Assembleia Municipal de Alpiarça

ACTA N.º 11
Acta da Assembleia Municipal de Alpiarça, realizada no dia
24 de Abril de 2007.
Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e sete, pelas
vinte e uma horas, reuniu em sessão extraordinária, no Auditório da Biblioteca
Municipal de Alpiarça, a Assembleia Municipal de Alpiarça, com a presença dos
seguintes membros: Vera Lúcia Santos Noronha, Pedro Miguel S. Brás Gaspar,
Vitória Maria de Faria Brito, Paulo Francisco M. Espírito Santo, João Pedro
Antunes Osório, João Manuel Jesus de Brito, Joaquim Augusto Palhoto Pais de
Azevedo, Anabela Feliciano Costa, Maria Leonor Covão Tendeiro, Inês da
Nóbrega Pimenta D´Aguiar, Fernando Manuel Pereira Neves Ramalho,
Celestino Tomás Pereira Brasileiro, Maria de Fátima Pedro Carvalho G.
Rodrigues, Carlos Alberto das Neves Cotrim e José João Marques Pais.
A Presidente da mesa deu inicio à sessão que teve como ponto único,
as Comemorações do 25 de Abril – Assembleia Municipal do Futuro.
A sessão solene começou com música de José Afonso, pelo Orfeão da
Sociedade Filarmónica Alpiarcense.
A Presidente da mesa informou que esta sessão à semelhança do que
aconteceu no ano passado, seria composta por intervenções de crianças e de
adultos.
A Presidente da mesa fez uma pequena intervenção. (anexo)
A Presidente da mesa deu a palavra ao representante da bancada do
PSD. (anexo)
De seguida a Presidente da mesa deu a palavra ao representante da
bancada da CDU. (anexo)
Por fim interveio o representante da bancada do PS que proferiu, de
improviso, um pequeno discurso:
“Exmª Senhora Presidente da Assembleia Municipal
Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça
Exmºs Senhores Vereadores
Caros membros da Assembleia Municipal e
Estimados e Amados Munícipes
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Não vos trago hoje ideologias, nem posições políticas, nada daquilo que
o cidadão comum apelida como enfadonho, especialmente para estas crianças,
que algumas delas já estariam a dormir.
Venho falar-vos hoje de algo que me emociona bastante, eu nasci em
1974, já após o 25 de Abril e não tive oportunidade de viver esses tempos
gloriosos, especialmente tempos gloriosos para um bravo povo de Alpiarça que
se destacou no país inteiro, como sendo dos povos mais lutadores e mais
sofredores para a conquista de 25 de Abril. Não era por acaso que só duas
terras, que não eram sede de distrito, tinham uma sede da Pide DGS, era
Alpiarça e o Couço.
Lembro-me de pessoas, umas que já faleceram outras que estão aqui e
viveram emocionadamente esses momentos e é emocionado que lhes venho
agradecer do fundo da alma, por que me permitiram nascer, crescer, formar-me
como homem e como cidadão em liberdade, é a essas pessoas que venho
primeiramente agradecer.
Venho também fazer simbolicamente neste dia, que é um dia maior e
simbólico da liberdade uma passagem de testemunho entre gerações, também
ela simbólica entre os que aqui estiveram, os que já faleceram, os que vão
estar e aqueles que serão decerto o futuro da nossa terra e o futuro do nosso
país, os nossos jovens, é a eles que vou dar a palavra, porque passar a
palavra aos jovens é o maior garante de futuro que nós podemos ter.
Viva a Liberdade. Viva Alpiarça. Viva Portugal.”
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal passou à eleição da
mesa da Assembleia do Futuro, pelo que perguntou ás três bancadas se
tinham alguma lista a propor.
A bancada da Freguesia propôs:
Presidente – Bernardo Mira
1º secretário – Vasco Leite
2º Secretário – Linda Inês
A bancada Nacional concordou com a lista apresentada.
A bancada do Município também concordou com a lista apresentada.
A senhora Presidente da Assembleia colocou a lista à votação, foi
aprovada por unanimidade.
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A Senhora Presidente da Assembleia pediu aos elementos da mesa
para ocuparem os seus lugares.
De seguida a sessão com as crianças continuou, conforme documento
anexo.
A Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, que proferiu um pequeno
discurso:
“Senhor Presidente da Assembleia do Futuro
Restantes Autarcas e um agradecimento muito especial a todos os
elementos da Assembleia do Futuro pela vossa presença, pela vossa
intervenção e um agradecimento também aos vossos pais e aos vossos
professores.
Há momentos únicos na vida e há 33 anos atrás, quando um jovem com
apenas 28 anos, muito pouca idade para tão grande responsabilidade, cerca
das 03h00 da manhã, perguntou quem queria sair em direcção a Lisboa. Hoje
também vivemos um momento único, o momento de respeitar o futuro, é este o
sonho do 25 de Abril. E neste respeito por esses momento únicos,eu acho que
a noite é vossa.
Viva o 25 de Abril!
Viva a Juventude!”
O orfeão voltou a cantar José Afonso....
A sessão solene da Assembleia do Futuro prosseguiu no exterior da
Biblioteca, com Dramatização da Tomada do Quartel do Carmo, promovida
em colaboração com a Secção Cultural do Clube Desportivo “Os Águias” e
levada a efeito por crianças do Concelho.
Nada mais havendo a tratar, foi pela Presidente da Mesa encerrada a
sessão, da qual se redigiu a presente acta, que vai ser assinada pelos
membros da mesa.
Presidente:_________________________________
1º Secretário ________________________________
2º Secretário _______________________________

3 /3

