Assembleia Municipal de Alpiarça

ACTA N.º 17
Acta da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de
Alpiarça, realizada no dia 24 de Abril de 2000.
Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil, no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Município, esteve reunida a Assembleia Municipal de Alpiarça,
em sessão extraordinária, por convocação do seu Presidente, senhor Olímpio
Francisco de Oliveira, na qual compareceram todos os seus membros, à excepção de
Fernando Correia Vital.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Tomou a palavra o Sr. Presidente da mesa, tecendo algumas considerações,
nomeadamente sobre a falta do livro de actas e o facto da sessão ser exclusivamente
destinada ás Comemorações do 25 de Abril.
A autarca Vera Noronha interveio para reforçar a ideia da sessão se destinar às
Comemorações do 25 de Abril e comentou também a ausência do livro de actas.
O autarca Armindo Pinhão pediu a palavra para saber quem assegura o apoio
logístico à Assembleia Municipal.
Foi lido um convite emanado da Assembleia Municipal de Alcochete, para a sessão
da Assembleia Municipal comemorativa do 25 de Abril daquele Município.
O autarca Paulo Espírito Santo, tomou a palavra para se pronunciar sobre a
oportunidade de manter a sessão solene a 24 de Abril, em Alpiarça.
O Sr. Presidente da Câmara interveio para esclarecer a falta do livro de presenças e
reforçar a ideia de que a sessão se destina a comemorar uma data – 25 de Abril.
O Sr. Presidente da mesa apresentou uma moção sobre o filme “Capitães de Abril”,
que se anexa.
Esta moção foi posta à discussão, tendo sido aprovada por maioria com 11 votos a
favor e 4 abstenções.
O autarca, Armindo Pinhão apresentou uma declaração de voto, referindo que a
moção é desajustada.
O autarca, Álvaro Brasileiro apresentou também uma declaração de voto, referindo
que se absteve pois não conhece o filme.
O autarca, Paulo Espírito Santo apresentou uma moção sobre a “Liberdade de
Imprensa”, que se anexa.
A moção refere, que o 25 de Abril não pode ser apenas movimento armado, mas
também as consequências benéficas resultantes da referida Revolução. Salienta ainda
a falta de liberdade de imprensa em Angola e expressa um voto de solidariedade ao
Jornalista Rafael Marques pela sua coragem e determinação.
Esta moção foi posta à discussão, tendo sido aprovada por maioria com 10 votos a
favor e 5 abstenções.
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O autarca Henrique Arraiolos, apresentou uma declaração de voto sobre o facto de
se tratar de uma situação estranha, pois diz respeito a Angola.
O autarca Paulo Espírito Santo referiu que nesta Assembleia já foram votadas
moções relativas ao Kosovo, Timor, Venezuela e outras, pelo que a proposta agora
apresentada tem toda a legitimidade, até porque a Angola é um país que sofreu
directamente as consequências do 25 de Abril
Realizou-se a cerimónia de entrega da medalha do Concelho ao Sr. Fernando
Loureiro. Esta medalha deveria ter sido entregue durante as comemorações do Dia do
Concelho – 2 de Abril, mas por motivos pessoais não foi possível.
O Sr. Presidente da Assembleia teceu algumas considerações sobre a lei 169/99
de 18 de setembro.
A autarca Vera Noronha, propôs a suspensão da sessão para o hastear da
Bandeira no Largo do Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça.
O autarca Paulo Espírito Santo referiu que a lei 169/99 terá de ser discutida numa
sessão exclusiva para este assunto. Sugeriu que fossem facultadas cópias da referida
lei a todos os eleitos.
A sessão foi suspensa temporariamente.
A sessão foi reaberta após o hastear da Bandeira e o senhor Presidente da Mesa
deu início à Ordem de Trabalhos.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto único – Comemorações do 25 de Abril.
Iniciou-se este período com quatro intervenções alusivas ao 25 de Abril, a serem
lidas ao público, sendo a primeira do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, as
seguintes dos representantes dos Partidos Políticos com assento nesta Assembleia e
por último a do Sr. Presidente da Câmara Municipal.
Lidas as intervenções o senhor Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, da
qual para constar se redigiu a presente acta, que vai pelos membros da Mesa ser
assinada.

Presidente: ______________________________________________________
Secretário: ______________________________________________________

39

