
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA REPRESENTATIVA 

ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS 

ATA N.º 22 

 

 

Aos vinte de março de dois mil e dezoito, pelas quinze horas, reuniram, pela primeira vez, 

a Assembleia Representativa da Ordem dos Contabilistas Certificados (doravante 

Assembleia), no auditório Domingues de Azevedo, sito na AV. Defensores de Chaves, 

85B, 1000-070 Lisboa, para eleição da Mesa da Assembleia para o mandato 2018 – 2021, 

conforme consagrado no art. 47.º n.º 1 do Regulamento Eleitoral da Ordem dos 

Contabilistas Certificados, estando presentes oitenta e quatro representantes eleitos num 

total de oitenta e sete. 

 

Esta reunião, nos termos do Regulamento anteriormente referido, foi presidida por João 

Correia Colaço, membro n.º 6, membro com a inscrição mais baixa de todos os 

representantes eleitos para a Assembleia. 

 

Estando reunido o quórum necessário para o início da sessão, o Sr. Presidente da Mesa, 

deu início à sessão “Portanto, neste momento estão oitenta e quatro membros presentes 

para esta assembleia. Eu solicitava, se… Portanto, os nomes que eu vou indicar, vou 

solicitar a presença deles para assessor na Mesa, nesta primeira Mesa. E solicitava ao 

colega Artur Maria Silva se me dá o prazer de me acompanhar nesta sessão. Solicitava, 

também, ao colega Bruno Pereira, se o colega Bruno Pereira também me dá o prazer de 

estar presente nesta Mesa. Portanto, o Artur será o meu vice-presidente, Bruno Pereira 

será o Secretário e solicitava também ao colega Guilherme Lavos se o colega Guilherme 

Lavos me acompanhava, também, nesta Mesa.”. 

 

Assim, a Mesa da Assembleia ficou composta pelos representantes Artur Maria da Silva, 

membro n.º 23165, como Vice-Presidente, Bruno José Quelhas Henriques Pereira, 



 
 
 
 
 
 
 

membro n.º 80682, como Secretário e Guilherme Pereira Lavos, membro n.º 30536, como 

Secretário. 

 

Seguidamente, o Sr. Presidente da Mesa informou a Assembleia do ponto único da ordem 

de trabalhos e questionou os representantes se haviam propostas candidatas para eleição 

da Mesa da Assembleia Representativa, “Portanto, como os colegas sabem, esta… Esta 

Mesa, esta primeira reunião é no cumprimento do número 1 do artigo 47.º do 

Regulamento Eleitoral, o qual dispõe que a primeira reunião da assembleia 

representativa para efeitos do previsto no número 1 do artigo 48.º do Estatuto Eleição 

da Mesa da Assembleia Representativa por voto secreto dos membros eleitos para aquele 

órgão, terá lugar no 15.º dia seguinte ao da tomada de posse. Diz o número 2 que aquela 

reunião será presidida pelo contabilista certificado mais antigo de entre os membros e 

coube-me a mim, dado a minha (impercetível) idade estar aqui perante vós. Portanto, 

ora… O ponto único é a eleição da Mesa Representativa. Portanto, eu pergunto aos 

colegas se alguém tem alguma proposta para ser presente, para ser votada hoje aqui 

nesta sessão.” 

 

Respondeu ao Sr. Presidente da Mesa, o representante João Baptista da Costa Carvalho, 

membro n.º 52800 apresentado uma proposta de lista, conforme se junta em anexo, 

referindo “Como estava a dizer, a Mesa da Assembleia Representativa é constituída por 

um presidente, um vice-presidente, dois secretários e dois secretários suplentes. Seis 

membros desta assembleia decidiram apresentar uma proposta de lista que é 

constituída… Eu como presidente, membro 52.800, nome completo João Batista da Costa 

Carvalho. Depois como vice-presidente Carlos José Castro Alexandre, membro número 

23.223. Depois podia, se pudesse apresentar… Não sei se o Sr. Presidente autoriza…”, 

e prosseguiu, “Como secretário, Emanuel Norberto Lourenço Silveira Cordeiro, membro 

número 12.255. Também como secretário, neste caso secretária, Raquel Vanda da Mota 

Pinto, membro número 37.684. Como secretário suplente, Aníbal José de Sousa, membro 

número 46.249.”. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Finda tal apresentação, o Sr. Presidente da Mesa, perguntou se haviam mais listas 

candidatas. Não havendo, o mesmo informou “irão ser distribuídos os votos para serem 

votados secretamente. Permitam-me só umas breves palavras. Dizer que tenho alguma 

pena de não ter havido, de facto, um diálogo, de ser ter procurado consensualizar com 

outras tendências uma lista, mas é o que temos, portanto, é isso que vamos votar. E vamos 

esperar que, de facto, a Ordem encontre um caminho ordeiro, um caminho que tenha a 

profissão como escopo principal da sua atuação. Posto isto, agradecia, então, que 

fosse… Portanto, dentro de cinco minutos irão ser disponibilizados os votos para que os 

colegas possam exercer o vosso direito.”. 

Durante a acima transcrita intervenção do Sr. Presidente, o representante Vítor Alexandre 

Lopes Pereira Vicente, membro n.º 37094, levantou o braço pedindo a palavra, tendo o 

Sr. Presidente da Mesa continuado a sua intervenção “Colega Vítor Vicente, neste 

momento, o que estamos a proceder, é à eleição. Não há… Neste… Nesta ordem de 

trabalhos não há lugar a qualquer intervenção. No meu entender. No entanto, se a 

assembleia estiver… Estiver… Com espírito de permitir intervenção… Mas isso depois 

poderá permitir, também, que haja outras que queiram fazer… Como diz?” e prosseguiu 

“Como eu estava dizendo antes de ser interrompido, ao ser dada a pretensão ao colega 

Vítor Vicente, obviamente que também teria de ser dada a qualquer outro elemento que 

assim o pretendesse fazer. Portanto, será com pena, com mágoa que digo que não pode 

ser.”. 

 

Produzidos os boletins de votos, o Sr. Presidente da Mesa chamou a votar todos os 

representantes presentes, “Ora, colegas, vamos passar a chamar os colegas para virem 

votar. Colega Emanuel Norberto Lourenço Silveira Cordeiro. Começa a levantar-se.  O 

colega Gilberto Jorge d’Ávila Moniz. Começa a preparar-se a colega Carla Manuel 

Teixeira de Carvalho. Começa a preparar-se a colega Graça Maria do Carmo Azevedo. 

Começa a preparar-se o colega Daniel Filipe Moreira Lopes. Começa a preparar-se a 

colega Arabela Regina Monteiro Miranda Vilela Linhar. O resto dos nomes são depois. 

Começa a preparar-se o colega João Luís Morcela Rodrigues dos Reis. Começa a 

preparar-se o colega João Manuel Nunes da Madalena. Começa a preparar-se o colega 

Luís Miguel de Carvalho Medeiros. Começa a preparar-se o colega Orlando Manuel 



 
 
 
 
 
 
 

Barrocas Roque. Começa a preparar-se o colega José Soares Roriz. Começa a preparar-

se o colega João Batista da Costa Carvalho. Começa a preparar-se o colega Manuel 

Cruz Gonçalves. Começa a preparar-se a colega Eda Maria Ferreira Salgado. Começa 

a preparar-se o colega Horácio Manuel de Oliveira Lopes Ferreira. Começa a preparar-

se o colega José Domingos São-bento Rodrigues. Começa a preparar-se o colega Aníbal 

José de Sousa. Começa a preparar-se o colega Rui Jorge da Silva Costa. Começa a 

preparar-se o colega António Mendes Pinto. Começa a preparar-se o colega Sebastião 

Dias Gomes. Começa a preparar-se a colega Marta Cristina Henriques Neto. Começa a 

preparar-se o colega Fernando Emanuel Pimenta Girão. Começa a preparar-se o colega 

Diamantino Pinto Dias da Costa. Começa a preparar-se o colega António Manuel dos 

Santos Nabo. Começa a preparar-se o colega Rui Manuel Gertrudes Herdadinha. 

Começa a preparar-se o colega José Alberto de Brito Pereira. Começa a preparar-se o 

colega Carlos Manuel Pera Nunes. Começa a preparar-se o colega Custódio Vítor 

Martins Guerreiro. Começa a preparar-se a colega Rosa Maria da Silva Dias. Começa 

a preparar-se o colega Fernando José Pega Magro. Começa a preparar-se a colega 

Alexandra Cristina Pinheiro Carvalho. Começa a preparar-se o colega António Cerejo 

Moreira Caseiro. Começa a preparar-se o colega Aurélio Gonçalves Coelho da Silva. 

Começa a preparar-se a colega Dina Maria Isidoro Carneiro. Começa a preparar-se o 

colega Artur Maria Silva. Desaparecido em combate…  Começa a preparar-se o colega 

Pedro Miguel Batista Pinheiro. Começa a preparar-se o colega Vítor Lino Soares 

Martins. Começa a preparar-se a colega Tânia Cristina Leal Ramalho. Começa a 

preparar-se o colega Braz Zé de Sousa Gonçalves Pires. Começa a preparar-se o colega 

Carlos José Castro Alexandre. Começa a preparar-se a colega Maria Teresa Eda das 

Neves. Começa a preparar-se a colega Mafalda Pereira Bernardes Vilarinho Andersen. 

Começa a preparar-se o colega António de Jesus Nunes. Começa a preparar-se o colega 

Bruno José Quelhas Henriques Pereira. Quem será? Começa a preparar-se a colega 

Carla Marisa Vieira da Costa. Começa a preparar-se o colega Francisco José Campos 

Graça Onofre Ferrão. Começa a preparar-se o colega Guilherme Pereira Lavos. 

Começa a preparar-se o colega Vítor Alexandre Lopes Pereira Vicente. Começa a 

preparar-se o colega Manuel José Benavente Rodrigues.  Começa a preparar-se o colega 

Rosendo Manuel da Silva José. Começa a preparar-se a colega Maria Margarida Leal 



 
 
 
 
 
 
 

Gonçalves da Silva. Começa a preparar-se o colega António Carlos dos Santos 

Caramelo. Começa a preparar-se o colega Luís Arnaldo Santana Bolas. Começa a 

preparar-se o colega Manuel Vieira de Sousa. Começa a preparar-se o colega Sérgio 

Ricardo de Freitas Jesus. Começa a preparar-se o colega José das Neves Raimundo. 

Começa a preparar-se o colega Paulo Alexandre Vidas Castanho. Começa a preparar-

se o colega José Alberto Pinheiro Pinto. Começa a preparar-se o colega António Jorge 

Pereira Ribeiro. Começa a preparar-se o colega Paulo Jorge Seabra dos Anjos. Começa 

a preparar-se o colega Joaquim Alexandre de Oliveira e Silva. Começa a preparar-se a 

colega Fernanda Ferreira Miranda de Freitas. Começa a preparar-se o colega Carlos 

Alexandre Quelhas Martins. Começa a preparar-se o colega Vítor Manuel Silva Oliveira. 

Começa a preparar-se a colega Raquel Vandra da Mota Pinto. Começa a preparar-se o 

colega Pedro Nuno Martins de Moura Areosa. Começa a preparar-se a colega Rosa 

Branca Pinto Areias. Começa a preparar-se o colega Hélder Filipe Pereira da Cruz 

Branco. Começa a preparar-se o colega Romeu Manuel Almeida de Figueiredo. Começa 

a preparar-se o colega Alfredo Luís Porto Carrera Pinto Teixeira. Começa a preparar-

se o colega Francisco de Oliveira Martins. Começa a preparar-se o colega Carlos 

Manuel Boavida Ferreira. Começa a preparar-se o colega João Manuel Lopes Gomes.  

Começa a preparar-se a colega Paula Margarida Costa Esteves da Costa. Começa a 

preparar-se o colega Alfredo de Jesus Alves. Começa a preparar-se a colega Maria 

Lucília Pereira Marques. Começa a preparar-se a colega Maria Rosália da Silva Correia 

Simões. Começa a preparar-se o colega João Correia Colaço. Começa a preparar-se o 

colega Severino Gonçalves de Sousa. Começa a preparar-se o colega Domingos Queirós 

Martins. Começa a preparar-se o colega António Carlos Gomes Dias. Começa a 

preparar-se a colega Lara Sofia Ferreira Gomes. Começa a preparar-se o colega Vítor 

Aurélio Sobral Monteiro. Começa a preparar-se o colega João Carlos Simões 

Figueiral.”. 

 

Terminada a votação, o Sr. Presidente da Mesa referiu “Terminada que foi a votação, 

vamos agora proceder à abertura da urna e proceder à respetiva contagem.”. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Finalizada a contagem, o Sr. Presidente da Mesa anunciou “como resultado 61 (sessenta 

e um) votos sim, 16 (dezasseis) votos não, 2 (dois) votos nulos e 5 (cinco) votos em branco. 

Portanto, total, 84 (oitenta e quatro) votos. Está, assim, eleita a Mesa da Assembleia 

Representativa para os anos 2018 a 2021. Parabéns aos eleitos.”. 

 

Não havendo mais nenhum ponto na ordem de trabalhos, encerrou o Sr. Presidente da 

Mesa a sessão, eram dezassete horas e dez minutos, “Colegas, considero com esta leitura, 

considero encerrado os trabalhos desta primeira assembleia representativa. Agora 

caberá, depois, à futura Mesa a convocatória e não só da próxima assembleia, como 

também do respetivo… Da respetiva ordem de trabalhos. Parabéns aos eleitos.”. 

 

A presente ata foi elaborada tendo por base uma transcrição que se junta em anexo. 

 

 

________________________________ 

João Correia Colaço. 

(Presidente da Mesa da Assembleia Representativa da Ordem dos Contabilistas 

Certificados). 


