ACTA N.º 1
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BORBA
REALIZADA NO DIA 2 DE JANEIRO DE 1998
Aos dois dias do mês de Janeiro de mil novecentos noventa e oito, nesta vila de Borba e Salão Nobre dos
Paços do Município, e depois de instalados os Orgãos, Câmara Municipal e Assembleia Municipal, o Dr.
Joaquim Miguel Bilro Manguinhas, na qualidade de cabeça da lista mais votada, deu por aberta a primeira
reunião da Assembleia Municipal, verificando-se as faltas dos membros Drª Conceição Maria Galhanas
Cavaco Bismarck de Melo, D. Ivone da Conceição Balseiro Espiguinha e Dr. Joaquim António Lopes
Rézio, que justificaram as mesmas.
Logo em seguida foi dada a palavra ao membro Dr. Ângelo de Sá que apresentou, em nome dos eleitos
do PS a declaração que se anexa ao final desta acta, como documento número um, e que aqui se dá como
reproduzido.
Após a leitura da declaração aquele membro disse "a partir deste momento os elementos do Partido
Socialista abandonam esta sala, com o devido respeito por todos".
Dr. Joaquim Miguel disse "democráticamente isto é possível, no entanto as pessoas que estão aqui têm
que saber o que está em causa e o Dr. Sá não disse. O que está em causa é que a CDU tem nove elementos
nesta sala (nove votos), o PS tem sete elementos (sete votos) e o PSD tem três elementos (três votos), isto
corresponde a uma votação da seguinte ordem: a CDU para a Assembleia foi eleita com quarenta e seis
por cento dos votos do povo de Borba, o PS com trinta e três por cento e o PSD com dezoito por
cento.---Srªs. e Srs. levem esta mensagem ao Povo de Borba, que nós não podemos fazer mais, tudo
fizemos para dignificar este acto. Ao PS ficará o Ónus de não permitir que esta Assembleia Municipal
continuasse hoje. Ao PSD a minha dúvida esclarecer-se-á mais tarde. Srs. do PS o que aqui fizeram hoje,
ficará na história de Borba."
Em virtude do abandono pela parte dos membros do PS, deixou de haver quorum, como tal foi encerrada
a reunião da qual foi lavrada acta que vai ser assinada pelo cabeça da lista mais votada e enviada aos
membros desta Assembleia para ser aprovada.

