duas horas, o Senhor 
Presidente Dr. Joaquim Sardinha deu início 
à reunião com as ausências dos Senhores José 
Martinho, Pedro Lucas e Oliveira e com as 
presenças dos Senhores António da Silva Pe-
droso, António José dos Reis e Manuel Fran-
cisco da Freguesia de Igreja Nova.
O Senhor Presidente depois de explicar o 
motivo da convocação para esta reunião deu a 
palavra ao grupo. O Senhor António Pedroso 
começou por dizer que está há doze anos na 
Junta e com mais três de Assembleia de Fre-
guesia e que é altura de dar lugar aos novos e 
que ultimamente não é sua vida privada que 
lhe dá chatices, mas sim a Junta e isto porque 
hoje as pessoas são de uma exigência tal que 
até faz aflição. 
O Senhor Presidente interrompeu dizendo 
que não era isso que queria ouvir mas sim o 
que há a fazer e o que se poderá vir a fazer. 
Novamente o Senhor António Pedroso pegou 
na palavra começando por elogiar a Câmara 
dizendo que o trabalho feito por esta era po-
sitivo tal como entendia também o trabalho 
da Junta de Freguesia era positivo, realçando o 

encerrada a reunião, da qual para constar, se 
lavrou a presente acta que eu [tem a rúbrica do 
secretário ilegível] na qualidade de Secretário, 
redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
José António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
António Ricardo Santos
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Posto Clínico, a reparação da Sede da Junta, os 
passeios e a Rede de água que cobre noventa 
e nove por cento da Freguesia. Chamando à 
atenção para o que gostariam de ver realiza-
do, saneamento, um carro de três mil e qui-
nhentos Kilos, com cabine dupla, achando isso 
fundamental para um novo serviço a prestar 
pela Freguesia na deslocação do seu pesso-
al para os diversos trabalhos, como também 
a iluminação que acha muito deficiente, ao 
qual o Senhor Presidente interrompeu dizen-
do que estava previsto esse melhoramento na 
sua Freguesia. O Senhor Pedroso sugeriu que 
a Câmara devia de ter um Engenheiro e uma 
brigada de pessoal a trabalhar directamente 
com as Freguesias para melhor dar resposta às 
necessidades destas, lamentando também que 
a Junta não tivesse sido ouvida antes da elabo-
ração do Plano Director.
O Senhor Reis lamentou-se da falta de auto-
nomia das Juntas. O Senhor Francisco corro-
borou nesta afirmação dizendo ainda que por 
vezes as Juntas são ultrapassadas e que no seu 
ponto de vista isto não devia de acontecer e 
que com os seus cinquenta e oito anos foi pre-
ciso ir para a Junta para ser por várias vezes in-
sultado, o que lamenta profundamente a falta 
de respeito que hoje as pessoas têm. 

O senhor Presidente agradeceu-lhe a disponi-
bilidade dispensada. Depois de se terem retira-
do o Senhor Corte-Real informou a Comissão 
Política do que se tinha passado na eleição para 
o Núcleo de Mafra. O Senhor Presidente in-
formou que iria propor ao Senhor Presidente 
da Mesa do Plenário para ser marcado um Ple-
nário para meados de Abril, dizendo também 
que o encontro de autarcas deveria realizar-se 
no dia cinco de Abril, ao que todos concorda-
ram, marcando ainda para o próximo dia vinte e 
quatro uma reunião com as Freguesias de Santo 
Isidoro e Alcainça. O Senhor Lino apresentou 
duas propostas de novos militantes, o Senhor 
João Domingos Baleia Dias e a Senhora Maria 
Helena Sousa Alves de Oliveira.
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e quarenta minutos o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
José António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
António Ricardo Santos

ActA nº 367
Aos vinte e quatro de Fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e sete reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e duas horas, o Senhor 
Presidente Dr. Joaquim Sardinha deu iní-
cio à reunião com as ausências dos Senhores 
Corte-Real, Vale Morais, José Martinho e Pe-
dro Lucas e com as presenças dos Senhores 
Fernando Jacinto e José Carlos Costa da Fre-
guesia de Sto. Isidoro. O Senhor Presidente 
depois de explicar o motivo desta reunião deu 
a palavra. O senhor Fernando Jacinto come-
çou por lamentar de ser tardia esta reunião em 
virtude de os planos já estarem elaborados e 
dificuldades todos nós tivemos. O Senhor Pre-
sidente interrompeu dizendo que não era bem 
isso que pretendia saber mas sim o que há para 
fazer e o que poderá ainda ser feito. 
O Senhor Fernando Jacinto disse que já tinha 
entrado em contacto com a Câmara para se 
fazer o que achava por bem, mas que para sua 
surpresa tinha sido tudo alterado e que neste 
aspecto e mais uma vez, o que tem sido uma 
queixa de todas as representações, para com os 
serviços Camarários e em especial o respon-
sável do Parque e Oficinas, chegando mesmo 
ao ponto de exaltação por alguns Presidentes 

de Junta e este Senhor, para dar um exemplo 
apenas isto, o Senhor Fernando Jacinto não 
poder entrar no Parque e oficinas por não ter 
o Bilhete de Identidade, não podendo por isso 
resolver os seus assuntos. 
Os serviços são um entrave bastante grande 
para o bom funcionamento da Câmara e tam-
bém para o bom relacionamento entre esta e as 
Juntas. Voltando aos melhoramentos previstos 
disse que o dinheiro que se ia gastar no Bairro 
Alto para benefício de apenas quatro morado-
res chegava para fazer todas as outras ruas que 
ele tinha proposto à Câmara e com muito mais 
impacto junto à opinião pública, o que feliz-
mente parece se ter resolvido. Informou tam-
bém que vai gastar mil contos em candeeiros 
porque a iluminação é deficiente.
Lamentou-se por a Picanceira não ter hipóte-
se de desenvolvimento devido a estar cercada e 
só ter possibilidades de se expandir para o lado 
da Freguesia de Mafra. Alertou para a falta de 
saneamento em Ribamar e a dificuldade que há 
para satisfazer esta gente que é muito exigente, 
embora lá ponha o pessoal da limpeza mas que 
mesmo assim não chega. Na Praia dos Coxos 
depois de lá ter ido uma máquina e posto tout-
-venant ficou impecável. O  acesso á Praia do 
Forte precisava de uma intervenção da Câma-

ra para arranjar aquela zona, alcatroando. Nos 
Junqueiros também é um sítio difícil mas vai-se 
lá pôr o tapete, tal como também se vai apostar 
na Lagoa. Em Monte Bom fizemos já muita 
coisa, concluindo, o grande problema que en-
frentamos é a Droga e a falta de estacionamen-
to e para os quais não vejo solução fácil.
Quanto ao P.D.M. não levantou problemas, 
passou mesmo despercebido, informou ainda 
que a Junta estava a fazer uma garagem para as 
suas viaturas. No Cemitério, deu também co-
nhecimento do que se passou com a farmácia 
que estava prevista para Ribamar. 
Quando eram vinte e três horas e dez minu-
tos, acabou a reunião, com a Freguesia de (Rib) 
Sto. Isidoro. 
O Senhor Presidente deu de imediato a pa-
lavra ao Senhor Manuel de Oliveira da Fre-
guesia de Alcainça começando por dizer que 
ia ser breve, falando na iluminação que era 
deficiente, falta de passeios e de uma carrinha 
que tencionamos comprar para o transporte 
das crianças, coisa que já há cerca de três anos 
que não havia e que por vezes ter de alugar 
um Táxi para os transportar à escola; dizendo 
ainda que gostaria que a Câmara lhe facultasse 
uma cópia do projecto do Saneamento para o 
dia doze de Julho, dia em que a Freguesia faz 

quinze anos e que eu gostaria de lá expor e di-
zer às pessoas que era uma obra para começar 
em breve, o mais tardar no próximo ano.
Gostaria também que se pudesse fazer um pri-
meiro andar na sede da Junta, não só por esta 
ter ficado entalada por outras construções e lá 
nunca bater o sol como também por neces-
sidade para as actividades da Junta. A Maria 
José apresentou a questão da cedência da sala 
para um curso de tapetes de Arraiolos ao qual 
todos concordaram. A sala será cedida me-
diante uma verba de quinze mil escudos men-
sais, para cobrir os gastos de água e da Luz. 
O Senhor Presidente marcou para a próxima 
segunda-feira, dia três, uma reunião com as 
Freguesias da Venda do Pinheiro e Sto. Estevão 
das Galés. Nada mais havendo a tratar e quan-
do eram vinte e três horas e cinquenta minutos, 
o Senhor Presidente deu por encerrada a reu-
nião, da qual para constar, se lavrou a presente 
acta que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
António Ricardo Santos
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ActA nº 368
Ao três de Março de mil novecentos e noventa 
e sete reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e cinquen-
ta minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Vale Morais, José Martinho, 
Manuel Oliveira e Pedro Lucas.
Aguardava-se a chegada das Freguesias para a 
reunião, o que não aconteceu.
O Senhor Presidente informou que a *ANASD 
já tinha confirmado a reunião com os autarcas e 
que ia saber se era Lisboa que iria fazer as con-
vocatórias para a eleição da Distrital ou se era-
mos nós. Houve depois uma troca de impressões 
sobre as autárquicas do Concelho. O Senhor 
Presidente marcou nova reunião para a próxima 
segunda-feira, dia dez, com as freguesias da Ven-
da do Pinheiro e Sto. Estevão das Galés.
Foram apresentadas três propostas para novos 
militantes, o Senhor Alexandre Luís Fernan-
des Picoto e as Senhoras Sandra Daniela Fer-
nandes Picoto e Rosa Lúcia Martins Proença. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e dez minutos, o Senhor Presiden-
te deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu [tem a 

rúbrica do secretário ilegível] na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
* Notas do transcritor: Associação Nacional 
dos Autarcas Socias Democratas
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
José António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
António Ricardo Santos

ActA nº 369
Aos dez de Março de mil novecentos e noven-
ta e sete reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e trinta mi-
nutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sar-
dinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Vale Morais, e Oliveira e com as 
presenças do Senhor Armando Almeida Dias 
da Freguesia de Venda do Pinheiro e do Se-
nhor João Lima Pereira Gaito da Freguesia de 
Vila Franca do Rosário. 
O Senhor Presidente depois de explicar o moti-
vo da convocação para esta reunião deu de ime-
diato a palavra ao Senhor Dias que começou por 
enumerar as promessas feitas pela Câmara em 
Outubro e que até hoje não foram cumpridas e 
como a Venda é a entrada do Concelho, entendo 
que devíamos de dar mais atenção a esse facto; a 
iluminação que é péssima, o Engenheiro da Câ-
mara já lá foi duas vezes mas até agora nada foi 
feito. Com a Biblioteca passa-se o mesmo. Re-
cuperar está fora de questão pois não há hipóte-
se, tem que se deitar abaixo e construir de novo. 
O Senhor Arquitecto já tinha feito um esboço 
do projecto mas o Senhor Presidente achou que 
ia sair muito caro e mandou fazer outro. 
Como o Jardim-de-infância que a Câmara 

pensava que já estava em execução mas que 
ainda nada foi feito, tal como a Rotunda que 
ainda não arrancou. Eu da minha parte o que 
tinha que fazer já está pronto, ou seja, todo o 
embelezamento da zona, a falta de placas de 
orientação, enfim tudo cumprido mas nada 
feito e é pena porque o ano era propício para 
que estas pequenas obras se fizessem. Gastá-
mos já dois mil contos em Valetas.  V a m o s 
também fazer uma bolsa de estacionamento 
para dois autocarros e embelezar essa Zona e 
isto porque as crianças que vêm da escola além 
de não terem iluminação também não têm 
resguardo para esperarem pelos transportes 
e para isto a Câmara só vai dar os materiais, 
nós teremos que pagar o restante, isto e mais 
alguns melhoramentos pequenos com cerca de 
dois mil contos tudo se fazia e dava nas vistas 
em ano de eleições. Nós já gastámos milha-
res de contos em trabalhos de fins de sema-
na. Vinte e cinco ruas nós já asfaltámos, agora 
assusta-me é o Saneamento não só na minha 
Freguesia como no Concelho. 
O Senhor Presidente salientou o facto da Ven-
da precisar de um mercado, ao qual o Senhor 
Dias disse que sim porque em cada esquina há 
um vendedor, mas que ao ir fazer um mercado 
e depois aparecer uma superfície era preciso 

ponderar muito bem. Também no aspecto cul-
tural o Senhor Presidente disse que entendia 
que as duas Freguesias deviam ter uma infra-
estrutura Camarária, tipo Centro Cultural, 
que beneficiasse a Venda e a Malveira.
O Senhor Dias perguntou onde está o tal ga-
binete de apoio às Juntas que o Senhor Pre-
sidente da Câmara prometeu e que no seu 
entender faz muita falta para o desbloquea-
mento de pequenas coisas. Informou também 
do negócio que fez com o Senhor dos Queijos, 
ao trocar um baldio para a instalação de uma 
estação de tratamento de Fábrica por um lote 
que vale dez mil contos.
Quanto à lista para as eleições disse não haver 
problema, ou melhor, o maior problema é ter 
gente a mais. 
O Senhor Corte-Real perguntou como é que a 
Venda estava servida de restaurantes e sugeriu 
porque não fazer um Festival de gastronomia. 
Foi-lhe respondido que de restaurantes estava 
bem servida, eram poucos mas bons e que já 
lhe tinha ocorrido essa ideia mas que não tinha 
avançado por não haver um prato Regional, mas 
que sim senhor iria fazer uma reunião com os 
donos dos Restaurantes a propôr isso mesmo. 
O Senhor Lino pediu a palava para dar um 
elogio ao Senhor Dias por o ter visto a um sá-

bado a trabalhar para a Freguesia com o seu 
pessoal no arranjo e embelezamento da dita 
Rotunda.
Quando eram vinte e duas horas e quarenta 
minutos e nada mais haver a tratar o Senhor 
Dias despediu-se.
O Senhor Presidente deu de imediato a palavra 
ao Senhor João Lima o que começou por dizer 
que em cinco mandatos, dois como membro e 
três como Presidente da Junta, com a experiên-
cia que adquiriu. Não vem para se lamentar, há 
uns anos atrás sim, tinha razões para isso, agora, 
felizmente, não. Quem espera sempre alcança e 
por exemplo este foi o melhor ano para a minha 
Freguesia, fico com as ruas todas arranjadas e 
quanto às Valetas já chamei a atenção para isso 
porque se não se tomarem medidas as águas 
infiltram-se e dão cabo do alcatroamento todo. 
Até Julho vou ficar com mais trinta casas com 
água o que me leva a ficar satisfeito, o que já 
não acontece com a iluminação e segundo sei a 
E.D.P. está com muito atraso em satisfazer esta 
situação. Finalmente vamos colocar as placas de 
informação. Agora o que faz falta eram os pas-
seios mas não já pois pode ficar para o ano, tal 
como as obras na Junta, que não vai ficar pron-
ta este ano embora a malta tenha colaborado 
e continua a fazê-lo. Quanto às Colectividades 
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não há problema pois quem está à frente é de 
nossa confiança. 
O Senhor Presidente fez uma análise sobre as 
três últimas eleições, mostrando a sua preocu-
pação por termos descido na votação ao qual o 
Senhor João Lima respondeu que não era caso 
para alarme na medida em que se nós baixá-
mos, a oposição também não subiu o que me 
leva a crer que é mais um excesso de confiança 
da parte dos nossos em não terem ido votar. 
O Senhor Presidente marcou para a próxima se-
gunda-feira uma reunião com o Núcleo de Mafra 
e possivelmente também com o Senhor Presiden-
te da Câmara para lhe dar conhecimento desta 
primeira ronda feitas às Freguesias. Nada mais 
havendo a tratar e quando eram zero horas e vinte 
minutos, o Senhor Presidente deu por encerrada a 
reunião, da qual para constar, se lavrou a presente 
acta que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
José António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
António Ricardo Santos

ActA nº 370
Aos dezassete de Março de mil novecentos e no-
venta e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e vinte e cin-
co minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Vale Morais, José Martinho, 
Pedro Lucas e Manuel Oliveira e com a pre-
sença da Senhora D. Natércia Simões e Se-
nhor Artur Brás da Freguesia da Enxara do 
Bispo e os Senhores Victor Manuel Lucas e 
Mário Jorge Galiza e do Senhor Presidente da 
Câmara, José Maria Ministro dos Santos.
 A Senhora D. Natércia começou por dizer 
que tinha sido a décima terceira pessoas a ser 
convidada para a lista e que daí passou a ca-
beça de lista e que não está nada arrependida 
encontrando-se disponível para continuar o 
seu trabalho caso a Comissão Política assim o 
entenda, mas que gostaria de ser ela a escolher 
as pessoas com quem irá trabalhar, desde já 
informando que irá haver alterações tanto no 
executivo como na Assembleia. O Senhor José 
Ministro fez uma chamada de atenção para a 
não discussão de nomes e isto porque ainda é 
muito cedo e causa sempre chatices e como tal 
tem que se ter este cuidado.

O Senhor Artur Brás disse que o trabalho 
feito por esta Junta tem sido louvado e que a 
relação com as pessoas tem sido muito bom, 
tal como a nossa relação com a Câmara que é 
também muito boa. Quando eram vinte e duas 
horas e vinte minutos, nada mais havendo a 
tratar a Senhora D. Natércia e o Senhor Artur 
despediram-se e saíram. 
O Senhor José Ministro fez de seguida uma 
análise da Politica Nacional mostrando a sua 
preocupação em alguns casos. A nível Con-
celhio enumerou as obras que estão em an-
damento e as já na fase final, dizendo que 
tem inaugurações de quinze em quinze dias. 
Quando era vinte três horas e quarenta e três 
minutos despediu-se e saiu. 
O Senhor Presidente pediu aos representantes 
do Núcleo de Mafra para irem pensando em 
nomes para a lista, ao qual lhe foi respondido 
que era um pouco difícil mas que sim senhor o 
iriam fazer, dando conhecimento também dos 
melhoramentos que estão a ser feitos no Nú-
cleo. Foi apresentada uma proposta para novo 
militante, o Senhor António Soares Pacheco. 
O Senhor Presidente marcou para o próximo 
dia trinta e um nova reunião. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e trinta minutos, o Senhor Pre-

sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível] na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
José António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
António Ricardo Santos

ActA nº 371
Aos trinta e um de Março de mil novecentos e 
noventa e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta mi-
nutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardi-
nha deu início à reunião com as ausências dos 
Senhores Corte-Real, Daniel, José Martinho, 
Manuel Oliveira, Maria José e Pedro Lucas, 
começando por relembrar o Seminário a reali-
zar no próximo Sábado às quinze horas; pediu 
também ao Senhor Antonino para se debruçar 
sobre as possíveis pessoas para integrar as listas 
para as autárquicas, mas sem com isso se com-
prometer. Seguiu-se depois uma troca de im-
pressões sobre a Política Autárquica Concelhia. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e duas horas e cinquenta minutos, o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
José António dos Reis Corte-Real
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura Ilegível
António Ricardo Santos

ActA nº 372
Aos sete de Abril de mil novecentos e noventa 
e sete reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e cinquen-
ta minutos, o Vice-Presidente Senhor Corte 
- Real por impossibilidade do Senhor Presi-
dente, deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Joaquim Sardinha, Vale Morais, 
Daniel Lourenço, José Martinho, Manuel 
Oliveira e Pedro Lucas, começando por dizer 
que durante este mês o Senhor Presidente da 
Mesa da Assembleia devia marcar um plená-
rio para que a Secção se pronunciasse sobre o 
perfil a apresentar dos candidatos a autarcas, 
mas sem ainda serem discutidos nomes.
Perfil dos candidatos: Ser Social-democrata 
com rigor, competência e líder de opinião na 
sua localidade e em casos excepcionais inde-
pendentes que nunca tenham por palavras ou 
actos hostilizado o Partido.
O Senhor Antonino falou sobre a Malveira, 
dizendo que lá só existe o símbolo do Parido e 
um descontentamento muito grande com esta 
Junta. Apresentou também o que no seu en-
tender faz falta, tal como o Jardim de infância 
que devia ser alargado e instalado novo equi-
pamento; um lar de terceira idade o que para 
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o qual há terreno para construir, tal como uma 
casa de cultura. Já ao Centro de saúde falta 
pessoal especializado para as suas necessida-
des. Seguiu-se depois uma troca de impressões 
sobre as autárquicas.
Nada mais havendo a tratar e quando eram vin-
te e três horas e cinquenta minutos, o Senhor 
Vice-Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] na 
qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
José António dos Reis Corte-Real
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
António Ricardo Santos

ActA nº 373
Aos dezasseis de Abril de mil novecentos e no-
venta e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e duas horas e quinze mi-
nutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sar-
dinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Vale Morais e Manuel Oliveira, 
começando por chamar a atenção dos restan-
tes membros para se andar de olhos e ouvidos 
bem abertos para se tentar perceber o que é 
que o Partido Socialista anda a fazer respei-
tante às autárquicas. 
Perguntou quem tinha sido o último cabeça de 
lista à Freguesia da Ericeira pelo C.D.S.; falou 
também no que se poderá dizer no Plenário de de-
zasseis de Maio sobre a estratégia das autárquicas. 
O Senhor Presidente mostrou a sua preocu-
pação com o atraso em determinadas obras da 
Câmara, que não beneficiam a Campanha, tais 
como o Parque Municipal e a ETAR que estão 
com um assinável atraso. Quanto às iniciativas 
culturais tudo está a correr bem. Relembrou 
ainda que falta ouvir as Freguesias de Sto. 
Estevão das Galés e a Malveira, lembrando o 
peso muito grande que esta tem nas eleições e 
também o problema complicado para resolver 
a nível da lista, por ter de se encontrar alterna-

tivas, não só do nosso agrado como também 
do agrado da população que é o mais impor-
tante. Disse também que já tinha falado com a 
Vereadora Helena Mota no problema da Saú-
de na Malveira e que as coisas estavam bem 
encaminhadas. O Senhor Antonino falou na 
pintura de alcatrão nas estradas, ao qual lhe foi 
explicado o que é essa “pintura”. 
O Senhor Presidente perguntou se havia algum 
desenvolvimento na Carvoeira ao que o Senhor 
Martinho respondeu que estava tudo na mesma.
O Senhor Presidente sugeriu que se fizesse 
uma sardinhada até ao Verão, ao que todos 
aderiram e trocaram impressões, como e onde. 
Marcou também para o próximo dia vinte e 
oito reunião da Comissão Política. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e trinta minutos, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo.
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
José António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
António Ricardo Santos
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 374
Aos vinte e oito de Abril de mil novecentos e no-
venta e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e duas horas o Senhor 
Presidente Dr. Joaquim Sardinha deu início à 
reunião com as ausências dos Senhores, Cor-
te-Real, Vale Morais, Oliveira e Pedro Lucas, 
começando por dar conhecimento da conversa 
que teve com o Presidente da Juta da Fregue-
sia da Ericeira, Senhor Joaquim Casado, sobre 
as autárquicas. Informou também que o Par-
tido Socialista anda a fazer uma sondagem no 
concelho, advertindo os presentes para ver se 
se consegue depois saber qual o resultado, fa-
zendo de seguida uma análise sobre as Fregue-
sias, acabando por salientar o Gradil, Mafra e 
Malveira como as de maior dificuldade para 
se resolver. Também há a de Sto. Isidoro cujo 
problema está em se arranjar alguém de Riba-
mar para a lista e quanto à Azueira é o costu-
me, mas que em princípio não há problema. 
Seguiu-se depois uma troca de impressões, 
acabando o Senhor Presidente por marcar 
uma nova reunião para o dia doze de Maio. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e quinze minutos, o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 

da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
António Ricardo Santos
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 375
Aos doze de Maio de mil novecentos e noven-
ta e sete reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as dos Se-
nhores, Daniel, Oliveira e Maria José come-
çando por falar sobre as autárquicas. Seguiu-se 
depois uma troca de impressões com os res-
tantes elementos.
O Senhor Corte-Real deu conhecimento do 
que considera muito grave, ou seja, recebeu 
pelo correio uma carta em papel timbrado da 
C.D.U. assinada por Olga Pires, um envelo-
pe da Escola E.B.2.3 da Venda do Pinheiro e 
com porte pago e isto para fazer um esclareci-
mento da C.D.U. sobre as ideias que eles têm 
para o Concelho. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e trinta minutos, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo.
Joaquim do Val Morais
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
José António dos Reis Corte-Real
António Ricardo Santos
Assinatura Ilegível
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ActA nº 376
Aos vinte e seis de Maio de mil novecentos e no-
venta e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta e 
cinco minutos, o Senhor Presidente Dr. Joa-
quim Sardinha deu início à reunião com as au-
sências dos Senhores Manuel Oliveira e Pedro 
Lucas, começando por ler a carta escrita ao Se-
cretário-Geral do Partido a sugerir que o paga-
mento das cotas volte novamente a ser feito pe-
las Secções. Falou da visita do Senhor Primeiro 
Ministro a Mafra e do bem elaborado discurso 
que o Senhor Presidente da Câmara fez. 
Seguidamente falou das Freguesias com algu-
mas dificuldades para as autárquicas, tais como 
Malveira, Mafra, Carvoeira e Ericeira, dizen-
do que as restantes estão todas bem encami-
nhadas. O Senhor Corte-Real deu conheci-
mento da conversa havida com um Senhor 
do Livramento sobre a Freguesia da Azueira. 
O Senhor Antonino mais uma vez chamou 
à atenção para a Malveira. O Senhor Corte-
-Real deu também conhecimento da desorga-
nização que reina no Instituto Português da 
Juventude e isto por motivo da organização da 
Final Nacional da Taça Escolar de Prevenção 
Rodoviária/97. 

Seguiu-se depois uma troca de impressões en-
tre todos os presentes. Foi
apresentada uma proposta de um novo mi-
litante, o Senhor Miguel Malaquias Tomás. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e quarenta minutos, o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
Lino Camilo Ferreira
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 377
Aos onze de Junho de mil novecentos e no-
venta e sete reuniu a comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Vale Morais e José Marti-
nho, começando por falar nas autárquicas ao 
qual se seguiu uma troca de impressões no que 
se chegou à conclusão de que as Freguesias 
com maior dificuldade em se resolver a situa-
ção eram as da Malveira, Ericeira e Mafra, as 
outras practicamente estão resolvidas. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e dez minutos, o Senhor Presiden-
te deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu [tem a 
rúbrica do secretário ilegível] na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
Pedro RicardoMartins Bernardes Lucas
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 378
Aos vinte e um de Julho de mil novecentos e no-
venta e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias do Senhor Oliveira e com a presença do 
Senhor Presidente da Câmara, Eng.º José Ma-
ria Ministro dos Santos. O Senhor Presidente 
depois de ter agradecido a sua presença deu-
-lhe a palavra, o qual começou por fazer uma 
análise sobre as autárquicas, dizendo que só 
este ano foram distribuídos cento e quarenta 
e quatro mil contos pelas Juntas de Freguesia, 
salientando o esforço financeiro que a Câma-
ra fez. Disse também que os cabeças de lista 
estavam quase todos confirmados à excepção 
da Ericeira, Malveira, Carvoeira e Mafra e 
que todos os actuais Presidentes de Junta se 
recandidatavam. Seguiu-se depois uma troca 
de impressões entre todos os presentes. 
Foi apresentada uma proposta de dois novos 
militantes, o Senhor Miguel António Alves 
Esteves e Elsa dos Santos Geraldo.
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas, o Senhor Presidente deu por en-
cerrada a reunião, da qual para constar, se la-

vrou a presente acta que eu [tem a rúbrica do 
secretário ilegível] na qualidade de Secretário, 
redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
Lino Camilo Ferreira
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Joaquim do Vele Morais 

ActA nº 379
Aos onze de agosto de mil novecentos e noven-
ta e sete reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta mi-
nutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardi-
nha deu início à reunião com as ausências dos 
Senhores Corte-Real, Vale Morais, José Marti-
nho, Manuel Oliveira e Pedro Lucas, começan-
do por falar nas listas para as mesas de 
voto, ficando decidido que cada elemento da 
Comissão Política iria ficar encarregue de uma 
ou duas Juntas e de coordenar com os nossos 
cabeças de lista os respectivos nomes para as 
listas. Fez também uma análise sobre a situação 
em que se encontra a feitura de listas de can-
didatos às Juntas de Freguesia, salientando as 
dificuldades que se está a ter com as Juntas do 
Milharado, Enxara, Venda, Azueira e Malveira. 
Seguiu-se depois uma troca de impressões so-
bre as autárquicas, ficando deliberado indigi-
tar o Senhor Filipe Abreu para mandatário e 
o Senhor Corte-Real para director da campa-
nha às autárquicas. 
Por proposta apresentada pelo Senhor Presi-
dente e por voto secreto, foi aprovado por una-
nimidade ficando deliberado propôr aos ór-
gãos competentes a candidatura do Eng.º José 
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Maria Ministro dos Santos como candidato à 
Câmara Municipal de Mafra. O Senhor Pre-
sidente pediu depois aos presentes para pensa-
rem em (nomes) pessoas de diversas áreas pro-
fissionais para a lista à Assembleia Municipal, 
a serem apresentados e discutidos na próxima 
reunião marcada para o próximo dia dezoito. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e dez minutos, o Senhor Presiden-
te deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu [tem a 
rúbrica do secretário ilegível] na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 380
Aos dezoito de Agosto de mil novecentos e no-
venta e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quaren-
ta minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Vale Morais, Antonino, Olivei-
ra, Maria José e Pedro Lucas, começando por 
analisar a estratégia para a campanha eleitoral 
mais concretamente sobre os cartazes, ficando 
deliberado que iriamos lançar três mensagens 
ao eleitorado, ou seja, três tipos de cartaz, um 
a sair em Setembro, outro em Outubro e outro 
em Novembro, cada qual com a sua mensagem. 
Informou também que as listas teriam de dar 
entrada no tribunal até ao dia vinte de Outu-
bro. Quanto à colaboração na feitura das listas 
para as mesas de voto ficou deliberado con-
forme passo a descrever: Senhor Corte-Real 
- Cheleiros e Igreja Nova; Maria José - Sto. 
Isidoro; Martinho - Carvoeira; João Pires e 
Dr. Sardinha - Venda Pinheiro, Milharado e 
Sto. Estevão; Pedro Lucas - Azueira e Gradil; 
Vale Morais  - Enxara e Vila Franca; Daniel 
Lourenço - Mafra e Sobral da Abelheira; An-
tonino - Malveira; Manuel Oliveira - Alcain-
ça; Carlos Silva - Ericeira e Encarnação. 

Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e vinte minutos, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
Lino Camilo Ferreira
Assinatura Ilegível

ActA nº 381
Aos catorze de Outubro de mil novecentos e no-
venta e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quaren-
ta minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Corte-Real e Vale Morais e com 
a presença do Senhor João Figueiredo da J.S.D. 
e do Senhor José Maria Ministro dos Santos, 
começando por fazer uma análise política às 
autárquicas, lendo de seguida as listas que já se 
encontram por ordem, começando pela Assem-
bleia Municipal, Câmara e cabeças de lista às 
Juntas de Freguesia, seguindo-se depois a vo-
tação, tendo sido aprovadas por unanimidade, 
fazendo parte delas as seguintes pessoas:
Assembleia Municipal: Joaquim Francisco da 
Silva Sardinha, João António dos Reis Corte-
-Real, José Eduardo Nogueira Simões, António 
Fernandes Cura, Rosa Lúcia Martins Proença, 
Luís Paulo Gonçalves dos Santos Tenente, An-
tónio da Silva Gomes, João António Simões do 
Nascimento Figueiredo, Francisco José Jorge 
Vaz Antunes, Ana Paula Ramos Nunes Mo-
reira, Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas, 
Miguel Ângelo da Silva Correia, Joaquim Ma-
nuel Galrão Caracol, Anselmo Branco Carreira, 

José Martinho Ferreira Correia, Fernando do 
Nascimento Rodrigues, Inácio Joaquim Mouti-
nho Beirão, João Henriques Pereira Galantinho, 
Joaquim do Vale Morais, Mário Rui Feliciano 
Simões, Jorge Humberto Moreira Simões, An-
tónio Silva, Luís Manuel Feliciano Ferreira, Ana 
Luísa dos Reis Fernandes Lima Pereira, Maria 
do Carmo Dias Ventura Martins, Violante dos 
Prazeres Fonseca Costa, Carlos António da Sil-
va, Vítor Gonçalves Pereira Rodrigues, José Car-
los Rodrigues Costa, Susana Cristina dos Santos 
Martins, Carlos Gil de Sousa. 
Câmara Municipal: José Maria Ministro dos 
Santos, Gil Ricardo Sardinha Rodrigues, Jo-
aquim Filipe Abreu dos Santos, Luís Manuel 
Rodrigues Realista dos Santos, Eurico Ma-
nuel da Cruz Esteves, Helena Maria da Cos-
ta Lopes Pestana, Custódio Rodrigues Alves, 
Belmiro dos Anjos Resende Roios, Joaquim 
Manuel Galrão Caracol, Maria da Nazaré 
Bernardino Dias Afonso Mota.
1ºs Candidatos às Freguesias:
Hermínio José Pereira Martins - Azueira
Rui Fernando Gaspar Machado - Carvoeira
Mário João Acúrcio Vicente - Cheleiros
Nuno João da Cruz Sardinha - Encarnação
Maria Natércia Rodrigues Dias da Silva Simões - Enxara 
do Bispo

Artur Fernandes Dias Neves - Ericeira
Maximino Henriques Rodrigues da Costa - Gradil
António Silva Pedroso - Igreja Nova
Herlander Ribeiro Rolo - Mafra
Maria Helena Dias Mota Rodrigues Abreu - Malveira
Paulo Jorge da Conceição Ricardo - Milharado
Manuel de Oliveira - S. Miguel de Alcainça
Carlos Jorge dos Reis Esteves - Sto. Estevão das Galés
Fernando José Bernardes Jacinto - Sto. Isidoro
Paulo Jorge Duarte Correia - Sobral da Abelheira
João Lima Pereira Gaito - Vila Franca do Rosário
Vítor Gonçalves Pereira Rodrigues - Venda do Pinheiro
O Senhor Presidente leu a carta de demissão 
do Vogal, Senhor Antonino Ricardo Santos, di-
zendo que iria responder á mesma. De seguida 
falou do programa de Rádio que a R.C.M. põe 
no ar todos os sábados com os cabeças de lista 
às Freguesias, seguindo-se depois uma troca de 
impressões sobre o mesmo.
O Senhor João Figueiredo falou sobre a JOTA 
dizendo que devido á sua actividade profissio-
nal, lamenta não ter o tempo disponível que o 
cargo lhe exige, mas que mesmo assim faz os 
possíveis para que a J.S.D. saia prestigiada.
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e vinte minutos, o Senhor Presi-
dente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
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[tem a rúbrica do secretário ilegível] na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
Lino Camilo Ferreira
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 382
Aos dezoito de Novembro de mil novecentos e 
noventa e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Corte-Real, Daniel e Manuel 
Oliveira, começando por falar na estratégia da 
Campanha e dizendo que se iria em campa-
nha à Feira de Sto. André em Mafra e que à 
Feira da Malveira nada estava previsto ainda. 
Falou também sobre o Plenário de Sábado e 
também sobre o jantar da campanha, dia vinte 
e nove, dizendo que deve ser feita uma grande 
mobilização para que venha a ser uma enchen-
te. Seguiu-se depois uma troca de impressões 
entre os presentes.
O Senhor Presidente leu de seguida a carta 
resposta à demissão do Senhor Antonino à 
qual todos aprovaram.
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e cinquenta minutos, o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha

Joaquim Vele Morais
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
Lino Camilo Ferreira
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 383
Aos dez de Dezembro de mil novecentos e no-
venta e sete reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sar-
dinha deu início à reunião com a ausência do 
Senhor Corte-Real e com a presença dos dois 
elementos da Jota, os Senhores Miguel Ângelo 
e Alexandre Picoto que passarão a estar sempre 
presentes nas futuras reuniões, começando por 
falar nas autárquicas ao que se seguiu uma troca 
de impressões entre os presentes.
O Senhor Presidente disse que deveríamos 
propôr o dia nove de Janeiro para marcação 
de um plenário, motivo, estratégia para o Con-
gresso. A Comissão Política assume a respon-
sabilidade do pagamento da quotização dos 
militantes que por erro de cobrança não foi 
efectuada na totalidade. 
Foi apresentada uma proposta para novos mi-
litantes, o Senhor Sérgio Luís Ferreira Félix e 
Senhora Teresa Paula Carrilho Cordos. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e trinta minutos, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 

na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Lino Camilo Ferreira
Assinatura Ilegível
Joaquim do Val Morais

1997

ActA nº 384
Aos vinte e nove de Dezembro de mil no-
vecentos e noventa e sete reuniu a Comissão 
Política do Partido Social Democrata do Con-
celho de Mafra.
Quando eram vinte e duas horas e dez mi-
nutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sar-
dinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Daniel, Oliveira e Pedro Lucas 
e com a presença do Senhor José Ministro dos 
Santos, começando por se ver as listas às autar-
quicas onde poderiam estar militantes nossos 
incluídos nas listas da oposição, o que se veio 
a verificar em algumas listas. Falou depois so-
bre o Congresso do Partido a realizar nos dias 
seis, sete e oito de Fevereiro e da eleição dos 
Delegados. Falou também em eleições para a 
Distrital e no candidato a apoiar. 
Depois de todos os elementos terem usado da 
palavra chegou-se à conclusão de que o candi-
dato a apoiar seria o nosso companheiro Du-
arte Lima. 
Seguidamente fez uma análise sobre os resul-
tados das eleições autárquicas, Freguesia a Fre-
guesia, com números de perdas e ganhos, ao 
qual o Senhor José Ministro dos Santos tomou 
a palavra para o mesmo tema e debateu as vo-
tações em algumas Freguesias. O Senhor Vale 
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Morais pediu a palavra para elogiar a análise e 
o discurso que o Senhor Ministro dos Santos 
tinha acabado de fazer, ao que se seguiu uma 
troca de impressões entre os presentes. 
Abordou-se também a composição da Mesa 
para a Assembleia Municipal. Foram lidas 
duas cartas de militantes nossos, uma do Se-
nhor Galrão da Malveira a pedir a demissão 
e outra do Senhor F. Cardoso Pereira a justi-
ficar a sua ausência no jantar da campanha e 
esta por não concordar com a lista apresentada 
para a Freguesia da Ericeira e com a recandi-
datura do Senhor Presidente da Câmara.
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e vinte minutos, o Senhor Presi-
dente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível] na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Miguel Ângelo da Silva Correia
Joaquim do Val Morais
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 385
Aos sete dias de Janeiro de mil novecentos e no-
venta e oito reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores, Oliveira, Pedro Lucas e Maria 
José, começando por falar sobre a votação para 
a Distrital, e isto porque há militantes que por 
terem pago as quotas já um pouco tarde não 
puderam votar porque ainda não estão inscri-
tos no caderno eleitoral. 
Foram depois feitas as listas de delegados e 
observadores ao Congresso; como Delegados 
serão os Senhores José Maria Ministro dos 
Santos, Joaquim Sardinha, Filipe Abreu, Cor-
te-Real. Miguel Ângelo e Vale Morais. Como 
observadores serão os Senhores, Alexandre Pi-
coto, João Pires, Carlos Silva, Nuno Sardinha, 
João Lima, Fernando Jacinto, José Martinho, 
Mário Jorge, Dália, Zélia, Antonieta e Dr. 
Honrado. 
Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara 
explicou o porquê de algumas mudanças de pe-
louros a distribuir pelos Senhores Vereadores. 
Na exposição que fez salientou a Cultura que 
vai ser da sua responsabilidade directa e quer 

dar prioridade à Cultura do Concelho, ou seja, 
ir ao encontro do que as pessoas no geral gos-
tam e não fazer espetáculos só para as elites que 
são meia dúzia, dizendo que já temos matéria-
-prima no Concelho para fazer bons espectácu-
los e é nisso que no seu ponto de vista devemos 
apostar. Falou também num assessor cultural e 
que já tinha encetado contactos com um Ma-
frense, tenor na Orquestra de Berlim. 
Nada mais havendo a tratar o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível] na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo.
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Miguel Ângelo da Silva Correia
Joaquim do Val Morais
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 386
Aos vinte e dois dias de Janeiro de mil no-
vecentos e noventa e oito reuniu a Comissão 
Política do Partido Social Democrata do Con-
celho de Mafra.
O Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
deu início à reunião com um único ponto: as 
eleições para a Distrital que estão a decorrer. 
Depois da sua análise houve uma troca de im-
pressões entre todos os elementos. 
Foi também apresentada uma proposta de no-
vos militantes, que foi aprovada por unanimi-
dade, e que são os Senhores, Norberto Pina 
Garcia Rodrigues, Claudino Fernandes, Pedro 
Carmo Silva, Rui Miguel Ricardo, Nuno Mi-
guel da Silva Raposo e João Alexandre Rodri-
gues S. Duarte e a Senhora Filomena Maria 
Carmo Silva. 
Nada mais havendo a tratar o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível] na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Dália Maria Pedroso Batalha
Assinatura Ilegível

ActA nº 387
Aos dezoito de Fevereiro de mil novecentos 
e noventa e oito reuniu a Comissão Política 
do Concelho de Mafra do Partido Social De-
mocrata. Quando eram vinte e uma horas e 
trinta e cinco minutos, o Senhor Presidente 
Dr. Joaquim Sardinha deu início à reunião 
com as ausências dos Senhores, Corte-Real, 
Dália Batalha e Alexandre Piloto, e com a 
presença do Senhor José Ministro dos Santos, 
começando por falar do Congresso dos autar-
cas Social Democratas marcado para os dias 
catorze e quinze de Março em Oeiras, ficando 
a nossa representação a cargo dos Senhores 
Ministro dos Santos, Dr. Joaquim Sardinha e 
Nuno Sardinha.
O Senhor Presidente sugeriu uma reunião 
com todos os nossos autarcas eleitos para uma 
acção de formação antes do Congresso dos au-
tarcas que se realiza em Março, ao qual todos 
concordaram. 
Seguidamente deu a palavra ao Senhor Mi-
nistro dos Santos que começou por falar na 
Distrital e depois na Concelhia para explanar 
o programa de inauguração do Parque Des-
portivo Municipal, salientando as presenças 
do Senhor Presidente da República, do Secre-
tario G. do Turismo, do Secretário de Estado 

do Desporto, representantes das Câmaras Ge-
minadas e do Presidente do Comité Olímpico 
e também do Jogo de basquete entre Portugal 
e Polónia, para a Taça da Europa e com trans-
missão directa na R.T.P.2. 
Deu conhecimento da reunião que teve com 
o Secretário de Estado da Agricultura e com 
os cooperantes da REGI Cooperativa, tendo 
a Câmara ficado com vinte e dois por cento. 
Falou também na angariação de vinte novos 
militantes, figuras mediáticas do Concelho 
que possam dar a cara pelo Partido.
Ficou deliberado que os Senhores Corte-Real 
e Filipe Abreu iriam fazer um levantamento 
das necessidades a nível do Concelho para se-
rem apresentadas na Distrital. 
Nada mais havendo a tratar o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível] na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Lino Camilo Ferreira
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ActA nº 388
Ao vinte de Março de mil novecentos e noven-
ta e oito reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta mi-
nutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardi-
nha deu início à reunião com as ausências dos 
Senhores, Daniel, Manuel de Oliveira, Pedro 
Lucas e Maria José, começando por falar na 
inauguração do Parque Desportivo Munici-
pal, insurgindo-se contra a Imprensa Nacional 
escrita e falada, que não falaram no evento. O 
Alexandre chamou à atenção sobre um gabine-
te de imprensa a criar na Câmara, porque hoje 
para se trabalhar com esta gente tem de haver 
uma pessoa especializada no sector, ao qual o Se-
nhor Corte-Real também disse que sim, que era 
preciso vender a imagem do Concelho e que se 
deveria criar o mais rápido possível tal gabinete.
O Senhor Presidente falou sobre a visita do 
Senhor Director Geral dos Portos. Houve 
depois uma troca de impressões entre os pre-
sentes onde se ouviram as gravações, tanto da 
Rádio de Mafra como da Rádio de Sintra, ao 
qual se chegou à conclusão de que se devia 
acabar por aqui com tudo isto. Falou também 
no Congresso dos autarcas e do Congresso do 
Partido em Tavira. 

O Senhor Corte-Real falou sobre o Parque 
Desportivo, dizendo que até às dezassete ho-
ras está vazio e que podia ser mais bem apro-
veitado pelas escolas ali ao pé, dando suges-
tões para o mesmo e também no regulamento 
que devia de ser mais ajustado à realidade, 
apresentando várias situações. 
A J.S.D. apresentou uma proposta (preparar o 
futuro). O Senhor Presidente pediu para que 
todos a lessem e na próxima reunião, fosse dis-
cutida; disse também que iriam ser criadas três 
comissões, cada com a sua área, Desenvolvi-
mento, ambiente e infraestruturas, como tam-
bém uma comissão por o Concelho Municipal 
de Segurança. 
Nada mais havendo a tratar o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível] na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Dália Maria Pedroso Batalha
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 389
Aos catorze de Abril de mil novecentos e no-
venta e oito reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta mi-
nutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
deu início à reunião com um único ponto, Ericeira 
a Concelho **“REME”, com as ausências dos Se-
nhores José Martinho, Pedro Lucas, Lino, Miguel 
Ângelo e Alexandre Piloto e com as presenças do 
Senhor José Maria Ministro dos Santos e tam-
bém com os membros do executivo e Assembleia 
de Freguesia, Senhores Artur Neves, Filomena 
Silva, Ana Paula, Frederico Côco, Luís do Farol, 
José Moleiro e César Claro e com as ausências da 
Senhora Gabriela Correia e dos Senhores Car-
los Correia e Surinhas, começando por chamar 
a atenção de que o projecto do **REME devia 
ter dado entrada na Assembleia da República em 
Novembro, coisa que não aconteceu. Passou de-
pois à apreciação do dossier que o **REME apre-
sentou dizendo que ele contou muitas contradi-
ções. Dizem que a Câmara de Mafra nada tem 
feito pela Ericeira, mas por outro lado dizem que a 
Ericeira tem condições para ser Concelho com as 
infraestruturas que hoje tem. Há razão para per-
guntar, não foi a Câmara que as fez? 

O Senhor Presidente relembrou a data de vin-
te e sete de Julho de mil novecentos e oitenta 
e um, em que o P.S.D. apresentou uma moção 
na Assembleia de Freguesia, que deliberou por 
unanimidade apoiar integralmente a ideia da 
criação do Concelho da Ericeira, por considerar 
que o poder local é neste caso, a expressão mais 
autêntica dos anseios do povo desta importante 
Vila turística. Apresentando na Assembleia da 
República os projectos de lei Nº 195/11 - cria-
ção do Município da Ericeira, na qual sugeria 
que fariam parte as Freguesias de Carvoeira, 
Encarnação, Santo Isidoro e Ericeira, e Nº 
196/11 - criação da Comissão Instaladora do 
Município da Ericeira. Como se pode compro-
var o Partido Social Democrata foi o Partido 
que tomou em mãos esta questão já em mil no-
vecentos e oitenta e um. 
O Senhor José Maria Ministro dos Santos 
depois de uma análise tudo isto, disse que 
devemos ir de encontro da vontade das po-
pulações. É salutar e saudável o que querem 
(*ilegível…) elegeu. Houve depois uma tro-
ca de impressões entre todos os presentes, 
chegando-se à conclusão de apresentar uma 
moção à Assembleia de Freguesia. 
Feita a Moção foi aprovada por unanimidade, 
a qual passo a transcrever:

MOÇÃO
Tendo em conta o ponto único da ordem de 
trabalhos desta sessão extraordinária da As-
sembleia de Freguesia da Ericeira “ Discussão e 
votação de parecer quanto ao Restabelecimento 
do Concelho da Ericeira” e considerando que:
1 - A emancipação hierárquica das populações 
é um direito inalienável que lhes assiste; 
2 - Outrora Ericeira, com direitos distintos 
dos de hoje, já foi Concelho; 
3 - A moção aprovada por unanimidade em 
Assembleia de Freguesia de 27/07/81; 
4 - Compete aos Grupos Políticos encontrar 
soluções para as ansiedades das populações; 
5 - O P.P.D./P.S.D. considera-se como intér-
prete fiel da vontade dessas Populações; 
6 - Não sendo linear o enquadramento da pre-
tensão dentro da legislação em vigor; 
O Grupo P.P.D./P.S.D propõe que a Assem-
bleia de Freguesia delibere reiterar a sua dis-
ponibilidade para a aceitação, nos termos do 
Nº 1 do artigo 3º da lei Nº 142/85 de 18 de 
Novembro e desde que sejam verificados os 
pressupostos legais da Lei Quadro da Criação 
De Municípios, a Constituição do Município 
da Ericeira. 
Nada mais havendo a tratar o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 

para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível] na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
* Nota do transcritor: Ilegível na cópia
** Nota do Transcritor: REME - Associação 
para a Restauração do Antigo Município da 
Ericeira
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura Ilegível
Dália Maria Pedroso Batalha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Lino Camilo Ferreira

1998
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ActA nº 390
Aos treze de Maio de mil novecentos e noven-
ta e oito reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e cinquenta mi-
nutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
deu início à reunião com as ausências dos Senho-
res, Manuel de Oliveira, Maria José, Pedro Lucas, 
Miguel Ângelo e Alexandre Picoto, começando 
por falar na Alternativa Democrática e eleições 
Europeias, pondo em dúvida que a Alternativa 
Democrática funcionasse já para as Europeias. 
Disse também que ia propôr a data de vinte e 
nove de Maio para um Plenário com a presença 
do companheiro Francisco Torres, para um escla-
recimento sobre a moeda única e distribuição do 
Jornalinho. Informou ainda que ia haver um jan-
tar convívio na FIL da Comemoração dos vinte e 
quatro anos do Partido no dia vinte e três de Maio 
a dois mil e quinhentos escudos por pessoa. 
Chamou à atenção para a angariação de novos 
militantes no que se refere ao grupo dos qui-
nhentos, dizendo que devíamos pensar nessas 
figuras mediáticas para as propôr na próxima 
reunião. Disse ainda que deveriam ser criados 
grupos na Assembleia Municipal em conjunto 
com a Comissão Politica para colaborar com 
as Freguesias. 

O Senhor Corte-Real apresentou a questão 
da Junta de Freguesia do Sobral da Abelhei-
ra dizendo que o Senhor Presidente trata as 
pessoas não como devia fazer e isso pode nos 
ser prejudicial no futuro. O Dr. Sardinha fi-
cou de falar com ele. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e quinze minutos, o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Dália Maria Pedroso Batalha
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Lino Camilo Ferreira

O Senhor Presidente informou que ia falar 
com o Senhor Presidente da Assembleia para 
marcar as eleições para a nova comissão Política 
no dia dezassete de Julho. 
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presi-
dente deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu [tem a 
rúbrica do secretário ilegível] na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Lino Camilo Ferreira

ActA nº 392
Aos catorze de Julho de mil novecentos e noven-
ta e oito reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sar-
dinha deu início à reunião com as ausências dos 
Senhores, Pedro Lucas e Alexandre Piloto e com 
a presença do Senhor José. M.M. dos Santos, co-
meçando por explicar o adiamento das eleições, 
dizendo que é preciso um mês de antecedência 
para convocar eleições e como isso não acontecia e 
como agora se metem as férias ficou adiado para a 
primeira sexta-feira de Setembro. 
Focou ainda a necessidade de se fazer uma Sar-
dinhada no último fim-de-semana de Agosto, 
para um convívio com os autarcas, dizendo que 
há Juntas que estão a trabalhar mal, ou seja, há 
elementos que não aparecem nas reuniões, dan-
do de seguida a palavra ao Senhor Ministro dos 
Santos que começou por dizer que a *UCAL iria 
iniciar as obras na primeira quinzena de Outubro 
e explicou o que teve que fazer junto do Senhor 
Secretário de Estado do Turismo. 
Informou também para quando a inauguração da 
ETAR da Ericeira, dizendo que estava penden-
te da agenda da Senhora Ministra do Ambiente, 
mas que apontava para doze de Agosto. Falou 

também do trânsito de Mafra e da Ericeira; do 
que se passou na última Assembleia Municipal; 
dos cartazes que apareceram na Ericeira; no de-
bate sobre o turismo do Concelho de Mafra que o 
Partido Socialista fez nos Bombeiros da Ericeira; 
do referendo sobre o aborto. E chamou à atenção 
para o próximo referendo sobre a regionalização, 
tal como a Comissão Política deve agarrar a ques-
tão do Centro de Saúde da Ericeira e dar quarteis 
aos Bombeiros da Ericeira e Malveira, convocan-
do mesmo uma conferência de imprensa para dar 
conhecimento à opinião pública do que se está 
a passar, ou seja, a Câmara já há muito cedeu os 
terrenos e que até agora o poder central nada fez, 
nem se perspectiva quando o fará. Seguiu-se de-
pois uma troca de impressões entre os presentes.
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
uma hora e vinte minutos o Senhor Presiden-
te deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu [tem a 
rúbrica do secretário ilegível] na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
* Nota do Transcritor: UCAL - União das 
Cooperativas Abastecedoras de Leite
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Dália Maria Pedroso Batalha
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Lino Camilo Ferreira
Assinatura Ilegível

1998

ActA nº 391
Aos vinte e dois de Junho de mil novecentos e no-
venta e oito reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta mi-
nutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
deu início à reunião com as ausências dos Senho-
res, Vale Morais, Manuel de Oliveira, Maria José, 
Pedro Lucas e Dália Batalha, começando por fa-
zer um balanço deste mandato que está prestes a 
terminar. Dizendo que não ficou satisfeito porque 
não se fez tudo quanto se tinha proposto fazer, 
mas que no computo geral correu bem, e o funda-
mental foi ter-se ganho mais uma vez as eleições 
com a maioria que todos sabemos, estando um 
pouco pessimista quanto às próximas legislativas. 
Pediu depois a todos os presentes a sua opinião 
sobre este mandato, ao que todos não estiveram 
de acordo com o Senhor Presidente, dizendo 
que esta foi a Comissão Política dos últimos dez 
anos que melhor trabalhou, salientando o tra-
balho feito pelas autárquicas, tal como também 
salientaram o trabalho feito pelo companheiro 
Corte-Real no Programa semanal, “Grande In-
firmação” na Rádio Concelho de Mafra. O Se-
nhor Presidente salientou o trabalho feito com 
a refiliação, dizendo que o companheiro Lino 
fez um trabalho meritório. 
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ActA nº 393
Aos dez de Agosto de mil novecentos e no-
venta e oito, reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e duas horas o Senhor Pre-
sidente Dr. Joaquim Sardinha deu início à reu-
nião com as ausências dos Senhores Corte-Re-
al, Vale Morais, Daniel Lourenço, Pedro Lucas 
e Alexandre Piloto. Começando por relembrar 
a sardinhada com os autarcas e combinar a data 
que ficou marcada para o dia cinco de Setembro 
às dezoito horas e como o Senhor Lino não está 
cá nesse fim-de-semana, o Senhor Presidente 
ficou em falar com o Senhor Hélder Saramago 
para a organizar, ficando os cabeças de lista de 
cada Freguesia de convidar as pessoas e dizerem 
depois quantas pessoas vêm. 
Vai também falar com o Senhor Presidente da 
Assembleia para convocar um Plenário para o 
mesmo dia com a presença do Senhor Duarte 
Lima, com começo às vinte e uma horas.
O João Pires ficou encarregado de fazer o Jor-
nalinho para ser distribuído nesse mesmo dia. 
O Senhor Presidente relembrou também o 
que já se tinha discutido e aprovado na última 
reunião: as visitas aos quartéis da G.N.R. da 
Malveira e Ericeira, Brigada Fiscal e a ques-

tão da saúde, ficando prevista estas acções 
para o mês de Outubro. 
Foi também apresentada proposta de novos 
militantes que foi aprovada por unanimidade 
e que são as Senhoras, A. Dulce Silva Nunes 
Martins e Maria Paula Teixeira Cristóvão e o 
Senhor Fernando Soares Inácio. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e dez minutos, o Senhor Presiden-
te deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu [tem a 
rúbrica do secretário ilegível], na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Maria de Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
Dália Maria Pedroso Batalha
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 394
Aos trinta e um de Agosto de mil novecentos 
e noventa e oito, reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma e quarenta minu-
tos o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardinha 
deu início à reunião com as ausências dos Se-
nhores Vale Morais, Manuel Oliveira, Pedro 
Lucas e Dália Batalha. Começando por falar 
na sardinhada para o próximo sábado, houve 
depois uma troca de impressões, ficando o 
companheiro José Martinho de coordenar os 
trabalhos. Foram também distribuídas tarefas 
a outros companheiros. 
Falou depois na política Nacional, focando en-
tre outros os casos de Barrancos e os fogos flo-
restais. Informou também que as eleições para 
a Comissão Política foram novamente adiadas, 
motivo, a não saída do Jornal Povo Livre. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três e vinte minutos, o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível], na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
Maria de Jesus Coelho Alves Ramos Esteves

ActA nº 395
Aos vinte e três de Setembro de mil novecen-
tos e noventa e oito, reuniu a Comissão Políti-
ca do Partido Social Democrata do Concelho 
de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e trinta mi-
nutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardi-
nha deu início à reunião com as ausências dos 
Senhores Corte-Real, José Martinho, Manuel 
Oliveira e Alexandre Piloto e com a presen-
ça do Senhor José M. Ministro dos Santos, 
sendo-lhe dada a palavra. Começou por fazer 
uma análise política a nível Nacional e desta-
cando a regionalização e respectiva Campa-
nha, salientando o seu ponto de vista o, não há 
regionalização. 
Seguiu-se depois uma troca de impressões 
entre todos os presentes, findo esta, o Senhor 
José M. Ministro dos Santos pediu a compre-
ensão da Comissão Política, deu as boas-noi-
tes e retirou-se. 
O Senhor Presidente deu conhecimento do 
que se passou na abertura do ano escolar na 
escola C+S de Mafra, para a qual foi convi-
dado, mostrando-se muito satisfeito com o 
que tinha visto. Deu também conhecimento 
do convite que recebeu para estar presente no 
jantar que o Partido Popular vai realizar no dia 

três de Outubro com a presença do Dr. Paulo 
Portas. Mostrou também a sua preocupação 
com a quantidade de pessoal que a Câmara 
tem ao seu serviço. Informou ainda que a pró-
xima reunião seria no dia seis de Outubro, tal 
como uma reunião com todos os nossos autar-
cas no dia vinte e um de Novembro, para ser 
discutido o orçamento das Juntas e uma outra 
para o dia dezasseis de Outubro, também com 
os autarcas eleitos e não eleitos, para fazer pas-
sar a mensagem do não à regionalização nas 
respectivas freguesias. Informou ainda que iria 
propor ao Senhor Presidente da Assembleia 
um plenário para o dia trinta de Outubro, 
como ponto único a Regionalização. 
Foi também apresentada proposta para novos 
militantes, que foi aprovada por unanimidade 
e que são os Senhores Nuno Miguel da Silva 
Raposo, António Silva, Júlio Henriques Cor-
reia, André Pedro Lourenço Miranda, Carlos 
Miguel Marques Franco, Hugo Filipe Flores 
da Silva, Jorge Miguel da Silva, Maria Isabel 
Frade Duarte, Maria Paula Cristóvão Lou-
renço, Nuno Filipe Marques Gonçalves, Nuno 
Manuel Caloiro Bernardino, Paulo Alexandre 
Barroca Lamas, Paulo Jorge Simões, Rui Mi-
guel Gomes Ricardo, Tiago Gaspar Mota e 
Urânia Francisco Simões. 

Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e vinte minutos, o Senhor Presi-
dente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível], na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo.
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Joaquim  do Val Morais
Dália Maria Pedroso Batalha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura ilegível
Maria de Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
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ActA nº 396
Aos seis de Outubro de mil novecentos e no-
venta e oito, reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta mi-
nutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardi-
nha deu início à reunião com as ausências dos 
Senhores José Martinho e Alexandre Piloto. 
Começando por falar sobre as eleições para a 
Concelhia, no Convite ao Parlamento Europeu 
e na “corrupção” na J.A.E. Seguiu-se depois 
uma troca de impressões entre os presentes. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e vinte minutos o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível], 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João António dos Reis Corte Real
Joaquim do Val Morais
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria de Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
Dália Maria Pedroso Batalha
Assinatura ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
 

ActA nº 397
Aos doze de Outubro 98, reuniu a Comissão 
Política do Partido Social Democrata do Con-
celho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos o Senhor Presidente deu início à pri-
meira reunião da Comissão Política eleita no 
dia nove de Outubro de mil novecentos e no-
venta e oito, com os seguintes elementos: 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha - Presidente
João António dos Reis Corte-Real - Vice-Presidente
Joaquim do Val Morais -    “          “
Carlos António da Silva - Tesoureiro
João Manuel Pereira Rodrigues Pires - Vogais
Maria José Cardoso Gonçalves Santos
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Dália Maria Pedroso Batalha
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
José Martinho Ferreira Correia
Luís José Nunes Andrade
Maria Fernanda Pragana Ilhéu
Daniel Domingos Lourenço - Suplentes
Lino Camilo Ferreira
Luís Paulo Gonçalves Tenente

MESA DA ASSEMBlEIA
Joaquim Filipe Abreu dos Santos - Presidente
João Lima Pereira Gaito - Vice-Presidente
Edite Pereira Rodrigues Pires Moninhas - Secretário
Paula Maria da Silva Alves Valadas - Suplente

Iniciou a reunião com as ausências dos Senho-
res José Martinho, Luís Andrade, Dália Bata-
lha, Maria Fernanda e todos os suplentes. 
Começando por falar no referendo à regiona-
lização propondo o companheiro Côrte-Real 
para Coordenador de Campanha, o que foi 
aprovado por unanimidade. Propôs também 
que se devia arranjar um grupo de   trabalho 
para dar apoio logístico às Juntas de Freguesia. 
Discutiu-se depois os moldes em como este 
apoio podia ser dado, ficando deliberado que 
se iria escrever à Juntas, apresentando esse 
mesmo grupo e o género de apoio que lhes iria 
ser prestado. 
Relembrou ainda a visita que se iria fazer aos 
centros de saúde do Concelho, para ver das 
condições do funcionamento dos mesmos. Fa-
lou depois da alienação da *NEM. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e vinte minutos o Senhor Presiden-
te deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu [tem a 

rúbrica do secretário ilegível], na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
*Nota do Transcritor: Sugestão para NEM - 
Núcleo da Ericeira Mafra
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João António dos Reis Corte Real
Joaquim do Vale Morais
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Assinatura ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
Dália Maria Pedroso Batalha
Alexandre Luís Fernandes Picoto
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 398
Aos vinte e cinco de Outubro de mil novecentos 
e noventa e oito, reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias da Senhora Fernanda Ilhéu e o Senhor 
Luís Andrade e com a presença do Senhor 
José M. Ministro dos Santos. 
O Senhor Presidente deu de imediato a pa-
lavra ao Senhor Ministro dos Santos que co-
meçou por falar no caso Saramago e no que a 
Comunicação Social tinha dito ultimamente, 
como também algumas mentiras, como o caso 
do nome dado à escola de Mafra, consideran-
do um aproveitamento político do Governo, 
perguntando porque é que o Governo há uns 
meses atrás não tomou a mesma atitude, ou 
seja, ter dado o sim, tal como agora o fez. 
Seguiu-se depois uma troca de impressões entre 
todos os presentes. Depois disto o Senhor Minis-
tro dos Santos pediu licença, despediu-se e saiu. 
O Senhor Presidente distribuiu as tarefas que 
os elementos da Comissão Política teriam na 
Campanha eleitoral junto das Freguesias. Pôs 
também à discussão o fazer ou não uma cara-
vana automóvel pelo Concelho. Depois de ter 

sido ponderado os prós e os contras, foi aprova-
do que não seria feita a caravana, mas sim um 
mailing a distribuir pelos correios, o que teria 
muito mais impacto junto da opinião pública. 
Foi depois apresentada a proposta para novos 
militantes, os Senhores Armando Leandro, João 
Jorge, Alves de Almeida, António Manuel P. 
Rodrigues, António Fernandes Cuza, José Mo-
rais, Cesaltina Morais e Lourdes Quinhones. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e vinte minutos o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível], 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo.
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Joaquim  do Vale Morais
João António dos Reis Corte Real
Alexandre Luís Fernandes Picoto
Assinatura ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
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ActA nº 399
Aos onze de Novembro de mil novecentos e no-
venta e oito, reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores José Martinho, Luís An-
drade, Fernanda Ilhéu e Alexandre Picoto e as 
presenças dos Senhores José M. Ministro dos 
Santos, Gil Ricardo e Filipe Abreu. 
Começou por falar sobre a campanha elei-
toral, elogiando o Companheiro Corte-Real 
pelo trabalho feito na Campanha eleitoral e 
salientando que no Distrito de Lisboa só a 
Lourinhã nos ultrapassou no bom resultado 
que tivemos no Concelho. 
Falou também no Senhor Presidente da Distri-
tal, Dr. Duarte Lima, considerando extemporâ-
nea a atitude que tomou na noite das eleições. 
Foi feito depois uma análise às entrevistas da-
das nessa noite por todos os Partidos Políticos, 
lamentando-se que o Presidente do Partido não 
tivesse aproveitado essa ocasião para ser duro 
com o Partido Socialista e o Governo, relem-
brando o que tinham dito durante a Campanha 
e que foi branqueado nessa mesma noite. 
O Companheiro Ministro dos Santos depois 

de ter explicado o que se passou na Distrital, 
mostrou-se muito indignado com o que consi-
derou de partidinhas do Presidente do Partido 
e para demonstrar a sua indignação, que isto 
deveria ser muito bem analisado. 
O Miguel Ângelo considerou ter sido feita 
uma referência à J.S.D. do Concelho, com a 
qual não concorda, saiu em defesa da mesma, 
salientando que iriam pôr os seus lugares à 
disposição na J.S.D. Foi-lhe depois explicado 
que ele tinha entendido mal e que nada disso 
tinha sido dito, deu depois conhecimento do 
que se tinha passado na A.M.L. da J.S.D. onde 
esteve presente o Alexandre Picoto. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram zero 
horas e vinte minutos o Senhor Presidente deu 
por encerrada a reunião, da qual para constar, 
se lavrou a presente acta que eu [tem a rúbrica 
do secretário ilegível], na qualidade de Secre-
tário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João António dos Reis Corte Real
Joaquim do Vale Morais
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura ilegível 
Dália Maria Pedroso Batalha
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 400
Aos nove de Dezembro de mil novecentos e 
noventa e oito, reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quaren-
ta minutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Vale Morais, José Martinho, Luís 
Andrade, Fernanda Ilhéu e Alexandre Picoto. 
Começando por falar sobre o dia de amanhã 
na escola em Mafra, onde vai ser dado o nome 
de José Saramago. Falou também sobre a visita 
do nosso Companheiro Vitor Gamito, ficando 
por marcar a data. 
O Miguel Ângelo deu conhecimento do que 
se passou na Sede Nacional “Acção de Forma-
ção”. O Senhor Presidente falou em fazer-se 
a passagem de Ano na nossa Sede. Depois de 
uma troca de impressões entre os presentes, 
chegou-se à conclusão de que já era tarde para 
organizar tal evento. 
Chamou também a atenção para a Assembleia 
de Freguesia em Alcainça, ficando de estar 
presente dois elementos da Comissão Política 
para darem apoio com a sua presença ao Com-
panheiro Manuel Oliveira. 
Foi apresentada uma proposta de um novo 

militante, Senhor António José dos Reis. 
Nada mais havendo a tratar, quando eram vin-
te e três horas e vinte e cinco minutos o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível], 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João António dos Reis Corte Real
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura ilegível 
Dália Maria Pedroso Batalha
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 401
Aos oito de Janeiro de mil novecentos e noven-
ta e nove, reuniu a Comissão Política do Parti-
do Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quaren-
ta minutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Pedro Lucas e Alexandre Picoto 
e com a presença do Senhor José M. Ministro 
dos Santos ao qual de imediato deu a palavra. 
Começando por focar o problema das Juntas 
de Freguesia, no sentido de serem esclarecidas 
quais as suas competências, dizendo que tanto 
ele como os seus Vereadores, estariam dispo-
níveis para colaborar com a Comissão Política 
no que esta entendesse fazer para esclarecer as 
Juntas, quais as suas competências, destacando 
o plano de actividades que estas Juntas fazem, 
introduzindo obras que não são da sua compe-
tência, etc., etc.
Deu depois conhecimento das futuras inaugu-
rações, tais como: a ETAR da Ericeira e a pré-
-escola da Venda do Pinheiro; do prazo a obra 
da UCAL; “Posto de Turismo da Ericeira” e 
falou da Distrital. 
O Senhor Presidente falou na viagem ao Par-
lamento Europeu e deu conhecimento do que 
se passou com o REME, tanto na Carvoeira 

como em Sto. Isidoro. 
O Miguel Ângelo deu conhecimento do que 
se passou na Assembleia de Freguesia de 
Mafra. Fernanda Ilhéu deu também conhe-
cimento do que se passou na Secção B “Ao 
Encontro dos Portugueses” e a Maria José in-
formou também o que se passou na Assem-
bleia de Freguesia de Alcainça.
O Senhor Presidente informou ainda que ia 
propor ao Senhor Presidente da Mesa da As-
sembleia, um plenário para o dia vinte e nove 
de Janeiro do corrente ano.
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e trinta e cinco minutos o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível], 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo.
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João António dos Reis Corte Real
Joaquim  do Vale Morais
Assinatura ilegível 
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura ilegível 
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
Dália Maria Pedroso Batalha
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
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ActA nº 402
Aos oito de Março de mil novecentos e noventa 
e nove, reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e cinquen-
ta minutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Corte-Real, Luís Andrade, 
Alexandre Picoto, Maria de Jesus e Fernanda 
Ilhéu e com a presença do Senhor José Maria 
M. dos Santos. 
O Senhor Presidente fez uma análise ao Con-
gresso do Porto e deu a palavra ao Senhor Mi-
nistro dos Santos que também falou sobre o 
mesmo, ao qual se seguiu uma troca de impres-
sões com todos os presentes. O Senhor Minis-
tro dos Santos deu conhecimento do andamen-
to das obras em curso no Concelho, tal como 
projectos para o futuro, que tenciona realizar. 
Foi apresentada proposta de novos militantes, 
os Senhores Luís António Baeta Gamito, An-
tónio José dos Reis e Carla Fontes Rodrigues. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e vinte minutos o Senhor Presiden-
te deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu [tem a 
rúbrica do secretário ilegível], na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 

Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Joaquim do Vale Morais
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Assinatura ilegível 
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura ilegível 
Dália Maria Pedroso Batalha
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 403
Aos vinte e nove de Março de mil novecentos e 
noventa e nove, reuniu a Comissão Política do 
Partido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Pedro Lucas e Fernanda Ilhéu e 
com a presença do Senhor José M. Ministro 
dos Santos. 
O Senhor Presidente fez uma análise da situa-
ção Política, registou o fim da A.D. com a qual 
a secção nunca esteve de acordo e que atra-
vés da Distrital, tanto no Congresso de Tavira 
como no do Porto, o tinha dito de uma forma 
clara e inequívoca. 
O Senhor Ministro dos Santos pediu a pala-
vra, começando por afirmar tudo isto, acres-
centando o desenvolvimento que este fim-de-
-semana proporcionou um contacto a nível 
Distrital e Nacional, dando conhecimento do 
que de mais interesse havia, fazendo também 
uma perspectiva de futuro. 
O Senhor Presidente pediu depois uma opi-
nião a cada um dos presentes sobre a situação, 
ao qual todos foram unânimes com as palavras 
ditas pelo Senhor Presidente. O Companheiro 
Luís Andrade perguntou se havia algum inves-

timento para a Malveira, pelo motivo de querer 
começar a trabalhar para as eleições que enten-
de, ser altura de o começar a fazer. Foi-lhe dito 
que havia dois projectos para a zona e que iriam 
ser do interesse das populações, a Escola Se-
cundária para a Malveira – Venda do Pinheiro 
e um outro projecto para a Venda. Nesta altura 
alertaram o Senhor Ministro dos Santos para o 
problema do trânsito na Venda, tal como o da 
Ponte da Carvoeira, o qual tomou nota. 
O Senhor Presidente deu conhecimento da con-
versa que teve com o Fernando Jacinto e com o 
que se passou na Associação de Comerciantes do 
Concelho “ELEIÇÕES” e da recente criada co-
missão de acompanhamento às obras da Varian-
te à estrada Nacional 116, Malveira – Ericeira, 
com o objectivo de pressionar o Governo. 
O Senhor Presidente informou que iria propor 
ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 
um plenário para o dia dezasseis do corrente. 
Foi apresentada proposta para novos militan-
tes, que foi aprovada por unanimidade e que 
são os Senhores José Gomes Miranda, José 
Rodrigues, Luís Baeta Gamito, António José 
dos Reis, Eduardo José dos Santos e as Se-
nhoras Zélia Maria dos Santos Reis e Carla 
Maria Rodrigues. 
O Senhor Vice-presidente Corte-Real pro-

pôs uma moção de total apoio à candidatura 
de Durão Barroso a Presidente da Comissão 
Política Nacional, a qual foi aprovada por una-
nimidade, a qual passo a transcrever: 
A Comissão Política da Secção de Mafra do 
P.S.D. reunida em vinte e nove de Março de 1999 
aprovou por unanimidade, expressar a Va. Exa 
total apoio e empenhamento na sua Candidatura 
a Presidente da Comissão Política Nacional do 
P.S.D., bem como aos novos órgãos que segura-
mente irá patrocinar num próximo Congresso. 
Assina o Vice-presidente Corte-Real 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e vinte minutos o Senhor Presiden-
te deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu [tem a 
rúbrica do secretário ilegível], na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João António dos Reis Corte Real
Joaquim do Vale Morais
Alexandre Luís Fernandes Picoto
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura ilegível 
Dália Maria Pedroso Batalha
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 404
Aos dezasseis de Abril de mil novecentos e no-
venta e nove, reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com um único 
ponto: Delegados ao Congresso. 
Depois de discutidos os nomes, a lista foi 
aprovada por unanimidade, com a seguinte 
composição: Dr. Joaquim Sardinha, João Cor-
te-Real, Miguel Ângelo, João Pires, Carlos 
Silva e Dália Batalha. 
Foi apresentada proposta para novos Militan-
tes, que foi aprovada por unanimidade e que são 
os Senhores Luís Fernandes Caracol Correia, 
João Aires Portela Sobral, João Manuel das Ne-
ves Alves e Ana Mafalda Tomás Almeida. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e dez minutos o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível], na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João António dos Reis Corte Real
Joaquim do Vale Morais
Assinatura ilegível 
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João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Alexandre Luís Fernandes Picoto
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
Dália Maria Pedroso Batalha
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura ilegível 

ActA nº 405
Aos dezassete de Maio de mil novecentos e no-
venta e nove reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Luís Andrade, Alexandre 
Picoto e Fernanda Ilhéu, começando por falar 
sobre a campanha eleitoral para a Europeias, 
que será de dois a doze de Junho e qual a es-
tratégia que iremos pôr no terreno. 
Ficou decidido que iriamos enviar uma circular a 
cada um dos nossos militantes e também aos sim-
patizantes que fizeram parte das listas para as autar-
quias; ir à Malveira na primeira ou segunda sema-
na; colocar tarjas e andar um carro de som por todo 
o Concelho. Pediu também para que os elementos 
da Comissão Política falassem com os militantes 
para que estes se mobilizassem para falar com os 
amigos e vizinhos incentivando-os a irem votar. 
Propôs ainda que se organizasse um debate com 
todos os Partidos num local neutro e para o qual 
iria convidar o nosso segundo cabeça de lista, Vasco 
Graça Moura, tal como também se deveria fazer 
um programa de Rádio dedicado às Europeias. 
Falou também numa notícia que saiu no Di-
ário Económico a qual induzia em erro quem 

a lesse. Houve sim uma inspecção à Câmara à 
qual o relator globalmente deu sinal positivo 
e isto devido a uma verba entre a General des   
Eaux e a Câmara. 
Deu também conhecimento da situação em que 
se encontra a Junta de Freguesia de Sto. Isidoro, 
onde o Tesoureiro pediu a demissão. Falou so-
bre uma carta do companheiro Mira Amaral do 
gabinete de Estudos onde chamava à atenção 
para as Assembleias das Escolas incentivando 
os militantes a fazerem parte das mesmas.
O Vice-Presidente Corte-Real deu conheci-
mento do andamento do processo que o Par-
tido Comunista lhe moveu e em que situação 
estava. O Senhor Presidente marcou para o 
próximo dia trinta e um nova reunião. 
Foi apresentada proposta para um novo mili-
tante, o Senhor João Luís Ramos Alves. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e cinquenta minutos, o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível],na 
qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Dália Maria Pedroso Batalha
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves 
Assinatura ilegível 

ActA nº 406
Aos dezasseis de Junho de mil novecentos e no-
venta e nove reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta mi-
nutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardi-
nha deu início à reunião com as ausências dos 
Senhores Corte-Real, Luís Andrade e Fernanda 
Ilhéu e com a presença do Senhor Ministro dos 
Santos, começando por falar sobre a Campanha 
e quais as acções que iriamos desenvolver. 
Apresentou também, duas cartas para se es-
colher qual delas é que se enviaria a todos os 
nossos militantes e aos simpatizantes que fi-
zeram parte das nossas listas para as autárqui-
cas. Seguiu-se depois uma troca de impressões 
entre todos sobre a campanha, não só a nível 
concelhio como a nível Nacional, ficando de-
liberado já para o dia três uma deslocação à 
Feira da Malveira ao qual o Senhor Presiden-
te pediu voluntários para estarem presentes, e 
que são os Senhores Corte-Real, José Marti-
nho, João Pires, Daniel Lourenço, Alexandre 
Picoto, Luís Andrade e Maria de Jesus. 
Ficou decidido que se iria fazer uma nova car-
ta menos extensa e mais concisa e que a cola-
gem de cartazes iria ser feita na noite de sexta 
para sábado próximo. 

A J.S.D. informou que dia nove de Junho na 
R.C.M. vai realizar-se um debate com todos os 
partidos e à noite em conjunto com o Partido 
Socialista no BAR, Copo e Meio em Mafra. 
Haveria também uma tertúlia sobre a Europa.
Falou-se também na *A.S.S.I.S.M.E., no pa-
pel da Imprensa Nacional na Campanha e na 
elevação de Azueira a Vila. 
O Senhor Presidente deu conhecimento de uma 
carta dos T.S.D.s  convidando os militantes a 
estarem presentes num almoço no dia cinco de 
Junho, onde estarão presentes (num almoço) os 
candidatos para o Parlamento Europeu. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e vinte minutos o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, da 
qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível],na 
qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
.* Nota do transcritor -  deverá ser lido 
A.C.I.S.M.E. – Alto-Comissariado para a 
Imigração e Minorias Étnicas
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos 
Assinatura ilegível  
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura ilegível  
Alexandre Luís Fernandes Picoto

ActA nº 407
Aos dezassete de Junho de mil novecentos e no-
venta e nove reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias do Senhor Pedro Lucas e Fernanda Ilhéu 
e com a presença do Senhor Ministro dos 
Santos, começando por falar sobre as eleições, 
fazendo uma análise profunda sobre os resul-
tados de Freguesia a Freguesia, em compara-
ção com as últimas eleições para o Parlamen-
to Europeu. Embora tivéssemos descido em 
percentagem, tivemos mais votos. Considerou 
uma derrota, coisa que é a primeira vez que 
lhe acontece. Pediu depois que cada um desse 
a sua opinião. Chegou-se à conclusão de que 
vários factores aconteceram: desinteresse pelo 
parlamento europeu, abstenção, trunfo Soares, 
Governo em campanha, comprometimento 
votar Soares, mudança de líder a um mês das 
Eleições, troca de lista e a fraca imagem do 
nosso Cabeça de Lista, falta de Candidato no 
Concelho e desinteresse dos nossos autarcas. 
Foi salientado também os poucos recursos da 
Distrital para esta Campanha, cerca de um 
quarto do normal *do normal em qualquer 
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campanha e a divisão na Comissão Política 
Nacional, chegando-se também à conclusão 
de que estamos convictos de que vamos ga-
nhar as Legislativas e isto porque o Durão 
Barroso não é o Pacheco Pereira nem o Gu-
terres é o Mário Soares. 
O Presidente do Partido já deu a conhecer que 
queria reunir com todos os Presidentes de Câ-
mara, faltando marcar a data. O Senhor Presi-
dente convocou nova reunião para o próximo 
dia vinte e quatro. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e quarenta minutos o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível],na 
qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
* Nota do transcritor: conforme texto original
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
José António dos Reis Corte-Real
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos 
Assinatura ilegível  
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura ilegível 
Dália Maria Pedroso Batalha 
Pedro Ricardo Martins Bernardes Lucas
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
Alexandre Luís Fernandes Picoto

ActA nº 408
Aos vinte e quatro de Junho de mil novecentos 
e noventa e nove reuniu a Comissão Política 
do Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias do Senhor Vale Morais e Dália Batalha, 
começando por ouvir os presentes sobre o que 
pensavam que deveria ser feito para a próxi-
ma campanha. Depois de ouvidas as opiniões, 
concluiu que correspondiam ao que tinha ide-
alizado, nomeadamente:
Objectivo principal: 
Recuperar a confiança dos eleitores;
Ganhar as Eleições Legislativas quer no Con-
celho quer no País;
Mostrar o trabalho do P.S.D. e denunciar a 
inacção do P.S.; 
Apresentar aos eleitores propostas credíveis 
para o início do ano 2000:
Programa de acções a desenvolver: 

EM JULHO 
- Iniciar programa de contactos com as Juntas 
de Freguesia 
- Realizar um Plenaário Concelhio 

- Seminário sobre Segurança e Protecção Civil 
(Bombeiros, Misericórdias, Forças Sociais); 
- Organizar no âmbito da A.M. um Seminá-
rio sobre as perspectivas do Mundo Rural; 
- Visita de Deputados do P.S.D. do sector da 
saúde ao Hospital de Mafra e posto de saúde 
da Ericeira, etc. 

EM AGOSTO 
- Apresentação pública dos resultados do es-
forço da Comissão de acompanhamento à Va-
riante da EN 116; 
- Jantar convívio com mil simpatizantes com 
Durão Barroso; 
- Lançamento do Boletim Municipal; 
- Campanha de informação sobre lixos a en-
contrar na factura da *água?? 
- Debate sobre modelos de desenvolvimen-
to sustentado para o Concelho no âmbito do 
P.S.D. Mafra. 
- Inaugurações - Lançamento da obra do au-
ditório da Malveira coincidindo com a FEX-
PO- Malveira?* 
- Obras para recepção de Nª Senhora da Na-
zaré; 

SETEMBRO 
- Programa Municipal da irradicação de al-

guns casos de droga: 
- Apresentação de obras de Cooperação Inter-
-Freguesias depois de um dia de reunião com 
executivos das Freguesias; 
- Efectuar sondagem concelhia; 
- Sardinhada para arranque da Campanha 
Eleitoral; 
- Organização de equipas locais de militância 
activa para campanhas. 
A J.S.D. apresentou também um conjunto de 
acções a desenvolver durante a campanha inti-
tulado (vamos ganhar o Distrito de Lisboa) o 
qual passo a transcrever: 
O “País Rosa” é hoje um país estagnado, um 
Portugal adiado. Mas os Portugueses come-
çam a despertar...
O P.S.D. tem uma nova alma e prepara uma 
alternativa credível de Governo que construa 
o País com que sonhamos. Na alternativa que 
tem que ser construída por todos, principal-
mente pelos jovens, irreverentes e independen-
tes, os primeiros agentes de qualquer mudança. 
A J.S.D. é importante nesta mudança. Para 
isso, tem que contar com todos, tem que ser 
renovada, abrangente e disposta a ser essa 
mudança. Vamos começar este Verão uma 
campanha que só parará quando o P.S.D. for 
de novo o governo de um País que motive os 

jovens e que os faça participar na construção 
do novo Portugal. Vamos começar em Mafra 
e propagar a nossa força a todo o Distrito, são 
os jovens e tem que ser o partido de mangas 
arregaçadas dispostos a ajudar o P.S.D. a mu-
dar Portugal. Está é a razão da nossa propos-
ta de campanha - Ganhar Mafra para ganhar 
Portugal. Um desafio: Venham connosco, nós 
vamos convosco!!! 

QUE ESTRATÉGIA
UMA LINHA DE ORIENTAÇÃO CON-
CERTADA E EFICAZ.
As actividades a desenvolver no Concelho de-
vem ser encadeadas umas nas outras, por for-
ma a permitir uma imagem crescente de For-
ça. Cada “responsável de actividade” deve ser 
elogiado ou responsabilizado dependendo do 
sucesso ou do insucesso. A Boa vontade é im-
portante mas o empenhamento é ainda mais. 
Nesse sentido é urgente que até dia seis de Ju-
lho exista equipas formadas e um plano de ac-
tividades pronto a ser apresentado à Concelhia 
e aos Órgãos Nacionais e Distritais. 

QUE ESTRATÉGIA QUE RECURSOS 
QUE NECESSIDADES
É fundamental que se faça um levantamento 

exaustivo daquilo a que nos propomos fazer, e 
avaliar quanto é necessário para realizar. A li-
nha de actuação não deve ser “ver o que temos 
para poder fazer” mas sim “ ver o que precisa-
mos e estudar onde o vamos obter”. 
Alguns pontos a pensar com urgência: 
Uma gráfica económica. Copos e equipamen-
tos para sumo de laranja. T-shirts e material 
de apoio. Aluguer de viaturas. Restaurantes. 

QUE OBJECTIVOS
A JSD crê que é forçoso atingir os seguintes 
objectivos: 
1º - Fazer sentir em todo o Concelho uma 
forte e activa presença do P.S.D. 
2º - Preparar uma equipa forte, coesa e deter-
minada para esse combate. 
2º * Estreitar o relacionamento com a comu-
nicação social. A) Um primeiro plano a conce-
lhia. B) Em segundo plano a Regional. C) Um 
terceiro plano a Nacional. 
3 - Fazer de Mafra um exemplo de interven-
ção social-democrata. 
4 - Preparar e apresentar até ao dia seis de Ju-
lho um plano de actividades da Concelhia. 
5 - Marcar uma presença forte e determinada 
na Comissão Política nacional e Distrital. 
6 - Temos de criar “ quatro meses quatro acti-
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vidades de forte projecção e intervenção.” 
7 - Implicar com a sua presença os orgãos já ante-
riormente citados nas nossas actividades; 
8 - Fazer uma avaliação cuidada dos objectivos al-
cançados e dos falhados. Aferir responsabilidades.
O Senhor Presidente deu conhecimento de um 
requerimento que os Deputados Jorge Paulo e 
Pedro Moutinho apresentaram na Assembleia da 
República sobre a variante Malveira-Ericeira. Deu 
também conhecimento da conversa tida com os 
dois elementos do executivo e Presidente da As-
sembleia de Freguesia de Sto. Isidoro. Informou 
ainda que iria propôr ao Senhor Presidente da 
Mesa da Assembleia um plenário para o dia quin-
ze de Julho. Marcou também para a próxima se-
mana, dia dois, nova reunião da Comissão Política. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e vinte minutos, o Senhor Presi-
dente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível],na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
* Nota do transcritor: conforme texto original
Joaquim Francisco da Silva Sardinha 
José António dos Reis Corte-Real
Alexandre Luís Fernandes Picoto
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura ilegível  
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura ilegível  
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves 

ActA nº 409
Aos dezasseis de Junho de mil novecentos e no-
venta e nove reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Val Morais, Luís Andrade 
e Dália Batalha, começando por dar conheci-
mento do que se passou no encontro dos au-
tarcas promovido pelo Presidente do Partido 
e do convite feito ao mesmo, Dr. Durão Bar-
roso para estar presente no jantar convívio da 
Campanha Eleitoral, tendo ficado em marcar 
a data com o Secretário-Geral. 
Deu também conhecimento da adjudicação do 
projecto da variante Malveira-Boa Vista, da 
inauguração do posto médico da Encarnação a 
vinte e seis de Setembro, da ETAR* da Mal-
veira, com data ainda por marcar e do Plenário 
marcado para o dia vinte e três do corrente. 
Ficou deliberado que o Senhor Corte-real fi-
cava encarregue de fazer os comunicados para 
a imprensa. Foi também deliberado proceder 
ao estudo de um projecto para apoio aos au-
tarcas das Juntas de Freguesia com o fim de 
melhorar as suas actividades enquanto autar-
cas, no interesse dos seus munícipes. Foi ainda 

decidido que a D. Maria de Jesus iria tentar 
unir a família Social-Democrata da Malveira. 
Quanto à situação que tem vindo a ser discuti-
da ultimamente, ficou decidido formar as Fre-
guesias em quatro grupos: primeiro grupo, dia 
nove - Azueira, Enxara do bispo, Gradil e V. 
Franca do Rosário, local de encontro, o Can-
galho, para o coordenar Dr. Sardinha; segundo 
grupo dia dezanove, Mafra, Cheleiros, Igreja 
Nova e Carvoeira, local de encontro O Solar 
em Mafra, para o coordenar José Martinho; 
terceiro grupo dia trinta, Encarnação, Sto. Isi-
doro, Ericeira e Sobral da Abelheira, local a 
combinar, para o coordenar Corte-Real; quar-
to grupo dias seis de Agosto, Malveira, Venda 
do Pinheiro, Alcainça, Sto. Estevão das Ga-
lés e Milharado, local de encontro no Cedro, 
para o coordenar Alexandre Picoto e Maria de 
Jesus. O resultado destes encontros será apre-
sentado em Setembro. 
O Senhor Presidente marcou já as próximas 
reuniões da Comissão Política para os dias 
sete, dezasseis e vinte e oito e quatro de Agos-
to, e isto também para preparar os encontros 
com as Freguesias. 
Foi apresentada a proposta de um novo mili-
tante que foi aprovada por unanimidade, Se-

nhor Rui P. R. Alves. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e cinquenta minutos, o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível],na 
qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
* Nota do transcritor:  Estação de Tratamento 
de Águas Residuais – ETAR
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
José António dos Reis Corte-Real
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves 
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura ilegível   
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Alexandre Luís Fernandes Picoto

ActA nº 410
Aos dezassete de Julho de mil novecentos e no-
venta e nove reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta mi-
nutos, o Senhor Presidente deu início à reunião 
com as ausências dos Senhores Luís Andrade, 
Alexandre Picoto e Fernanda Ilhéu, começan-
do por ler uma cara convocatória para a Co-
missão Política Permanente, como ponto único 
a aprovação da lista de candidatos a Deputa-
dos a apresentar à Comissão Política Nacional. 
Como a secção de Mafra apresenta dois candi-
datos, foi feita a votação com voto secreto. Doze 
votaram em Ministro dos Santos para primeiro 
candidato e para segundo onze votaram Dr. Jo-
aquim Sardinha e um em Corte-Real. 
O Senhor Presidente fez de seguida uma aná-
lise política sobre o Concelho e isto devido às 
Eleições que se aproximam. Leu também uma 
carta a enviar ao Presidente do Partido, Dr. 
Durão Barroso, a convidá-lo para um jantar 
convívio no Cangalho na Ericeira. 
Por motivos de compromissos já assumidos do 
Senhor Presidente da Câmara teve que se fa-
zer alterações aos encontros com as Freguesias, 
ficando para as seguintes datas: terceiro grupo 
dia vinte e oito no restaurante “O Gravatas” 

no Barril, segundo grupo dia trinta no Solar 
d’El-Rei, em Mafra, primeiro grupo dia dois 
de Agosto no Cangalho e quarto grupo dia 
quatro no restaurante “A camponesa” na venda 
do Pinheiro. Ficou também marcado para dia 
seis de Agosto um jantar convívio com os mi-
litantes da Malveira. 
O Senhor Presidente deu ainda conhecimento 
do que se passa na Freguesia de Sto. Isidoro e 
do dossier que recebeu do Centro de Saúde de 
Mafra, sobre a polémica levantada na última 
Assembleia Municipal, lendo parte do mesmo. 
Seguiu-se depois uma troca de impressões e a 
estratégia a seguir.
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e cinquenta minutos, o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível] na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha 
Joaquim do Vale Morais
José António dos Reis Corte-Real
Assinatura ilegível  
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
João Manuel Pereira Rodrigues Pires 
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos 
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ActA nº 411
Aos onze de Agosto de mil novecentos e noven-
ta e nove reuniu a Comissão Política do Partido 
Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quaren-
ta minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Corte-Real, Pedro Lucas, Dália 
Batalha e Fernanda Ilhéu, começando por dar 
conhecimento da conversa que teve na Distrital 
sobre a posição que ocupavam na lista os Can-
didatos a Deputados à Assembleia da Repú-
blica, tendo o Sr. José M. Ministro dos Santos 
ficado em lugar ilegível, décimo terceiro e o Dr. 
Joaquim Sardinha em trigésimo sexto. 
Pediu depois a opinião de cada um sobre os jan-
tares com as Juntas de Freguesia. Houve maneiras 
diferentes de ver os objectivos a alcançar, mas no 
cômputo geral os jantares foram um convívio sa-
lutar e que deviam fazer-se mais vezes, talvez uma 
vez por ano e com um pouco mais de oradores por 
parte das Juntas. O Senhor Presidente lamentou o 
não se ter feito as reuniões antes dos jantares tal 
como estava previsto e disse que estava de acordo 
com algumas opiniões e esclareceu outras e que 
sim senhor, os objectivos tinham sido alcançados e 
que nos deveríamos debruçar sobre a eventualida-
de de se fazer um Congresso de Freguesias. 

Falou também do jantar convívio com o Dr. 
Durão Barroso para o dia dez ou dezassete 
de Setembro. A companheira Maria de Jesus 
chamou a atenção do cuidado que se deve ter 
em relação à Malveira e em especial com o que 
se passou com a Expo-Malveira. Foi delibera-
do coordenador de campanha o Senhor Fili-
pe Abreu acompanhado por José Martinho e 
Alexandre Picoto. 
Foi apresentada uma proposta de novos mi-
litantes, que foi aprovada por unanimidade e 
que são os Senhores João Luís Bravo da Mata 
e Francisco Bento. O Senhor Presidente con-
vocou para o próximo dia vinte e seis nova reu-
nião da Comissão Política. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
uma hora e vinte minutos, o Senhor Presiden-
te deu por encerrada a reunião, da qual para 
constar, se lavrou a presente acta que eu [tem a 
rúbrica do secretário ilegível] na qualidade de 
Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Joaquim do Vele Morais 
Assinatura ilegível  
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Alexandre Luís Fernandes Picoto
Assinatura ilegível   

ActA nº 412
Aos vinte e seis de Agosto de mil novecentos 
e noventa e nove reuniu a Comissão Política 
do Partido Social Democrata do Concelho 
de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quaren-
ta minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Pedro Lucas, José Martinho, Luís 
Andrade, Miguel Ângelo, Alexandre Picoto e 
Fernanda Ilhéu, começando por dar conheci-
mento de uma carta recebida com o programa 
de actividades respeitante à Campanha Elei-
toral no dia dois de Setembro no Centro Cul-
tural de Belém apresentação do Programa do 
Governo, dia quatro no Casino da Figueira da 
Foz, Comício com Pedro Santana Lopes e Du-
rão Barroso e dia vinte e oito Festa Comício na 
Póvoa do Varzim. Falou depois da campanha a 
nível Concelhio ao que se seguiu uma troca de 
impressões entre todos. O João Pires ficou em 
fazer uma folha Guia dos autarcas com núme-
ros de telefone para podermos ser contactados, 
motivo, Campanha Eleitoral. Chamou também 
a atenção para os tempos de antena do Parti-
do Socialista. Convocou ainda nova reunião da 
Comissão Política para o próximo dia seis. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 

onze horas e quarenta minutos, o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível] na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha 
Joaquim do Vele Morais 
João António dos Reis Corte-Real  
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos 

ActA nº 413
Aos seis de Setembro de mil novecentos e no-
venta e nove reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Vice-Presidente, Corte 
Real deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Vale Morais, Pedro Lucas, José 
Martinho, Luís Andrade, Maria José, Dália 
Batalha, e Fernanda Ilhéu e também do Se-
nhor Presidente Dr. Joaquim Sardinha que à 
mesma hora tinha reunião da Comissão Po-
lítica alargada da Distrital, começando por 
dar conhecimento que o Dr. Durão Barroso 
não podia estar presente no jantar convívio da 
Campanha, por motivos de agenda. 
Houve depois uma troca de impressões en-
tre os presentes onde foram sugeridos outros 
nomes, tendo ficado assente convidar o pro-
fessor Marcelo R. de Sousa, mas, esta decisão 
iria ser apresentada ao Senhor Presidente Dr. 
Joaquim Sardinha. 
Quando eram dez horas e cinquenta e cinco 
minutos o Senhor Vice-Presidente recebeu 
uma chamada telefónica, era o Senhor Pre-
sidente. O Senhor Corte-Real depois de ter 
perguntado aos presentes, disse que esperava 
por ele, suspendendo a reunião, que recome-

çou quando eram vinte e quatro horas já com 
o Senhor Presidente, o qual deu conhecimento 
do que se tinha passado na Comissão Políti-
ca alargada e dizendo que foi para ir buscar 
material à Sede da Campanha, mas que a 
confusão era tanta que iria lá no dia seguinte. 
Falou depois na estratégica e coordenação da 
Campanha, dizendo que iria haver dois carros, 
um de som e outro com um outdoor. Seguiu-
-se depois uma troca de impressões sobre as 
eleições e sua estratégia. 
O Senhor Presidente convocou nova reunião 
para o próximo dia dezasseis. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e quarenta minutos, o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível] na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
José António dos Reis Corte-Real
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves 
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Alexandre Luís Fernandes Picoto 
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ActA nº 414
Aos dezassete de Setembro de mil novecentos 
e noventa e nove reuniu a Comissão Política 
do Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra. Quando eram vinte e uma horas e 
quarenta minutos, o Senhor Presidente Dr. 
Joaquim Sardinha deu início à reunião com 
as ausências dos Senhores Alexandre Picoto, 
Pedro Lucas, Luís Andrade e Dália Batalha, 
começando por dar conhecimento do que se 
passou no lançamento da primeira pedra para 
o Lar de idosos da Santa Casa da Misericór-
dia em Mafra; da reunião que houve em Mafra 
sobre a Campanha Eleitoral, com a presença 
do coordenador de Campanha Dr. Realis-
ta, Senhor Ministro dos Santos, Dr. Joaquim 
Sardinha e os Presidentes de Junta; que não ia 
haver o jantar comício com o Dr. Durão Bar-
roso nem com qualquer outra figura do Parti-
do. Seguiu-se depois uma troca de impressões 
entre os presentes. Quanto ao jantar ficou em 
fazer-se em Novembro, possivelmente por al-
tura de S. Martinho, mas aqui na Sede. 
Leu depois o programa com as actividades da 
campanha eleitoral, em especial as que estão 
programadas para o nosso Concelho, chaman-
do a atenção para a presença nas três Feiras 
da Malveira onde o nosso candidato a Depu-

tado vai estar presente a partir das sete horas 
na Feira do Gado; no dia vinte e cinco pelas 
dez horas no mercado da Ericeira e também 
no almoço dia vinte e cinco na FIL com o Dr. 
Durão Barroso e os candidatos pelo Distrito 
de Lisboa com o preço de dois mil e quinhen-
tos escudos por pessoa. 
Falou sobre o leque e a carta que o nosso can-
didato vai fazer chegar a todos os Munícipes, 
a carta com o que propõe intervir com maior 
urgência: 
Construção da Variante à EN 116 (Malveira/
Mafra/Ericeira); 
Construção de extensões de Centros de Saúde; 
Tratamento de toda a costa marítima, incluin-
do o porto da Ericeira;
Intervenção em toda a rede Viária nacional que 
cruze o Concelho. Conservação e manutenção; 
Definição da Políticas de apoio a todas as 
colectividades e instituições concelhias e afir-
mando que irá cumprir o seu mandato até ao 
fim como Presidente da Câmara. 
No leque, num lado com a sua fotografia e 
com os dizeres: Prometo ajudar com rigor, de-
terminação e competência, do outro lado.
No Concelho de Mafra o Governo P.S. não fez: 
Variante á estrada nacional 116 (Malveira/
Ericeira) 

Centros de saúde (Ericeira, Sto. Isidoro e En-
carnação) 
Quarteis da G.N.R. (Malveira/Ericeira) 
Recuperação do molhe da Ericeira 
Intervenção nas praias do Concelho (Falésias, 
etc.) 
E então o que é que este Governo fez ???
Distribuição de subsídios avulsos sem critério 
e para amigos; 
Encerrou o matadouro de Mafra; 
Reparou metade da Estrada Nacional Nº 9-2 
(Murgeira/Gradil) 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e cinquenta minutos, o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha 
João Manuel Pereira Rodrigues Pires 
Assinatura Ilegível
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
João António dos Reis Corte-Real 
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ActA nº 415
Aos doze de Outubro de mil novecentos e 
noventa e nove reuniu a Comissão Política 
do Partido Social Democrata do Concelho de 
Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quaren-
ta minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Luís Andrade e Fernanda Ilhéu 
e com a presença do Sr. Ministro dos Santos. 
O Sr. Presidente começou por fazer uma aná-
lise sobre as eleições a nível Nacional, apro-
fundando a análise a nível Concelhio, pas-
sando depois a palavra ao Sr. Ministro dos 
Santos que fez também a sua análise mais a 
nível Concelhio. O Sr. Presidente pediu depois 
a todos os presentes uma opinião, depois de 
todos terem falado, concluiu-se, preocupados 
sim, mas não alarmados. 
O Senhor Presidente enumerou as acções que 
não foram feitas e deu a sua justificação, fi-
cando marcado um magusto para o dia treze 
de Novembro e que iria falar com o Senhor 
Presidente da Mesa da Assembleia, para mar-
car um Plenário, se possível para o dia cinco de 
Novembro; ficando também já marcado para o 
mês de Março o Congresso de Freguesias. 
A companheira Maria de Jesus mostrou a sua 

preocupação com o que se passa na Malveira e 
o Miguel Ângelo deu conhecimento do que se 
passou na Freguesia de Stº Isidoro. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
uma hora e quinze minutos, o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível] na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
José António dos Reis Corte-Real
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves 
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos 
Alexandre Luís Fernandes Picoto 

ActA nº 416
Aos vinte e nove de Outubro de mil novecen-
tos e noventa e nove reuniu a Comissão Políti-
ca do Partido Social Democrata do Concelho 
de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Vice- Presidente Professor 
Corte Real deu início à reunião com as ausên-
cias do Senhor Presidente Dr. Joaquim Sardi-
nha que à mesma hora tinha uma reunião na 
Distrital em Lisboa da Comissão Política alar-
gada, e dos Senhores Val Morais, Pedro Lucas, 
Luís Andrade e Dália Batalha e Fernanda Ilhéu, 
começando por ler um fax enviado ao Presiden-
te do Partido, Dr. Durão Barroso a convidá-lo 
para estar presente num magusto na Sede do 
Partido no dia treze, dia de S. Martinho, aler-
tando ainda para a necessidade do companheiro 
Alexandre Picoto mover as suas influências em 
Lisboa para que isso fosse possível. 
Leu também a carta que a Junta de Freguesia 
da Ericeira escreveu ao Senhor Joaquim Casa-
do e a resposta do mesmo. Assunto: “ Docu-
mentos no Lixo”, deu também conhecimen-
to de uma carta que o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Sto. Estevão das Galés 
escreveu à Comissão Política alertando para 
problemas na sua Freguesia. Seguiu-se depois 
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uma troca de impressões entre os presentes. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e vinte e cinco minutos, o 
Senhor Vice Presidente deu por encerrada a 
reunião, da qual para constar, se lavrou a pre-
sente acta que eu [tem a rúbrica do secretário 
ilegível] na qualidade de Secretário, redigi e 
subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Assinatura Ilegível
Alexandre Luís Fernandes Picoto
José António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires 
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves 
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos

ActA nº 417
Aos três de Dezembro de mil novecentos e no-
venta e nove reuniu a Comissão Política do Par-
tido Social Democrata do Concelho de Mafra.
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausências 
dos Senhores Luís Andrade, Dália Batalha e 
Fernanda Ilhéu, começando por falar na car-
ta que recebeu do Senhor Presidente da Jun-
ta de Sto. Estevão das Galés; Falou também 
nos Bombeiros da Malveira. Motivo: eleições 
para nova Direcção. Leu também nova carta 
de uma nossa militante da Malveira, D. Maria 
dos Prazeres Nunes expondo a situação que 
se vive no Centro Social da Malveira. A com-
panheira Maria de Jesus aproveitou para dar 
conhecimento de uma reunião que houve com 
o Senhor Presidente da Câmara e a Direcção 
do centro: o companheiro Alexandre Picoto 
como é Vice-presidente de uma lista às elei-
ções nos Bombeiros da Malveira deu conheci-
mento de como as coisas estavam a passar-se. 
O Senhor Presidente informou que em Fe-
vereiro iria ser lançado um estudo de opinião 
no Concelho; iria ser feito também um Semi-
nário sobre associativismo. Teríamos também 
que reunir com os Presidentes da Junta em 

Janeiro ou Fevereiro. O Companheiro Miguel 
Ângelo deu conhecimento dos boatos que cir-
culam sobre o partido Socialista Concelhio. O 
Senhor Presidente mostrou a Revista do Go-
verno Civil com os subsídios dados no Distri-
to e pediu para reflectirmos sobre os mesmos e 
na próxima reunião expormos as nossas opini-
ões. Seguiu-se depois uma troca de impressões 
entre os presentes. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e dez minutos, o Senhor Pre-
sidente deu por encerrada a reunião, da qual 
para constar, se lavrou a presente acta que eu 
[tem a rúbrica do secretário ilegível]  na quali-
dade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Alexandre Luís Fernandes Picoto  
Assinatura Ilegível
José António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível 
João Manuel Pereira Rodrigues Pires 
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves 
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
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Durão Barroso preside à inauguração da escola do EB1 Hélia Correia na vila de Mafra
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ActA nº 418
Aos dez de Janeiro de dois mil reuniu a Co-
missão Política do Partido Social Democrata 
do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião, com as ausên-
cias dos Senhores Pedro Lucas, Luís Andrade, 
Dália Batalha e Fernanda Ilhéu, e com a pre-
sença do Senhor José M. Ministro dos San-
tos, começando por falar nas eleições para a 
Distrital e dos Delegados à mesma. Fez uma 
análise às presenças e às faltas que alguns de-
legados fizeram neste mandato e disse que em 
vez de dos dezanove que temos passaríamos 
a ter vinte e dois. Pediu depois a opinião dos 
presentes sobre os dois candidatos à Distrital. 
De seguida deu a palavra ao Senhor Ministro 
dos Santos que fez uma análise exaustiva do 
trabalho que a Distrital fez neste mandato e 
reconheceu que algumas coisas feitas não sa-
íram como deviam para a opinião pública e 
salientando o trabalho ingrato que a Distri-
tal tem com as Autarquias, como algumas são 
do conhecimento da opinião pública e outras 
nem lhes passa pela cabeça. Exemplificando os 
casos da Azambuja, Vila Franca de Xira, Sin-

tra, Cascais etc. etc. Seguiu-se depois uma tro-
ca de impressões entre os presentes. O Senhor 
Presidente marcou para o próximo dia dezoito 
nova reunião. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e vinte minutos, o Senhor 
Vice Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
Alexandre Luís Fernandes Picoto 
Joaquim do Val Morais
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
José António dos Reis Corte-Real
Assinatura Ilegível
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível

ActA nº 419
Aos dezoito dias de Janeiro de dois mil reuniu 
a Comissão Política do Partido Social Demo-
crata do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e cinquen-
ta minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias dos Senhores Corte Real, Val Morais, 
Pedro Lucas e Fernanda Ilhéu, começando 
por fazer a presentação das contas do ano mil 
novecentos e noventa e nove, as quais foram 
explicadas pelo Tesoureiro e de seguida apro-
vadas por unanimidade. 
A Maria José apresentou uma proposta para 
o encontro de Autarcas do Concelho. Seguiu-
-se depois uma troca de impressões, ficando 
o encontro marcado para o primeiro semes-
tre deste ano. O Senhor Presidente leu depois 
uma carta que o Senhor Bravo da Mata escre-
veu à Comissão Política com algumas ideias 
de coisas que ele pensa poderem ser feitas na 
Ericeira. Seguiu-se depois a votação por voto 
secreto dos vinte e sete Delegados à Distrital. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e cinquenta minutos, o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 

que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha 
José António dos Reis Corte-Real
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
Dália Maria Pedroso Batalha
Maria Jesus Coelho Alves Ramos Esteves
João Manuel Pereira Rodrigues Pires

ActA nº 420
Aos um de Fevereiro de dois mil reuniu a Co-
missão Política do Partido Social Democrata 
do Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Joaquim 
Sardinha deu início à reunião com as ausên-
cias do Senhor Luís Andrade e Fernanda 
Ilhéu, começando por falar do Congresso e 
dos três candidatos. Pediu depois a cada um 
dos presentes para darem a sua opinião. De-
pois de todos usarem da palavra foi aprovado 
por unanimidade o apoio ao actual Presidente 
do Partido Dr. Durão Barroso. 
Foi também discutida e aprovada a lista de 
Delegados ao Congresso, que irá ser posta a 
votação no Plenário do próximo dia quatro. 
São os Senhores Joaquim Sardinha, Filipe 
Abreu, João Pires, Dália Batalha e Carlos Sil-
va. Leu depois a carta escrita ao Deputado que 
dá apoio ao Concelho, Senhor José Correia, 
pedindo para intervir na discussão do Orça-
mento Geral do Estado defendendo as obras 
inscritas no PIDDAC de 1999. Os quarteis da 
G.N.R. da Malveira e da Ericeira, o Centro de 
Saúde da Ericeira, para os quais a Câmara já 
disponibilizou os terrenos e também a Varian-

te Malveira, Mafra, Ericeira. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e três horas e cinquenta minutos, o Se-
nhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que eu [tem a rúbrica do secretário ilegível] 
na qualidade de Secretário, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
José António dos Reis Corte-Real
Alexandre Luís Fernandes Picoto
Assinatura Ilegível
Assinatura Ilegível
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
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ActA nº 421
Aos três de Abril de dois mil reuniu a Comis-
são Política do Partido Social Democrata do 
Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente deu início à 
primeira reunião da Comissão Política eleita 
no dia dezassete de Março com os seguintes 
elementos:
Joaquim Francisco da Silva Sardinha - Presidente
João António dos Reis Corte-Real - Vice-Presidente 
Nuno João da Cruz Sardinha -    “            “ 
Carlos António da Silva - Tesoureiro
João Manuel Pereira Rodrigues Pires - Vogal 
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos -    “ 
João Luís Gonçalves Bravo da Mata -    “ 
Luís Manuel Realista dos Santos -    “ 
Miguel Ângelo da Silva Correia -    “ 
Maria Fernando Pragana Ilhéu -   “ 
Américo José de Oliveira Peralta -    “ 
Dália Maria Pedroso Batalha -   “ 
José Martinho Ferreira Correia - Suplentes 
Luís Fernando Caracol da Luz Correia -    “ 
Sérgio Alberto Marques dos Santos -    “ 
Lino Camilo Ferreira -    “ 
Pedro Manuel Martins Bernardes Lucas -   “ 

MESA DA ASSEMBLEIA
Joaquim Filipe Abreu dos Santos - Presidente 
Victor Manuel Lucas - Vice-Presidente 
João Rafael Roque Gomes - Secretário
Paula Maria da Silva Alves Valadas- Suplente 
Iniciou a reunião com as ausências das Se-
nhoras Maria José, Fernanda Ilhéu e o Senhor 
Luís Caracol e com a presença do Senhor 
José Maria Ministro dos Santos, começando 
por falar na composição da Comissão Política 
e nas actividades que se propõe fazer, distri-
buindo tarefas, com ligação directa às fregue-
sias (Gabinete Autárquico) fica a cargo dos 
Senhores Dr. Sardinha, Corte-Real e Miguel 
Ângelo; convívios com beberetes ou jantares 
a cargo de José Martinho, Maria José, Carlos 
Silva e João Pires; ligação mais estreita à co-
municação social a cargo de Corte-Real e Re-
alista; Jornalinho João Pires com a colaboração 
de Bravo da Mata; o combate à *A.C.I.S.M.E. 
por Américo Peralta; financiamento das As-
sembleias de Freguesias a cargo de Nuno Sar-
dinha. 
O Senhor Presidente informou que em Maio 
iria ser feito um estudo de opinião no Conce-
lho, mas teríamos que repensar as perguntas a 
serem feitas. 

De seguida deu a palavra ao Senhor Ministro 
dos Santos, dizendo que gostaria de o ouvir 
sobre o trabalho para este ano e meio que falta 
até às Autárquicas, o qual começou por dizer 
que gostaria que lhe fizessem as críticas que 
entendessem daquilo que pensam estar mal, 
continuando por dizer que não estava nada sa-
tisfeito com o trabalho realizado pelos nossos 
Deputados à Assembleia Municipal, dando o 
exemplo daquilo que se passou nesta última,    
dizendo que temos que repensar o funciona-
mento da mesma. 
Os nossos eleitos para esse cargo têm que se 
esforçar mais e sermos nós a comandar os tra-
balhos na Assembleia, não podemos dormir à 
sombra da bananeira. Chamou ainda à aten-
ção para ser agora a altura ideal para darmos 
uma entrevista à imprensa, na medida em que 
fomos agora eleitos, ao qual o Senhor Presi-
dente informou que já tinha sido contactado 
para o fazer e que iria ser uma entrevista de 
duas páginas. O Senhor Presidente pediu a 
opinião de todos os presentes. 
O companheiro Corte Real falou sobre a 
Assembleia e deu razão a essas críticas, mas 
salientando o facto de que é difícil na situa-
ção actual fazer melhor. Ter-se-á que alterar 
as coisas e é isso que ele defende, ou seja, não 

faltarem às preparatórias para aí sim se poder 
organizar seja o que for a ser dito na Assem-
bleia, porque há pessoas que nunca foram às 
preparatórias e poucas vezes vão à Assembleia 
e assim é difícil. Falta-lhes amor à camisola e 
chamou a atenção para próxima lista a ser fei-
ta, dizendo que temos de arranjar uma equipa 
de combate e que não falhe. Chamou também 
a atenção de que podemos fazer várias acções, 
e sem termos que estar à espera dos Senhores 
que venham de Lisboa, e que a maioria das 
vezes não aparecem por variadas razões e nós 
já temos pessoas para o fazerem. Focou ainda 
o desempenho dos autarcas. 
O companheiro Pedro Lucas falou também so-
bre a Assembleia, corroborando o que o Corte-
-Real tinha dito e falou sobre a Junta de Fregue-
sia da Azueira. A companheira Dália lamentou 
a falta de apoio que têm os autarcas, pedindo 
uma formação a esse nível. O companheiro José 
Martinho chamou à atenção para os convívios e 
assim estarmos mais perto dos eleitores. 
O Companheiro Realista focou o aspecto de 
uma força da retaguarda do Executivo Cama-
rário e essa força devia ser a Comissão Política, 
tal como desenvolver um conjunto de acções 
denunciando no local as coisas que não são da 
responsabilidade da Câmara, tais como a pon-
te da Carvoeira, fazendo no local uma acção a 
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esclarecer as pessoas (no final apresentou um 
texto a imprimir num panfleto para distribuir 
às pessoas que lá passam e que podem enviar 
por fax para a ICOR - JAE). Aproveitar os er-
ros do Partido Socialista e falá-los, bombarde-
ando a Comunicação Social com informações. 
Há já vários pontos fracos no P.S. Concelhio 
que podem ser explorados a nosso favor, no 
contacto directo, é preciso muito trabalho de 
caneta e depressão. 
A Comissão Política deve atacar o Governo, 
no PIDDAC, Hospital, Centros de Saúde, 
quarteis da G.N.R., mexer no assunto da praia 
do Sul etc. etc. Tudo isto a Câmara não o pode 
fazer, mas a Comissão Política deve fazê-lo. 
O companheiro Peralta começou por mostrar 
a sua satisfação com a unanimidade de pontos 
de vista no combate que no seu ponto de vista 
deve ser feito ao Partido Socialista. Chamou 
a atenção para certos temas a enviar para a 
Comunicação Social. Deviam ser feitos por 
elementos e não pela C. Política, isto para dar 
a entender às pessoas que não é político mas 
sim por um cidadão normal. Focou também 
o eixo Malveira-Venda do Pinheiro, dizendo 
que é preciso dar atenção àquela situação; aler-
tou ainda para a situação da Junta de Freguesia 
da Azueira; aceitou e reforçou a opinião do Sr. 

Ministro dos Santos quando diz que não se 
pode dormir à sombra da bananeira, dizendo 
que é preciso motivar as pessoas. Louvou os 
colóquios que foram realizados aqui na Sede, 
não só pelos temas em debate como por ter 
visto pessoas que possivelmente não são mi-
litantes, defendendo que deveriam ser feitas 
mais coisas desse género. 
O companheiro João Pires informou que es-
tava disponível para elucidar as outras Assem-
bleias de Freguesia naquilo que for preciso. 
Focou ainda o problema da ponte da Carvo-
eira e da estrada 247, que estava a precisar de 
pavimento. 
O Companheiro Miguel Ângelo corroborou 
com o que foi dito sobre a Assembleia, dizen-
do que esta Assembleia é mais equilibrada, 
mas só no papel. Salientou o facto do Gabi-
nete Autárquico ser feito pela Comissão Po-
lítica e defendeu que deveriam ser formadas 
Comissões para realizar colóquios em vários 
temas; alertou para o crescimento demográfico 
que as Freguesias estão a ter e que vão meter 
mais elementos nas Assembleias de Freguesia 
e que deveríamos dar a cara aparecendo nesses 
locais; que deveria também ser feito uma bro-
chura com as obras feitas nos últimos tempos 
e se possível com fotografias de antes e do de-
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pois e isto por temas. 
O companheiro Alexandre Picoto falou do 
eixo Malveira- Vda do Pinheiro, na falta de 
zonas verdes e do crescimento demográfico 
naqueles locais, e que está disponível para co-
laborar nas acções que se venham a desenvol-
ver. Deu conhecimento das acções que a Jota 
vai levar a efeito, que vão criar uma associação 
juvenil, vão promover um encontro de mili-
tantes dia vinte e nove do corrente com a pre-
sença do presidente da Jota e da Companheira 
Virgínia Estorninho. 
O companheiro Sérgio focou o aspecto de as 
pessoas não saberem onde começa e acaba a 
responsabilidade da Câmara, Há que escla-
recer as pessoas, e pediu esclarecimentos em 
como atacar na Malveira. 
O companheiro Bravo da Mata corroborou com 
tudo o que foi dito, começando por dizer que 
temos que atacar por prioridades, saúde, acções 
de formação, sessões de esclarecimento públicas 
que deviam ser reactivadas, aproveitando as es-
trelas de Lisboa, mas não ficando dependendo 
delas, pois nós também já temos pessoas para o 
fazer, o que não podemos é descurar. 
O companheiro Nuno Sardinha deu razão 
quanto ao que foi dito sobre a Assembleia e 
que os elementos que a integram se calhar foi 
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mais para o voto descurando o do Funciona-
mento, alertando ainda para a modernização 
das listas em geral. 
Seguiu-se depois uma troca de impressões 
entre todos. O Sr. Ministro dos Santos infor-
mou que iria realizar um jantar convívio com 
os membros da Assembleia para diplomatica-
mente os alertar e incentivar a mudar este pro-
cedimento. O Senhor Presidente marcou para 
a próxima segunda-feira nova reunião. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
zero horas e vinte e cinco minutos, deu por 
encerrada a reunião, da qual para constar, se 
lavrou a presente acta que eu [tem a rúbrica do 
secretário ilegível] na qualidade de Secretário, 
redigi e subscrevo. 
.* Nota do transcritor -  A.C.I.S.M.E. – Alto-
-Comissariado para a Imigração e Minorias 
Étnicas
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Assinatura Ilegível
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Miguel Ângelo da Silva Correia

ActA nº 422
Aos dez de Abril de dois mil reuniu a Comis-
são Política do Partido Social Democrata do 
Concelho de Mafra. 
Quando eram vinte e uma horas e quarenta 
minutos, o Senhor Presidente Dr. Sardinha 
deu início à reunião com as ausências dos Se-
nhores Luís Caracol, Pedro Lucas, Lino, F. 
Ilhéu e Dália Batalha, começando por mostrar 
o fax a enviar à Dra. Manuela Ferreira Leite a 
convidá-la a estar presente no colóquio a rea-
lizar no dia vinte de Maio na Sede Concelhia 
com o seguinte programa: dez horas início 
dos trabalhos, apresentação da coletânea de 
legislação Autárquica, onze e meia, café, doze 
horas continuação dos trabalhos. Treze horas 
almoço, quinze horas, intervenção do Senhor 
Presidente da Câmara, discussão de projectos 
e necessidades das Freguesias, dezoito horas 
intervenção da Dra. Manuela Ferreira Leite e 
encerramento dos trabalhos. 
O Senhor Presidente apresentou também uma 
circular a enviar a todos os autarcas que fizeram 
parte das listas, eleitos e não eleitos, para esta-
rem presentes neste dia; leu ainda a carta a ser 
enviada ao Senhor Director da ICOR ( JAE) e 
o panfleto a entregar no próximo Domingo aos 

automobilistas que passem na ponte da Carvo-
eira e o fax “Proposta de Realização de Sonda-
gens” a enviar às empresas da especialidade. 
O companheiro Bravo da Mata apresentou 
uma carta sobre a saúde para sair no Jornali-
nho ao qual se seguiu uma troca de impressões 
entre os presentes. Relembrou ainda o lança-
mento da primeira pedra dos Passos do Con-
celho no próximo sábado às dezasseis horas. 
O companheiro Miguel Ângelo idealizou um 
sistema de trabalho para os membros da As-
sembleia Municipal, arranjar uma comissão para 
uma acção mensal com elementos especializa-
dos, e todos os meses seria debatido um tema. 
O companheiro Peralta chamou a atenção para 
o “abandono” das pessoas que não são militantes 
e que fizeram parte das listas para as Freguesias, 
dizendo que se deveria visitar essa pessoas, falar 
com elas e não só na altura de formar as listas. 
Houve depois uma troca de impressões sobre 
as Freguesias, onde se chegou à conclusão que 
deveria de se começar já a trabalhar, ficando de-
cidido que os contactos ficariam a cargo dos Se-
nhores, Martinho na Carvoeira, Maria José na 
Ericeira, Dr. Sarinha em Sto. Isidoro, João Pi-
res em Alcainça, Corte-Real em Cheleiros e I. 
Nova, Peralta com a Enxara, Azueira e Gradil, 
Realista com Sto. Estevão e Milharado, Sérgio 

com Venda do Pinheiro, Alexandre Picoto com 
a Malveira, Miguel Ângelo com Mafra e Sobral 
da Abelheira, Pedro Lucas com Vila Franca do 
Rosário e Nuno Sardinha na Encarnação. 
O Senhor Presidente informou que já tinha 
dado a entrevista à Região Saloia e marcou 
para o próximo dia dois de Maio nova reunião. 
Nada mais havendo a tratar e quando eram 
vinte e quatro horas o Senhor Presidente deu 
por encerrada a reunião, da qual para constar, 
se lavrou a presente acta que eu [tem a rúbrica 
do secretário ilegível]na qualidade de Secretá-
rio, redigi e subscrevo. 
Joaquim Francisco da Silva Sardinha
João Manuel Pereira Rodrigues Pires
Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos
Miguel Ângelo da Silva Correia
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Assinatura Ilegível
pSD – cOncElHIA DE MAFrA – ÓrGÃOS ElEItOS pArA O BIÉnIO 1996 /1998
ElEIÇÕES rEAlIZADAS EM  5 JUl 96

* rosarinho 3642607 / 3631423
* Sede  -  865005

cOMISSÃO pOlÍtIcA   
 
* D. Ju = 0936-4087325

cArGOnOMEcOntActOMIlItAntE

PresidenteJoaquim Francisco da Silva Sardinha061-63457 / 061-812143 / 0931587521111406539

Vice-PresidenteJoão António dos Reis Corte Real01-9670093 / 061-52468 / 0931500224111409972

Vice-PresidenteJoaquim do Vale Morais061-961280111409449

TesoureiroCarlos António Silva061-62377 / 061-63122111422922

VogalAntónio Ricardo Santos01-9862722111420621

VogalDaniel Domingos Lourenço061-814768111406397

VogalFrancisco Ferreira da Conceição061-63462 / 0931515027111414151

VogalJoão Manuel Pereira Rodrigues Pires061-62257 / 061-812187111410032

VogalJosé Martinho Ferreira Correia061-63588 / 0936926410111424522

VogalManuel de Oliveira01-9862328 / 01-9662036 / 0931244863111407023

VogalMaria José Cardoso Gonçalves dos Santos061-62677 / 0936907712111403891

VogalPedro Ricardo Martins Bernardes Lucas01-9821207 / 0936473939111424886

SuplenteDália Maria Pedroso Batalha061-864108 / 061-52560 / 09362447955111423921

Suplente Lino Camilo Ferreira061-62315111405767

JSD - PresidenteMiguel Ângelo09319206044 ---

JSD - VogalAlexandre Piloto9862083 / 0936-612892---

* Luís Andrade - 9863099
* Fernanda Ilhéu - 7934289
* Maria Jesus

MESA DA ASSEMBlElA  

cArGOnOMEcOntActOMIlItAntE

PresidenteJoaquim Filipe Abreu dos Santos061-812336 / 01-4911744 / 0931235815111407626

Vice-PresidenteJoão Lima Pereira Gaito061-76214 / 061-77204111410107

SecretárioJoão Manuel Pereira Rodrigues Pires061-62257 / 061-812187111410032

SuplentePaula Maria da Silva Alves Valadas061-51741 / 061-812023111417686

DElEGADOS À DIStrItAl 

cArGOnOMEcOntActOMIlItAntE

 DelegadoJoaquim Filipe Abreu dos Santos061-812336 / 01-4911744 / 0931235815111407626

 DelegadoDaniel Domingos Lourenço061-51768111406397

 DelegadoFrancisco Ferreira da Conceição061-63462 / 0931515027111414151

 DelegadoPedro Ricardo Martins Bernardes Lucas01-9821207 / 09364 73939111424886

 DelegadoJosé Manuel Gomes Honrado061-812121111420613

 DelegadoFrederico Duarte Côco061-864758 / 061-865196111425712

 DelegadoDiamantino Domingos061-864758 / 061-865196111421710

 DelegadoCarlos António Silva061-62377 / 061-63122111422922

 DelegadoArmindo do Brás Carvalho061-63456 / 061-62513111402416

 DelegadoArlindo Martins Gomes061-52964111421154

 DelegadoJoão Manuel Pereira Rodrigues Pires061-62257 / 061-812187111410032

 DelegadoPaula Maria da Silva Alves Valadas 061-61741 / 061-312023111417686

 SuplenteCarlos Gil de Sousa061-62602111403388

 SuplenteRui Manuel061-63698111401822

*Nota do Transcritor – Local aproximado no original com anotações manuscritas
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pSD - cOncElHIA DE MAFrA - ÓrGÃOS ElEItOS pArA O BIÉnIO 1999/2000 

cOMISSÃO pOlÍtIcA

Mandato até OUt.2000
cArGOnOMEcOntActOn°

PresidenteJoaquim Francisco da Silva Sardinha061.863457 - 061.812143 - 0931.5875213643

Vice-PresidenteJoão António dos Reis Corte Real01.9670093 - 061.815468 - 0931.50022424030

Vice-PresidenteJoaquim do Val Morais061.961280 - 0931.5750595062

TesoureiroCarlos António Silva061.862377 - 061.863122 - 0936.561786612840

VogalJoão Manuel Pereira Rodrigues Pires061.862257 - 061.812187 - 0936.30507955353

VogalMaria José Cardoso Gonçalves Santos061.862677 - 061.860050 - 0936.90077131956

VogalPedro Ricardo Martins Bernardes Lucas01.9821207 - 0933.620682515208 

VogalDália Maria Pedroso Batalha061.864108 - 061.815560 - 936.244795514142

VogalMaria de Jesus Coelho Alves Ramos Esteves01.9660408 - 061.815468 - 0936.408732540764

VogalJosé Martinho Ferreira Correia061.863588 - 0936.902641026905

VogalLuís José Nunes Andrade01.9863099 - 0931.939855633485

VogalMaria Fernanda Pragana Ilhéu01.7936468 - 01.7934289 - 061.8628636906

Inerência - CMJosé Maria Ministro dos Santos061.810100 - 061.810147 5745

Inerência - JSDMiguel Ângelo da Silva Correia061.815359 - 0931.920604411069

Inerência - JSDAlexandre Luís Fernandes Picoto01.9862083 - 01.3033463 - 0936.612892835929

SuplenteDaniel Domingos Lourenço061.814768 - 061.8654283572

SuplenteLino Camilo Ferreira061.8623153149

SuplenteLuís Paulo Gonçalves dos Santos Tenente061.862918 - 0931.781459516935

MESA DA ASSEMBlEIA

Mandato até OUt.2000
 cArGOnOMEcOntActOn°

PresidenteJoaquim Filipe Abreu dos Santos061.810105 - 0936.2968968 - 0936.69039274336

Vice-PresidenteJoão Uma Pereira Gaito061.786214 - 061.787204 - 0936.60460115408

SecretárioEdite Pereira Rodrigues Pires Moninhas061.866204 - 061.814088 - 0936.554713317970

SuplentePaula Maria da Silva Alves Vaiadas061.814741 - 061.8120239507

DElEGADOS À DIStrItAl

Mandato até JAn.2000
 cArGOnOMEcOntActOn°

DelegadoJoaquim Filipe Abreu dos Santos061.810105 - 0936.2968968 - 0936.69039274336

DelegadoJoão Joaquim Marques de Almeida01.8487048 - 0936.907595731958

DelegadoDaniel Domingos Lourenço061.814768 - 061.8654283572

DelegadoJoão Uma Pereira Gaito061.786214 - 061.787204 - 0936.60460115408

DelegadoJosé Martinho Ferreira Correia061.863588 - 0936.902641026905

DelegadoMiguel Ângelo da Silva Correia0931.920604411069

DelegadoFernando José Bernardes Jacinto061.865797 - 061.863423 - 0936.60534681854

DelegadoCarlos António da Silva061.862377 - 061.863122 - 0936.561786612840

DelegadoJosé Manuel Gomes Honrado0936.673976834427

DelegadoJoão Manuel Pereira Rodrigues Pires061.862257 - 061.812187 - 0936.30507955353

DelegadoHermínio José Pereira Martins061.96213814254

DelegadoArmindo do Brás Carvalho061.863456 - 061.8625131384

DelegadoMário Gil Damião da Silva061.85523512392

DelegadoFrederico António Freire061.86356413650

DelegadoMaria Ivone Conceição Marques01.986271333494

DelegadoJoão Rafael Roque Gomes061.8623183547

DelegadoJoão António Simões do Nascimento Figueiredo061.814893 - 0931.405457015976

DelegadoVictor Manuel Lucas061.815263 - 061.815555 - 0931.21963626722

DelegadoRui Manuel061.8636981120

SuplenteAntónio Venâncio Jacinto061.86222211888

SuplenteCarlos Gil de Sousa061.8626021827

pSD - nacional: 01.3952140 - Distrital: 01.3643206 - Mafra: 061.812850 - Ericeira: 061.865005
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cOncElHIA DE MAFrA - ÓrGÃOS ElEItOS pArA O BIÉnIO 1999/2000

cOMISSÃO pOlÍtIcA

Mandato até OUt.2000
cArGOnOMEcOntActOnº

PresidenteJoaquim Francisco da Silva Sardinha261863457 - 261812143 - 9175875213643

Vice-PresidenteJoão António dos Reis Corte Real219670093 - 261815468 - 91750022424030

Vice-PresidenteJoaquim do Val Morais261961280 - 9398342245062

TesoureiroCarlos António Silva261862377 - 261863122 - 96561786612840

VogalJoão Manuel Pereira Rodrigues Pires261862257 - 261812187 - 9630507955353

VogalMaria José Cardoso Gonçalves Santos261862677 -261860050 - 9690077131956

VogalPedro Ricardo Martins Bernardes Lucas219821207 - 93620682515208

VogalDália Maria Pedroso Batalha261864108 - 261815560 - 96244795514142

VogalMaria de Jesus Coelho Alves Ramos Esteves219660408 - 261815468 - 96408732540764

VogalJosé Martinho Ferreira Correia261863588 - 96902641026905

VogalLuís José Nunes Andrade219863099 - 91939855633485

VogalMaria Fernanda Pragana Ilhéu217936468 - 217934289 - 2618628636906

Inerência - CMJosé Maria Ministro dos Santos261812100 - 2618121475745

Inerência - JSDMiguel Ângelo da Silva Correia261815359 - 91920604411069

Inerência - JSDAlexandre Luís Fernandes Picoto219862083 - 213033463 - 96612892835929

SuplenteDaniel Domingos Lourenço261814768 - 2618654283572

SuplenteLino Camilo Ferreira2618623153149

SuplenteLuís Paulo Gonçalves dos Santos Tenente261862918 - 91781459516935

MESA DA ASSEMBlEIA

Mandato até OUt.2000
 cArGOnOMEcOntActOn°

PresidenteJoaquim Filipe Abreu dos Santos261812105 - 962968968 - 9669039274336

Vice-PresidenteJoão Lima Pereira Gaito261786214 - 261787204 - 9660462115408

SecretárioEdite Pereira Rodrigues Pires Moninhas261866204 - 261814088 - 96554713317970

SuplentePaula Maria da Silva Alves Vaiadas261814741 - 2618120239507

DElEGADOS À DIStrItAl

Mandato até JAn.2000
 cArGOnOMEcOntActOn°

DelegadoJoaquim Filipe Abreu dos Santos261812105 - 962968968 - 9669039274336

DelegadoJoão Joaquim Marques de Almeida218487048 - 96907595731958

DelegadoDaniel Domingos Lourenço261814768 - 2618654283572

DelegadoJoão Uma Pereira Gaito261786214 - 261787204 - 9660462115408

DelegadoJosé Martinho Ferreira Correia261863588 - 96902641026905

DelegadoMiguel Ângelo da Silva Correia91920604411069

DelegadoFernando José Bernardes Jacinto261865797 - 261863423 - 9660534681854

DelegadoCarlos António da Silva261862377 - 261863122 - 96561786612840

DelegadoJosé Manuel Gomes Honrado96673976834427

DelegadoJoão Manuel Pereira Rodrigues Pires261862257 - 261812187 - 9630507955353

DelegadoHermínio José Pereira Martins26196213814254

DelegadoArmindo do Brás Carvalho261863456 - 2618625131384

DelegadoMário Gil Damião da Silva26185523512392

DelegadoFrederico António Freire26186356413650

DelegadoMaria Ivone Conceição Marques21986271333494

DelegadoJoão Rafael Roque Gomes2618623183547

DelegadoJoão António Simões do Nascimento Figueiredo261814893 - 91405457015976

DelegadoVictor Manuel Lucas261815263 - 261815555 -9121963626722

DelegadoRui Manuel2618636981120

SuplenteAntónio Venâncio Jacinto26186222211888

SuplenteCarlos Gil de Sousa2618626021827

pSD - nacional: 213952140 - Distrital: 213643206 - Mafra: 261812850 - Ericeira: 261865005
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DElEGADOS À DIStrItAl

Mandato21.Jan.2000 a 21.Jan.2002
cArGOnOMEcOntActOMIlItAntE

DelegadoJoão António dos Reis Corte Real219670093 - 261815468 - 91750022424030

DelegadoJoaquim do Val Morais261961280 - 9398342245062

DelegadoJoão Manuel Pereira Rodrigues Pires261862257 - 261812187 - 9630507955353

DelegadoMiguel Ângelo da Silva Correia261815359 - 91920604411069

DelegadoCarlos António da Silva261862377 - 261863122 - 96561786612840

DelegadoMaria Fernanda Pragana Ilhéu217936468 - 217934289 - 2618628636906

DelegadoLuís José Nunes Andrade219863099 - 91939855633485

DelegadoMaria de Jesus Coelho Alves Ramos Esteves219660408 - 261815468 - 96408732540764

DelegadoDaniel Domingos Lourenço261814768 - 2618654283572

DelegadoNuno João da Cruz Sardinha261857991 - 261855686 - 9667844905972

DelegadoJoaquim Filipe Abreu dos Santos261812105 - 962968968 - 9669039274336

DelegadoJoão Rafael Roque Gomes2618623183547

DelegadoJosé Manuel Gomes Honrado96673976834427

DelegadoSérgio Alberto Marques dos Santos219660356 - 96422806533500

DelegadoVictor Manuel Lucas261815263 - 261815555 - 9121963626722

DelegadoMário Gil Damião da Silva26185523512392

DelegadoAmérica José de Oliveira Peralta261961424 - 91725576826289

DelegadoHermínio José Pereira Martins26196213814254

DelegadoAlice Maria Pedroso Ramilo Silvestre219670968 - 91709173639552

DelegadoArmindo do Brás Carvalho261863456 - 2618625131384

DelegadoHenrique dos Santos Batalha26181593712066

DelegadoLuís Manuel Rodrigues Realista dos Santos261814983 - 962527795 - 91936564656151

SuplenteNuno Filipe Ferreira Félix219862134 - 96622376433491

SuplenteArtur Augusto Simplício21985625146545

SuplenteFernando Soares Inácio26186277757349

SuplenteFrederico Duarte Côco261864758 - 261862982 - 91450693315997

nacional: 213952140 «» Distrital: 213643206 «» Mafra: 261812850 «» Ericeira: 261865005

cOMISSÃO pOlÍtIcA

Mandato 17.Mar.2000a 17.Mar.2002
cArGOnOMEcOntActOMIlItAntE

PresidenteJoaquim Francisco da Silva Sardinha261863457 - 261812143 - 9175875213643

Vice-PresidenteJoão António dos Reis Corte Real219670093 - 261815468 - 91750022424030

Vice-PresidenteNuno João da Cruz Sardinha261857991 - 261855686 - 9667844905972

TesoureiroCarlos António Silva261862377 - 261863122 - 96561786612840

VogalJoão Manuel Pereira Rodrigues Pires261862257 - 261812187 - 9630507955353

VogalMaria José Cardoso Gonçalves Santos261862677 - 261860050 - 9690077131956

VogalJoão Luís Gonçalves Bravo da Matta93411676669044

VogalLuís Manuel Rodrigues Realista dos Santos261814983 - 962527795 - 91936564656151

VogalMiguel Ângelo da Silva Correia261815359 - 91920604411069

VogalMaria Fernanda Pragana Ilhéu217936468 - 217934289 - 2618628636906

VogalAmérico José de Oliveira Peralta261961424 - 91725576826289

VogalDália Maria Pedroso Batalha261864108 - 261815560 - 96244795514142

Inerência- Pr. CMMJosé Maria Ministro dos Santos261812100 - 2618121475745

Inerência - JSDAlexandre Luís Fernandes Picoto219862083 - 213033463 - 96612892835929

Inerência - JSDNuno Filipe Ferreira Félix219862134 - 96622376433491

SuplenteJosé Martinho Ferreira Correia261863588 - 96902641026905

SuplenteLuís Fernando Caracol da Luz Correia261815898 - 261815468 - 96280989565262

SuplenteSérgio Alberto Marques dos Santos219660356 - 96422806533500

SuplentePedro Ricardo Martins Bernardes Lucas219821207 - 93620682515208

SuplenteLino Camilo Ferreira2618623153149

MESA DA ASSEMBlElA

Mandato 17.Mar.2000a 17.Mar.2002
cArGOnOMEcOntActOMIlItAntE

PresidenteJoaquim Filipe Abreu dos Santos261812105 - 962968968 - 9669039274336
Vice-PresidenteVictor Manuel Lucas261815263 - 261815555 - 91758917926722
SecretárioJoão Rafael Roque Gomes261862318 - 261863580 - 9661289283547
SuplentePaula Maria da Silva Alves Vaiadas261814741 - 2618120239507



40 anos 
PSD Mafra

“Temos uma missão, um projecto, um intuito. O de reconstruir o 
nosso país. O projecto de, rapidamente, termos entre nós, uma 
sociedade livre e justa. O intuito de consagrarmos, não a glória do 
nosso partido, mas acima de tudo, o progresso do nosso país e do 
nosso povo.” - Francisco Sá Carneiro
25-02-1976, (Parte I - Democracia Já! - As implicações de um Reconhecimento)



Ferreira Nuno Miguel Marques Água Nuno Ribeiro Santos de Almeida Paulo César Dias Moreira Paulo Jorge Coelho Alves Pedro dos Santos Simões Gil Pedro Gonçalo Ferreira dos Santos Ricardo Luis Martins Guerreiro Rui Manuel da Costa António Rui Miguel dos Santos 
Simões Gil Rui Pedro Bento Ferreira Rui Samuel Brás Simões Sérgio Manuel Baptista dos Santos Susana Cláudia Filipe Fonseca Madeira Tânia Cristina Carvalho Esteves Tiago Germano Galrão Tiago Luís dos Santos Jorge Tiago Manuel Franco Gomes Tito Chibante Alves 
Tavares Vitor Hugo Pesqueira Portela Vitor Manuel Robalo da Costa Filipa Nazaré Pedroso Batalha Joana Ruivo Branco Vieira Frazão da Costa Silva Domingos Carlos Filipe da Silva Reis Maria Teresa Ramos Alexandre Mónica Filipa Firmino Reis Rui Pedro Firmino dos 
Santos Póvoa António Neves Pessoa Bruno Miguel Pereira Carvalho Ferreira Marcelino Elsa Beatriz Pires Casado Gil Lopes Alhinho João Henriques Agostinho João Pedro Caré Viana Joaquim Almeida Ribeiro José Eduardo Barroso Almeida Cruz José Manuel Martins de 
Azambuja Fonseca Luciana Maria Gama Esteves Gabriel Marco Paulo Coimbra Rodrigues Maria Ofélia Seixas de Azambuja Fonseca Antunes Rui Alexandre Cardoso Neves Sofia Alexandra de Almeida Sá Fernandes Tânia Lis Sousa Rodrigues Adélia de Lurdes Pataca 
Ganchinho Botelho Aida Maria Magina Rosa Alfredo José Ribeiro Antunes Ana Cristina de Sousa Josué Andreia Filipa Jacinto Crisóstomo António Manuel Ramalho Pereira António Orlando de Matos Eduardo Manuel de Jesus Castelão Emanuel Falcão de Sá Lemos Fábio 
Renato Barata de Almeida Gilberto Martins Moreira Gonçalo Filipe Guerra dos Santos Batalha Hélder António Guerra de Sousa Silva João Pedro Gonçalves Alves João Pedro Portela José Manuel Cotos Y Garcia Antunes Luis Pedro Silva Marques Mesquita Manuel Proença 
Rodriguez Margarida Alexandra Conde Godinho dos Santos Maria Emília Dias Castanheira Marisa de Jesus Batalha Ribeiro Mauro André  Coelho Leitão Mickael Domingos Martins Miguel Alexandre Cortes Costa Mónica Catarina Ferreira Gomes Mónica da Costa Campos 
Castelo Branco Patrícia Meixeiro Príncipe Paula Cristina Silvério Raposo Borges Paulo Américo Fernandes Pedro Miguel Batalha Bonifácio Pedro Miguel Xavier Caroço Prata Ribeiro Ricardo Jorge Dias da Silva Reis Sérgio Nuno Soares Castelão Tânia Andreia Caetano Resende 
Victor Manuel Soares Ferreira Vítor Alexandre Vicente Faria  Fernandes Vitor Hugo Armés da Silva Ana Lúcia Pereira Gil Délio Emanuel Gomes Gamelas Diogo Emanuel Carreira Estevão Hugo Miguel Mateus Gonçalves Luís Filipe Santos Duarte Marco André Alves de 
Sousa Mário André Amaro Loureiro Miguel João Pereira Ventura Nuno Miguel Clemente da Silva Paulo André Alexandre Fernandes Ricardo Manuel Pedrosa Pereira Teodora Maria dos Santos Figueira Tiago José Ferreira Roiçado António Pedro Mansura Serápio de  Oliveira 
Francisco Filipe Alves Helder Luis Alves Ramos Luis Artur Pinto dos Remédios Nelson Filipe Duarte Batalha Ricardo Maia da Câmara Carla Cristina Duarte Gomes Rodrigues Joana Marília Gomes Lopes João António da Costa e Silva Mário Alberto Moreira Rodrigues Pedro 
Manuel Faria Jorge Sérgio Valezim Cardoso Diana Filipa Bernardo de Carvalho Diana Isabel Freire e Costa José António Petulante Parente Miguel Alexandre da Silva Samora Ricardo Manuel da Silva Rocha Teresa Cristina Gomes Antunes Hélia Maria Azinhais Nora Ricardo 
Patrício do Paço Alves Samuel Rolo Gonçalves Sara Miguel Costa Simões do Paço Tânia Marise Jacinto Pedroso Vanessa Sofia Pinheiro Marques Ana Cristina Pais Paulo Duarte Ana Margarida Santos Flores de Oliveira Brígida Alexandra Dias Lourenço Cláudia Sofia da 
Costa Simões Diogo Alves Bizarro Duarte Filipa Alexandra Mimoso da Silva Gonçalo Alexandre Martins Silva Heloísa Miguel Coelho Ramos Esteves Joana Rita Barroso Lopes da Silva João Silva Lopes do Poço Rolo Jorge Botelho Bizarro Duarte José Alberto Cabral Ribeiro 
da Silva José Bizarro Duarte Luís Miguel Gonçalves Veríssimo Maria Filomena Reis Pereira Alves  DuarteMaria Matilde Correia Botelho Duarte Miguel Santos Vieira Nádia Marisa Faria Mendes Nuno Miguel Martins Pedro Pedro Emanuel Reguinho dos Santos Pedro Levi 
Lourenço Catita Pedro Miguel Marcos Malveiro Francisco Rita Isabel Gaspar da Costa Pinheiro Rosália Maria Lourenço Dias Lourenço Ruben Miguel Pereira Ferreira Sérgio Emanuel Fonte Gaspar Sónia Margarida Farracho Silva Tiago Filipe Esteves Castelo Vitor Miguel 
Rodrigues Soares Lourenço Afonso David da Conceição Veríssimo Ambrósio António Abelho Lameira Ana Sofia Rodrigues Duarte André Bizarro Paulino Guiomar Bruno Tiago Anacleto Lourenço Daniela Sofia Guerreiro de Oliveira João Fernandes Vieira Nogueira João 
Tiago Cerqueira da Costa Joaquim Paulo Aparício dos Santos Márcia Sofia Duarte de Oliveira Aranha Maria Luísa Ribeiro da Costa Aparício dos Santos Mauro André Galrão de Carvalho Nádia Cristiana Gregório Simões Nuno Miguel Cunha  Borges Paulo Alexandre Fer-
reira da Silva Paulo Miguel Mestre Martins Renata Vieira Costa Ricardo Nuno da Fonseca Cacheira Rita Filipa Amaro Simões Ruben Tiago Pereira Germano Rui Pedro Franco da Cruz Samuel António Amaro  Esteves Tânia Alexandra Freitas da Cruz Tiago Dias Fiuza de 
Oliveira Vítor Gonçalves Pereira Rodrigues Adriano Alves da Silva Reis Ana Cristina Antunes dos Passos Passos Gabriel Carlos Manuel Alves Julião Helena Cristina da Piedade  Alberto Moreira Henrique Reis Sardinha Joana Veríssimo Tomás Luis Miguel Gabriel Patrícia 
Alexandra Carvalho Ribeiro Gomes Pereira Ricardo Pereira Santos Alexandre Esteves Gabriel Andreia Margarida Marques Celas António  Gonçalves Gomes Carlos Henrique da Silva Paulo Maneira e Costa Carlos José Fernandes Pessoa Daniel Francisco Pinto Tomé Dora 
Cristina Teixeira da Silva Miranda Elisabete Maria Gomes Peixoto Filipa Maria Payan Martins Rego de  Macedo Francisco Lourenço de Oliveira Pegado Joana Rita Baleia Grileiro João Paulo Lopes Ribeiro Jorge Paulo Duarte Rodrigues Ludovina da Ressurreição Leitão 
Proença Luis Carlos da Silva Bento Luis Manuel Antunes Ferreira Luis Pedro Firmino Mira Pereira Margarida Isabel Miranda Crava Barata Afonso Maria Helena Nunes O’ Neill Pedrosa Mariana Martinho Ventura Marta Lisa Mendonça Marques Nelson Manuel Reis dos 
Santos Nuno Miguel de Sá Montoito  de Oliveira Patrícia Margarida Pinto Vieira Paulo Alexandre Pereira Alves de Almeida Pedro Barata Gabriel Rui Manuel O’ Neill Pedrosa Barradas da Fonseca Rui Pedro Colaço Afonso Rui Pedro Esteves Gabriel Sérgio Ribeiro Canta 
Duarte Tiago Barata Gabriel Vasco António de Almeida Ferreira Gabriel Adélia Marisa da Silva Reis Pinto Ana Filipa Sequeira Raimundo Ana Patrícia Assunção Gomes Anabela Maria de Sousa Meixeiro André dos Santos Ferreira André Filipe dos Santos Saraiva Bruno Miguel 
da Silva Costa Anselmo de Castro Carlos Manuel de Sá Macedo Carlos Miguel Santos da Fonseca Carlos Miguel Teles Dias Lage Pereira Daniel Gerardo Ribeiro David Parker David Salvador Reis Duarte João Venâncio dos Anjos Elisiário Amâncio Bragadeste Fátima Maria 
Teixeira Portela Queirós Mesquita Francisco Martins Palácio de Almeida Inês Sofia Cristo Simões Isabel Cristina Cardoso Tavares Ramalhete Ivo Rodrigues Paulo Joaquim Joana Catarina Rosa Bento Gomes João Bernardo Pereira Guerra de Sousa João Pedro Torrinho Rei José 
António Rodrigues Príncipe José Henrique da Silva Paulo Laura Soares Silva Leonel de Almeida Simões Márcio Manuel Marchante  Pedroso Timóteo Marco Valério Santos Ribeiro Narciso Maria Albertina Tomás Marques de Sousa Maria de Fátima Rodrigues Reis Maria de 
Lurdes da Silva Ribeiro Pacheco Noé Filipe Lopes da Silva Olena Kolodiy Olga Maria Costa Lopes  de Sá Macedo Pedro Miguel Simão Belo Serra da Silva Rui Pedro dos Santos Covas Sandra Marie Soares Silva Sara Alexandra Zeferino Esteves Sílvia Maria Ferreira Lourenço 
Sónia Cristina Ferreira Rodrigues Tiago Miguel Jacinto  risóstomo João Manuel de Jesus Courela Andreia Ribeiro Cardoso Dionísio Patrocínio Alexandre Élio José da Silva Rodrigues Fernanda Maria Antunes dos Santos Inês Filipa Faria Ricardo Isabel Maria Cardoso Ribeiro 
de Carvalho João José de  Carvalho EstevesJoão Luis Louro Simões Jorge Manuel dos Santos Duarte Luciano Filipe Reis Luis Manuel da Silva Fiúza Rita Alexandra Venâncio Rodrigues Ana Margarida Martins Infante António de Almeida Rosa José de Sá Pereira  Fernandes 
Maria Helena Gomes de Almeida Maria Leonor Gomes de Almeida Rosa Fernandes Sílvia Catarina de Almeida Sá Fernandes Sofia de Sá Pereira do Lago Ana Cristina Lucas Casal Cristiana Filipa Costa Peixoto Gil Esteves Carneiro de Almeida Ana Maria Baeta Grilo Ana 
Sofia Tadeu Rombert de Almeida Sande Bruno Henrique Tacanho Albino Carlos Manuel Alves Paulo Joana Mafalda Mota Abreu João António Duarte Teixeira Maria Inês Figueira Costa Marta Isabel Glória Silva Varela Rodrigo Miguel Gonçalves Pereira Tiago Ferreira Rod-
rigues Tiago Filipe dos Santos Martins Augusto Vânia Simões Domingos Paulo Ana Patrícia Antunes Gomes António Augusto Silva Pinheiro César Manuel Morais de  Almeida Silva Fernandes Diogo Fernando Querido Dias João Paulo Pegacho Lopes Jorge Manuel Zeferino 
Lourenço Paula Cristina Rodrigues de Matos Rui Duarte Mateus Carlos Alberto Micael Pereira Pedro Miguel Rosa Dias Murteira Ana Maria Duarte Côco Gonçalves Marquês Carlos Manuel Vicente Manuel Dias Gaspar Óscar Cardoso Gonçalves Vitor Manuel Batalha Gomes 
Manuel Luís Duarte Gil Ricardo Sardinha Rodrigues Carlos Alberto Miguel Pereira Martinho de Oliveira Ferreira António da Silva Gomes Emídio Biscaia dos Santos Emílio Filipe dos Santos Firmino Eusébio do Santos Nascimento João Luís dos Santos Firmino Damião José 
Vicente Galiza Alves Pedro Paixão dos Santos Póvoa Armando Manuel Simões Vigário Maria da Conceição Antunes da Silva Farias Adão Pereira Batalha António Soares Esteves Palos Armindo do Brás Carvalho Bernardo Francisco dos Santos Carlos Alberto Carvalho  dos 
Anjos Carlos Gil de Sousa Francisco Diogo Teles Fernandes Henrique Caetano Diniz João Artur Sardinha Alves João Francisco Henriques dos Santos João Henrique da Costa Simões João Luís Sobrinho João  Rafael Roque Gomes Joaquim Francisco da Silva Sardinha Joaquim 
José Alexandre Casado José Francisco Paixão dos Santos Póvoa José Henriques Alves Mano José Isidoro da Silva Jacinto Manuel Agostinho Liberal dos Santos Maria Antonieta Costa Santos de Almeida Carvalho dos Anjos Maria Clementina de Oliveira Gaspar Ribeiro de 
Faria Maria José Cardoso Gonçalves dos Santos Maria Mercedes Arvelo da Silva Vicente Saul da Costa Plácido Joaquim Batalha Duarte Alice Maria Pedroso Ramilo Silvestre Carlos Manuel Pereira Gomes Daniel Domingos Lourenço Diamantino Guerra da Costa Francisco 
Ribeiro Cardoso José António Dias Pestana Maria Celeste da Silva Rodrigues Évora Domingos dos Santos Formiga Vieira Helder Alves de Oliveira José Alves Ramos José Manuel Franco Canas Manuel Ramos Mourão Andrade António Francisco Portela Celestino Filipe Fer-
nandes Vicente Fernando Duarte José Jacinto Maria Irene Silva Tavares Américo José de Oliveira Peralta Joaquim Val Morais Orlando Bento Gomes Domingos Nunes Francisco Egídio Augusto Portela Ernesto Simões Inácio Maria Gracinda Batalha Saramago Ruivo Maria 
Teresa da Silva Vitorino Ferreira Custódio Rodrigues Alves João Alves Francisco Nuno João da Cruz Sardinha António Vitor da Silva Alves João Lima Pereira Gaito Leonor de Jesus Correia da Silva Alves Adelino João dos Santos Adérito Virgílio Sardinha Faustino Albano dos 
Anjos Oliveira da Silva Ana  Maria da Cunha Mano Ana Paula Serra Liberal dos Santos Ricardo António Ferreira da Silva Paulo António Filipe Leandro da Silva Beatriz da Conceição Matos Arvelo Carlos Alberto Coelho dos Santos Carlos Alberto Gomes Ferreira Damo da 
Conceição Braz Domingos Luís Duarte Cândido Eduardo Martinho Ferreira Lagariço Elvira da Conceição Primor Borges Emília de Jesus Silva Ermelinda Lopes Pereira Gomes de Oliveira Eulália da Conceição Santos Eunice da Silva Bastos Osório Filipe Tomaz Marques 
Francisco Paulo Martins Pereira Horácio Martins Mano Isidoro D’ Almeida Pereira Jaime Manuel Melo Pereira João António Batista Gomes de Oliveira João dos Santos João Manuel Lopes Nunes João Manuel Pereira Rodrigues Pires João Martins Joaquim Jorge Magalhães 
Duarte Jorge Fernandes da Silva José Henrique Pereira José Manuel Gregório do Carmo José Manuel Montoito Alves José Manuel Pires Soares José Queiroga Beleza José Ramos Antunes José Samuel Silva de Almeida Pereira Leandro Miguel dos Santos Luís António Oliveira 
da Silva Luísa do Sacramento Ferreira Manuel António Cândido Manuel Maria da Silva Manuel Simões Pires Freire Manuel Vitorino Jorge Marcolina Pereira Pires Maria Amélia dos Santos Miranda Maria Clara Batalha Caseiro da Piedade Maria de Jesus Maria do Carmo 
Landeck de Almeida Maria Ernestina Gonçalves Ferreira Santos Duarte Maria Fernanda Susano Ribeiro dos Santos Crava Maria Isabel Martins da Silva Morais Maria Judite da Encarnação Martins da Silva Morais Maria Manuela Paulo Maria Odete Mano Cunha Maria 
Odília dos Reis Ciriaco Elias Maria Raquel Martins Mano Pinto Maria Rosa do Carmo Serra dos Santos Natalina dos Reis Ciriaco Ofélia Gomes Morais Casado Valentina do Rosário Torres Dinis da Gama Victor Manuel Cristovão Duarte Virgínia Pereira Patacas Louriz João 
António dos Reis Corte – Real Mário da Silva Esteves António Manuel Lopes Nunes António Tomás Moreira Fernando Pereira Antunes Humberto Duarte dos Santos Isabel Maria Coutinho Caria Rodrigues Gurgo e Cirne Jacinto Gregório Constantino João Manuel da Cunha 
Morais Joaquim do Nascimento Sardinha Alves Joaquim Ferreira Alcântara Joaquim Filipe Abreu dos Santos Jorge Alves Coelho José Batalha da Silva José Maria dos Santos José Maria Ministro dos Santos Maria da Assunção Mateus  Pedro do Carmo Duarte Ramiro Ascenso 
Anabela Duarte Jacinto Taveira Serrano  Manuel de Oliveira Manuel Pedro da Silva Maria da Assunção Duarte Jacinto Taveira Arnaldo Alves Coelho Carlos Alberto dos Reis Fernando Luís dos Reis Francisco Maria de Almeida Damião José da Silva Batalha Liberta da Silva 
Tavares Francisco Rui Isaías da Silva Tito Alexandre da Silva Cristino António Carlos Gomes Barbosa Manuel Lourenço Basílio Lucas José Pinto de Carvalho Maria Eulália Gomes Frazão António Francisco Machado Fernando Saraiva de Cardoso Pereira Agostinho Jorge dos 
Santos Palaio António Ferreira da Mota Simões João Machado Duarte Maximiano Ferreira Simões Pedro Joaquim Lourenço Vigário Afonso Coelho dos Santos Camarão Alice Guedes Martinho Santos Cruz António Pimenta Alves Arminda Pedroso Duarte Quintino Carlos 
Arlindo Galiza de Sousa Eduardo da Fonseca César Eduardo José Gomes Lopes Elisabete Maria Gomes Póvoa Fernanda Maria Braz Costa Fernandina da Silva Bastos Osório Francisco Carlos Neto Nunes Quintas Correia Helder da Silva Saramago José Alves Vitoriano José 
Manuel Soares Luís Brás Saramago Luísa Maria Martinho dos Santos Cruz Martins Maria Clara Morgado Carvalho dos Santos Maria da Guia Rodrigues Morgado Carvalho Maria da Nazaré Soares Alves Maria do Rosário Fortes Faria Franco Alberto Maria Dulce Magalhães 
Duarte Faria da Silva Maria Elvira Góis Pedroso Furtado Saldanha Maria Gueirreiro Poeira Otília Maria Rocha Pitas Pereira Morais Rui Manuel de Oliveira Moreira Vasco Gabriel da Silva Guilherme Vitor Manuel Rafael da Silva Vitor Rui de Almeida Dias Vitória Rodrigues 
Morgado António da Silva Pedroso Manuel da Silva Duarte Mário João Acúrcio Vicente Paulo Jorge Alves Timóteo Augusto Manuel Lopes Gomes Belmiro Anjos Resende Roios Carlos Manuel Ferreira Antunes Edgar Manuel Viscata Moreira Fernando Joaquim Pacheco 
Castelo Branco Gabriel Eduardo da Silva Graça Maria da Silva Alves Valada Inácio Joaquim Moutinho Beirão João Filipe Duarte José Manuel Gomes Honrado José Manuel Marques Duarte José Maria Pedro Josefina de Lurdes Pina Garcia Rodrigues Luís Miguel Tavares Sil-
vestre Manuel António Freixedas Torres Marília da Conceição Duarte Pedro Augusto Mário Jorge Rodrigues Galiza da Silva Miguel Ângelo da Silva Correia Paula Maria da Silva Alves Valadas Preciosa Maria dos Santos Falcão Moutinho Beirão Rogério Carlos de Figueiredo 
Fernandes Sandra Sofia Ferreira Antunes Vitor Manuel Júlio dos Reis Pesca Vitor Manuel Rois Alice Barbosa de Oliveira Antonino Ricardo Santos Carla dos Anjos Ferreira Jorge Galrão Diamantino Domingos José Domingos Claudino José João Quitério José Joaquim Jorge 
Manuela Soares Serrano Marques Maria Rosária Dias Mota Bernardo Rosália Maria Cardoso Lopes Taveira Rui Veríssimo Jorge Vitor Manuel Marques Alfredo António Anselmo Branco Carreira Aurélio Filipe Duarte Carlos Manuel Gonçalves Pires Zeferino Manuel da Silva 
Simões Carlos Manuel Cardoso Reis Jacinto João dos Reis João Manuel Ribeiro Alves Joaquim Porfírio Franco Henriques José Carlos Rodrigues Costa José Eduardo da Silva Guerreiro Maria dos Anjos Fiúza Reis João Miguel Ferreira Andrade Pedro João Pedro dos Santos Fiúza 
Joaquim Francisco Ferreira Francisco Maria Dulce dos Prazeres Dias Quaresma Dália Maria Pedroso Batalha José Martinho Ferreira Correia Maria Júlia Nunes Alves Gabriel António Manuel Gabriel Diogo Bruno Tavares Sardinha João Henriques Pereira Galantinho Jorge 
Eduardo Coelho Baptista Mário Gil Damião da Silva Zélia Maria Duarte Miranda Adolfo Sardinha Faustino Agostinho Nobre de Oliveira Batista Alexandre Manuel Reis da Mata Pereira América da Silva Fonseca Crisóstomo Ana Maria Marques Casado da Costa Aníbal Dias 
António Faustino Jacinto Alves António Joaquim dos Santos da Luz Armando António Capelo Diniz da Gama Armando Jorge Pereira Fortunato Armindo Almeida Lopes Carlos Alberto Espírito Santo Simões Carlos António da Silva Carlos Ventura Gomes Edite Pereira 
Rodrigues Pires Moninhas Eduardo José dos Santos Fernando Franco da Costa Rolo Frederico António Freire Frederico Duarte Côco Georgina Pires Batalha Gilberto António Almendra Humberto Jorge Alves Isabel Maria da Costa Quintino Franco Isabel Pinto Ferreira La-
gariço Joaquim Alves Joaquim Manuel Dias Leitão Joaquim Manuel Gaspar Leitão Jorge Manuel Ferreira Batalha José Eduardo Leitão Pires Costa José Fernando Mendes Alves José João Gregório dos Reis Pesca José Pedro Gomes Ferreira Luís Feliciano da Costa Luís Paulo 
Gonçalves dos Santos Tenente Manuel Cordeiro Morgado Manuel Leitão Batalha Guerra Manuel Serra Jerónimo Maria Bernardina Barros Maria Clotilde Henriques Cândido Maria da Natividade Rodrigues Henriques de Jesus Maria de Fátima Jorge Vaz Antunes Franco 
Maria de Fátima Teixeira Barata de Azambuja Fonseca Maria do Carmo Bernardes dos Santos Gomes Maria Emília Ferreira Gonçalves Maria Gabriela Neto Nunes da Silva Correia Maria Gertrudes Silva Maria Isabel Campos Oliveira Maria Lurdes Batalha Mansura Alves 
Paulo Francisco de Sousa Gomes Pedro Miguel Quintino Franco Regina Maria dos Santos Ricardo Manuel Gonçalinho Vicente Gil Rosa Maria Baptista Crisóstomo da Silva Victor Manuel Morais Batista da Silva Adelina Emília da Conceição Fernandes Costa Lourenço Fer-
reira António Manuel Freire Batalha Eduardo Cardoso Piloto Eulália da Conceição Correia Resendes João Manuel Rodrigues Silvestre Joaquim dos Santos Duarte Joaquim Manuel Galrão Caracol José António Caramez José Gaspar de Sousa Júlio dos Santos Moreira Manuel 
Luís Cristina Henriques Franco Manuel Sequeira Castelo Branco Maria Alice da Conceição Ministro dos Santos Maria João Baetas Gamito Maria João Ribeiro Soares Pacheco Vaz Antunes Maria Luísa Sousa da Silva Maria Manuela Ferreira de Andrade Pedro Maria Natália 
Tibúrcio Andrade Ministro Santos Maria Teresa da Cunha Bonfim Ferreira Miguel Trindade da   Costa Rocha Olinda Maria Ribeiro Pacheco Castelo Branco Ricardo Ramiro Theríanos da Silva Carvalho Vera Alexandra da Silva Borges Seleiro Victor Manuel Lucas Vitor Manuel 
Ribeiro Machado Aires Pereira Barata Fernando do Nascimento Rodrigues José Filipe Fiúza Maria de Lurdes Quinhones Gaiolas Pereira Ricardina Brum Condeça Machado Guerreiro António do Vale Zeferino José Mário Martins dos Santos Maria de Jesus das Neves da Silva 
Jorge Pedro Jorge Fogaça Patrocínio Bento Vicente Manuel Barbosa Jorge Vitor Manuel Martins da Silva Jorge Ana Luísa dos Reis Fernandes Lima Pereira Bruno Alexandre Lourenço Ribeiro Luís António Fonseca de Almeida Maximino Henriques   Rodrigues Costa Fran-
cisco José Aires Pires Rui Manuel dos Reis Silva Ernesto Ramalheira dos Santos José Carlos Barrigas Vassal José dos Reis Fernandes José Eduardo Nogueira Simões Maria de Lurdes Franco dos Santos Carvalho Maria dos Prazeres Galrão Jorge Nunes Paulo Jorge de Oliveira 
Almeida Armando de Almeida Dias Estêvão Miguel Ferreira do Patrocínio Ferrão Leal Francisco Manuel Tomás Ribeiro Isabel Maria Duarte Fernandes Isidora Duarte Pereira Mário Garção da Silva Miranda  Elisabete da Costa Vicente Ferreira João Luis Gonçalves Bravo da 
Matta Tiago Gaspar Mota Hugo Manuel Moreira Luis João Luis Ramos Alves Rui Paulino dos Ramos Alves Albertina Dulce da Silva Nunes MartinsAlzira Gonçalves de Sousa Dias Neves Amílcar do Sacramento Camilo Ferreira Ana Mafalda Tomás Almeida Ana Paula da 
Costa Andrade Batalha André Pedro Viscaia Lourenço Miranda Ângelo António da Conceição Baladão Franco António de Barros Pereira António Sebastião Arvelo Mira Armando da Cruz Leandro Carlos Miguel Marques Franco Cesaltina Maria da Silva Morais Domingos 
Jorge Ferreira Ermesinda Paula Teles Dias Fernando Manuel Duarte Cândido Fernando Simões Luís Fernando Soares Inácio Filomena Maria do Carmo Silva Irene das Neves Teixeira Lima Arrais de Castro João Carlos de Aguiar Fernandes Pedro João Nuno Fernandes Arrais 
de Castro Joaquim Manuel Serrinha Simões Jorge Miguel da Silva Jorge José Gomes Miranda José Joaquim Nunes Coco José Manuel da Silva Morais José Mário Jorge Pereira José Rodrigues Lélia Maria dos Santos Reis Leonel Jorge Carlos Luís Fernando Carramona Machado 
Manuel Tavares Maria da Nazaré Paixão dos Santos Póvoa Maria do Patrocínio Oliveira da Silva Moreira Maria do Rosário Alves Rodrigues de Oliveira Maria Isabel dos Santos Miranda Gomes Maria Isabel Gaspar Pereira Maria Madalena Duarte  dos Santos Tavares Maria 
Regina Mano Bernardino Docoroso Maria Vitória Bogalho Mónica de Fátima Bernardino Docoroso Paulo Alexandre Barroca Lamas Paulo Jorge Pires Batalha Pedro António do Carmo Silva Rosária de Jesus Santos Martinho Rute Andreia Ferreira Batalha Victor Manuel 
Tavares Nunes Albano Batalha Leitão Catarino Ana Paula da Silva dos Reis Pereira Ana Sofia da Costa Lourenço Ferreira António Manuel Pereira Rodrigues António Soares Pacheco Fernando Nunes de Lemos Gracinda dos Santos Batalha Catarino João Bartolomeu Baltazar 
Barata João Domingos Baleia Dias João Jorge Alves de Almeida João Paulo Bernardo Farrim José Luís Madeira Costa José Moreira Júlio Henrique Marques Correia Luis António Baetas Gamito Luis Fernando Caracol da Luz Correia Luis Manuel Rodrigues Realista dos Santos 
Luis Miguel Coelho Morgado Maria Amélia Ferreira Gabriel Machado Maria Helena Paulo da Cunha Maria Paula Teixeira Ricardo Cristovão Lourenço da Silva Maria Teresa Ribeiro Ministro Paula Cristina de Oliveira Braz Ribeiro Machado Paulo Monteiro Rosa Lúcia Martins 
Proença Rosa Maria Nogueira Pinto Rodrigues Rui Manuel Dias dos  Santos Rui Miguel Moreira de Resende Teresa Paula Carrilho Cordas Ministro dos Santos António da Silva Manuel Luís Oliveira Castelo Carla Maria Fontes da Silva Rodrigues Claudino João Pimenta Fer-
nandes João Manuel das Neves Alves Sérgio Paulo Duarte Franco Henriques André Neves da Silva Jorge Gonçalo Neves da Silva Jorge José Bernardino de Campos Machado Nuno Miguel Vigário Morais José Francisco Pedrosa de Assis Tornixa Nuno Manuel Caloira Ber-
nardino Paulo Jorge dos Prazeres Simões Paulo Jorge Silveira Désirat Ana Isabel Pinheiro Gabriel António José dos Reis Carlos Dias Castanheira Nuno Filipe Marques Gonçalves Rui Miguel Gomes Ricardo Sérgio João Pechilga Simões Alexandre Luís Fernandes Picoto Gon-
çalo Miguel Coelho Ramos Esteves José Augusto de Carvalho José Inácio Gamboa José Miguel Clemente Luís José Nunes Andrade Maria de Jesus Coelho Alves Ramos Maria Helena de Sousa Alves de Oliveira Maria Isabel Rodrigues Pereira Gamboa Miguel António Alves 
Esteves Nuno Alexandre da Silva Catramelo Mourão Andrade Nuno Filipe Ferreira Félix Sandra Daniela Fernandes Picoto Sérgio Luís Ferreira Félix Urânia Francisco Simões Carlos  António Furtado de Antas Gomes Teixeira Carlos Rodrigues Gonçalves Sobral Nuno Miguel 
Silva Vasconcelos Carlos Eduardo Sequeira Evaristo Dinora Fernandes Gomes Costa de Pais Madeira Luis Tiago da Fonseca Cerqueira Rodrigues  Cunha Mário Guilherme Santos Graça Ricardo Manuel Gomes de Almeida Sónia Patrícia Acúrcio Cristina Carlos Miguel Ramos 
Baptista Cátia Alexandra Feliciano Rodrigues Maria Clotilde Lopes Alves Mendes Ricardo Manuel Crisóstomo  Gonçalves Samuel Bernardes Lucas Alberto Manuel Lourenço dos Santos Álvaro Tomaz dos Reis André Alexandre Crisóstomo Inácio André da Piedade Romão 
André Gaspar Faustino André O’ Neill Morais Gomes António Jorge Morais Gomes Baltasar Pereira Fontão Berta Maria Fontão Amaral Albuquerque Machado Moreira Bruna Raquel Maia da Costa Bruno Miguel Spencer Mantas Carlos André Antunes Barroca Cátia Alexan-
dra Pereira Folgado Cláudio Daniel  Almeida Sousa Cristina Isabel dos Reis da Silva Dário Miguel Machado Faustino David Fernando Crisóstomo Inácio Dinis Filipe da Silva Franco Alberto Filipa Alexandra Simões dos Santos Filipa Palmira Caré Ramos Filipe Miguel Valadão 
Pereira Francisco José Nogueira Simões Humberto Manuel Dias Matos Igor Batalha Braunas João Carlos Brito Pereira João Francisco Mano Pinto João Milton Lourenço Fernandes Lopes Martins João Pedro dos Santos Mano João Pedro Massano Lourenço Joel Dário Mira 
Pereira José Carlos Barreira Duarte José Francisco Garcia Sardinha José Manuel Duarte Lopes Julieta Maria Casado da Costa Lucinda Pinheiro Machado Godinho Manuel Francisco Garcia Sardinha Maria da Conceição Freire Pereira Mestrinho Maria da Nazaré Caetano 
Neves Fortes Maria Isilda Viscata Lourenço de Oliveira Pegado Mário da Silva Crisóstomo Miguel Pelágio de Almeida Nuno David da Costa Ferro Nuno Miguel de Amaral  lbuquerque Machado Moreira Patrícia Isabel Batalha Rafael da Silva Pedro Miguel Marques Dias Raquel 
de Amaral Albuquerque Machado Moreira Ricardo João Ferreira Ribeiro Rui Alexandre da Silva Pereira Rui Miguel Freire Plácido Rui Sérgio Moreira Sousa Pinto Saul Duarte Tomás dos Santos Sérgio Manuel dos Santos Reis Sofia Calisto dos Reis Tânia Filipa Bernardino 
Franco Tiago Alexandre Nunes Monteiro Vanessa Sofia Duarte Reis Vitor José de Aguiar Craveiro Amanda Átila Batalha Ribeiro Vieira Ana Isabel Gomes Duarte Ferreira Ana Lúcia Nunes Rodrigues Ana Luísa Franco da Luz Ana Marisa Carronha Solas Ana Raquel Rosa da 
Silva Ana Rita Paulo Fernandes Ana Rita Rosa da Silva Ana Sofia  Marques Canteiro André Miguel Pinto de Sousa Andreia Raquel Henriques Castelo de Macedo Anthony Domingos Martins Bruno Miguel Batalha Dias Carla Maria Dória Gonçalves da Silva Nascimento  
Carla Maria Gonçalves Martins Farrim Carla Sofia dos Santos Dias Carla Sofia Lourenço Pina Monteiro Cidália Reis dos Santos Clara Lúcia Guerra dos Santos Cláudia Alexandra Ferreira Martins Cláudio Alexandre Ribeiro Rodrigues Daniela Soraia Alves Lopes Davide Jorge 
Duarte Gomes Domingos Joaquim Filipe dos Santos Eric Philippe de Sousa Moreira Durand Fernando Manuel Correia de Oliveira Garrido Filipe André Marques Vaz Helder António Vaz Correia Hugo Miguel Carriço Esteves Hugo Nestor  Lucas Jacinto Hugo Ricardo Freire 
Schepens de Melo Isabel de Jesus Ferreiro Joana Proença Rodriguez Joana Rita Ferreira Baiona João Diogo Rodrigues Costa Fernandes da Silva João Pedro Carriço Esteves Esteves João Pedro Coelho  Fernandes José Carlos Caetano Resende Júlio Tomé Maurício Pereira Liliana 

40 anos 
PSD Mafra
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