
ANEXO VIII

ELEIÇÕES AUTARQUIAS LOCAIS - 2013

Lista de Ações e Meios de propaganda politica

Partido/Coligação: MPT Partido da Terra
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Designação Data início Data fim Local Localidade
Nº aproximado 

de 
participantes

Unidade Quantidade Conta 
RCPP

Valor (€)
Nº 

contabilid
ade

Nº documento 
(Fat. VD)

Entrega de abaixo-assinadocom 200 assinaturas na
Quinta Vigia solicitando averiguaçãoacerca da gestão
do cemitério na Freguesia do Porto da Cruz

04-01-2013 04-01-2013 Junta freguesia do
Porto da Cruz

Porto da Cruz 4 Automóvel dias 1 xxxxx xxx,xx xx xxx 22xxxx

Deslocação ao Concelho de Câmara de Lobos com o 
objetivo de alertar para o estado de degradação das 
estradas municipais e solicitar a concretização de um 
rol de equipamentos considerados prementes para 
que a população do município de Câmara de Lobos 
possa viver melhor (tais como um porto de pescas 
com um interposto frigorífico e uma lota, um Centro 
de Saúde, um lar de terceira idade).

17-01-2013 17-01-2013 Ação de rua Camara de
Lobos

4 Automóvel dias 1

xxxxx xxx,xx

xx xxx 22xxxx

Deslocação a São Roque, no Funchal, para lançar o 
apelo aos párocos, presidente da Junta e autarquia 
para que criem mecanismos de apoios para as 
famílias com dificuldades e lançar o alerta acerca do 
mau estado de algumas estradas, veredas e becos.

17-01-2013 17-01-2013 Junta freguesia de S.
Roque

Funchal 3 Automóvel dias 1 xxxxx xxx,xx xx xxx 22xxxx

Anúncio em Câmara de Lobos da recomendação a
apresentar no parlamento no sentido de que o 
Governo Regional cumpra as promessas que fez aos 
pescadores daquele concelho e garanta apoios à 
manutenção da atividade.

05-02-2013 05-02-2013 Ação de rua Camara de
Lobos

2 Automóvel dias

III Convenção Autárquica do Partido da Terra-MPT
(Local: sede nacional do Partido da Terra sita na Rua
da Beneficência, nº 111, 1º em Lisboa) 16-02-2013 16-02-2013 Sede Nacional Lisboa 10 dia 1
Visita ao Concelho de Câmara de Lobos, no final da
qual o Governo Regionale o PSD foram acusados de
estarem a esquecer o Concelho. 24-02-2013 24-02-2013 Ação de rua Camara de Lobos 3 Automóvel dias

Deslocação ao Algarve do Presidente e do vogal d
Comissão Política Nacional do MPT, José Inácio 
Faria, para contactos com a comunidade inglesa aí 
residente 25-02-2013 25-02-2013 Restaurante na Praia da Algarve 2

Combustíveis 
e 
restaurantes dias 1

62512   
62423

102,80€    
132,16€ 20,009 vários vários

Deslocação às Freguesias de São Martinho e Câmara
de Lobos, tendo como tema central os prejuízos 
causados aos agricultores pelas chuvas e temporais 
ocorridos na Madeira. 17-03-2013 17-03-2013 Ação de rua São Martinho e Ca 5 Automóvel dias
Autárquicas 2013 – Deslocação à Azambuja para
apresentação da coligação autárquica “Pelo futuro da 
nossa terra” 23-03-2013 23-03-2013 centro cultural Azambuja 2 Automóvel dia 1
Acão política no caminho do Ribeiro Real - Ponte dos
Frades, freguesia de Câmara de Lobos, para defesa 
da população e solicitar melhoramentos de serviço e 
investimento em Câmara de Lobos. 30-03-2013 30-03-2013 Ação de rua Ribeiro Real e Pon 4 dia

Realização de conferência de imprensa na 
Assembleia Legislativa Regional da Madeira para 
apresentação de um projeto de resolução para a 
criação de um serviço público de medicina dentária 
nos principais centros de saúde da Madeira. 05-04-2013 05-04-2013 Assembleia Legislativa Funchal 1 Automóvel dia
Deslocação a Porto da Cruz em solidariedade com a
população e contra o encerramento da estação de 
correios em Maio. 13-04-2013 13-04-2013 Ação de rua Porto da Cruz 5 dia

Deslocação ao Jardim da Serra em solidariedade com 
os agricultores descontentes com a medida imposta 
pelo Governo da República, relacionada com a 
necessidade de se colectarem para desenvolver uma 
pequena agricultura e apelo à concretização da Via 
Expresso projetada para a freguesia. 23-04-2013 23-04-2013 Ação de rua Jardim da Serra 4 Automóvel dia
Autárquica 2013 - Deslocação a Oeiras para a
inauguração da Sede do movimento “Uma nova 
ambição” 24-04-2013 24-04-2013 Edifício Sede coligação Oeiras 3 Automóvel dia 1
Iniciativa junto à Assembleia Legislativa da Madeira
para apelar aos madeirenses para que castiguem 
quem os tem castigado e lamentar a destruição do 
espírito e dos objetivos do 25 de Abril 25-04-2013 25-04-2013 Ação de rua Funchal 4

O MPT-Madeira aproveitou o Dia do Trabalhador para 
saudar os trabalhadores da Região e lançar duras 
críticas sobre o Governo da República e Regional e 
sobre os partidos do poder, PSD e CDS. Jaime Silva, 
porta-voz da iniciativa de ontem, acusou o PSD e 
CDS de serem partidos "sem sensibilidade social e 
sem alma", já que têm imposto as mais severas 
medidas de austeridade que alguma vez se recordam 
os trabalhadores e população portuguesa e regional 01-05-2013 01-05-2013 Ação de rua Funchal 2

Reunião com o presidente da delegação regional da 
Madeira do Sindicato dos Enfermeiros, Juan Carvalho
em solidariedade com a luta dos enfermeiros que se 
manifestarão no próximo dia 15 de Maio junto à 
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais pela 
equiparação de salários entre público e privado, pelo 
desemprego e pela emigração forçada dos 
profissionais. 07-05-2013 07-05-2013 Sindicato dos enfermeiro Funchal 3
Visita de contacto com agricultores no concelho da
Ponta do Sol para pedir a suspensão na Região da 
nova que lei que passa a taxar os rendimentos dos 
pequenos agricultores e apelar ao entendimento entre 
as autoridades governamentais da Madeira e de 
Lisboa, no sentido de não castigar ainda mais a 
classe. 20-05-2013 20-05-2013 Ação de rua Ponta do Sol 5

Autárquicas 2013 – Deslocação a Sintra do 
Coordenador Autárquico Nacional para formalização 
da coligação autárquica “Sintra pode mais” 05-06-2013 05-06-2013 Sede da Coligação Sintra 1 Automóvel dias 1

Autárquicas 2013 – Deslocação à Figueira da Foz do
Presidente do MPT e do Coordenador Autárquico
Nacionalpara apresentaçãoda candidaturaautárquica
“Somos Figueira” 13-06-2013 13-06-2013 Sede Coligação Figueira da Foz 2 combustível 62423 71,46 € 60.010 F. 10448 Galpgeste SA

Autárquicas 2013 – Deslocação a Portimão e Faro 
para assinatura acordos de coligação autárquicos 11-06-2013 15-06-2013 Sedes de Coligação Portimão e Faro 2

hotel, 
portagens e 
alimentação dias

62512  
62512  
62423

196,00€  
44,75€  
117,04€

60.008  
60.009  
60.009 vários vários

Jantar de Homenagem Nacional ao Arquitecto
Paisagista (fundador e Presidente Honorário do MPT) 
Gonçalo Ribeiro Telles "pelo seu saber e patriotismo" 
organizado pela Sociedade Histórica da 
Independência Portuguesa 21-06-2013 21-06-2013 Palácio da IndependênciaLisboa 7
Autárquicas 2013 - Formalização de Coligações
Eleitorais na 4.ª Secção do Tribunal Constitucional 
com os representantes das quatro forças políticas 
coligadas (MPT/PSD/CDS/PPM). 05-07-2013 05-07-2013 Tribunal Constitucional Lisboa 5

Autárquicas 2013 – Deslocação ao Porto para 
assinatura do acordo de coligação ”Porto Forte” 05-07-2013 06-07-2013 Sede Coligação Viana do Castelo 2 hotel dias 62512 90 € 70.003 F. 1918

Hotel do Parque 
Teixeira e Crespim 
Lda

Receita

Meios

Descritivo

Gastos

Fornecedor

Ações
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X Convenção do MPD em Cabo Verde 12-07-2013 14-07-2013 Cabo Verde Cabo Verde 1 transporte dias
62512  
62211

956,79€   
52,00€ 70.007

FR. 213009080  
FR 10076

TAP                     
CGD

Autárquicas 2013 – Deslocação a Lagos para
lançamento da candidatura de Artur Rego com a
presença de Gonçalo Ribeiro Telles, Presidente
Honorário do MPT. 13-07-2013 13-07-2013 Sede de Campanha Lagos 3

Combustível 
e 
alimentação dias

62423   
62512

107,69€   
43,30€ 70.008

F.22749 e 1446 
F 2279

Gaslgeste SA    
Restaura. Girassol

Presença na homenagem ao Presidente Honorário do 
MPT, Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles, na Fundação 
Calouste Gulbenkian em Lisboa 19-07-2013 19-07-2013 F. Calouste Gulbenkian Lisboa 3
Autárquicas 2013 - Deslocação do Vice-Presidente e
do Coordenador Autárquico Nacional do MPT a 
Guimarães para formalização da coligação “Juntos 
por Guimarães” 23-07-2013 23-07-2013 Sede Coligação Guimarães 2

Combustível 
e 
alimentação dias

62423   
62512

143,23€  
97,40€ 70.010 vários vários

Visita do deputado do Partido da Terra (MPT) à 
Assembleia Legislativa da Madeira ao Porto da Cruz, 
no concelho de Machico, para dar voz aos 
comerciantes da vila, focando aspetos relevantes para 
pequena economia local, e defendendo a abertura das 
piscinas locais ao longo de todo o ano 28-07-2013 28-07-2013 Ação de rua Porto da Cruz 1 Automóvel dias

Autárquicas 2013 – Deslocação para entrega das 
listas de candidatura 01-08-2013 05-08-2013 Tribunais de Comarcas

Elvas, Vila Pouca 
de aguiar. Vila 
Verde, Amarante, 
Resende; Nazaré 
Montemor-o-Velho
e Tomar 3 automóvel dias 5

62423   
62512

278,72€    
101,95€ 80.001 vários vários

Deslocação à freguesia do Jardim da Serra ,com o 
objetivo de dar voz à revolta e à indignação contra o 
Governo Regional e da Câmara Municipal de Câmara 
de Lobos por ignorarem o desejo do caminho agrícola 
do Luzirão que beneficiaria mais os agricultores da 
localidade da Rocha do Foro numa alteração que 
pouco ou nenhum efeito tem sobre o orçamento 
inicialmente previsto para a construção 12-08-2013 12-08-2013 Ação de rua Camara de Lobos 3 Automóvel dias

Autárquicas 2013 – Deslocação do Presidente, Vice-
Presidente e Coordenador Autárquico Nacional do 
MPT a Resende, Ribeira de Pena, Terras de Bouro e 
Montemor-o-Velho para ações de campanha  21-09-2013 22-09-2013 Ação de rua Resende; Ribeira d 30

restaurantes 
combustíveis 
e portagens Dias 5 458,16

Conferência de imprensa promovida pelo líder do MPT
Madeira, João Isidoro, para reafirmar a preocupação 
do Partido acerca das notícias que dão conta de mais 
medidas de austeridade para os portugueses em gera
e os madeirenses em particular 13-10-2013 13-10-2013 Sede do MPT Madeira Funchal 1

Deslocação a Terras do Bouro para assistir a tomada de 
posse do Deputado Municipal de Terras do Bouro 22-10-2013 22-10-2013 CM de Terras do Bouro Terras do Bouro 2

Combustível 
e 
alimentação dia

62422  
62512

117,47€   
9,20€ 100.009

F 4325 e 4306   
227

Gespost Lda    
Aldina da Costa

Visita a dois concelhos da costa Sul da Madeira para 
constatar que, mais de três anos depois da tragédia 
de 20 de Fevereiro que destruiu vários locais da 
Madeira, sobretudo as zonas mais próximas dos 
cursos de água, ainda há muita sobras de 
reconstrução por concluir ou, mesmo, começar Ação de rua Concelhos da Cost 5 automóvel dias
Jantar comemorativo dos 20 anos do Partido da Terra
MPT, na Casa do Alentejo, em Lisboa 06-12-2013 06-12-2013 Casa do Alentejo Lisboa 70 restaurante 626615

450,00€  
752,50€

120,002  
120,003

F. 602               
F 822 Casa do Alentejo

Na sequência da auscultação prévia em sede de
orçamento municipal, o MPT esteve em Câmara de 
Lobos a dar conta daquelas que são as suas 
preocupações no orçamento de Câmara de Lobos em 
2014. Exigiu um orçamento de carácter 
essencialmente social que diminua ao máximo 
possível as taxas municipais, em particular o IMI, a 
exemplo dos outros concelhos 06-12-2013 06-12-2013 Ação de rua Camara de Lobos 2 automóvel

Período: período de reporte a que o documento diz respeito.
Designação: identificação da ação.
Data de início: data de início da ação.
Data de fim: data de conclusão da ação (nas ações que decorrem num só dia, a data de início é igual à data do fim).
Local: Identificação do local onde decorre a ação (nome do Hotel, sala, pavilhão, Rua, Praça, etc.).
Localidade: Identificação da localidade a que pertence o local da ação. A distinção entre local e localidade tem por finalidade facilitar as pesquisas na lista.
Unidade de medida: visa identificar as unidades que vão ser expressas na coluna das quantidades, nomeadamente (unidades/dia, euros, m2 /dia, etc.).
Quantidades: identifica as quantidades utilizadas.
Conta RCPP: Identifica a conta do plano de contas onde foi reconhecido o gasto com o item descrito.
N.º contabilidade: Número utilizado no registo contabilistico associado ao documento de suporte e que permite a localização de um concreto documento no 
conjunto dos documentos registados.
N.º Documento: Número sequencial atribuído pelo fornecedor.
Fornecedor: Identificação da conta da rubrica fornecedores onde foi efetuado o registo do valor a pagar.


