ACTA Nº 25

SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA
DO 27º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2001
De acordo com a lei 169/99 de 18 de Setembro, artigo 92, parágrafo 1 ("De cada reunião ou sessão é
lavrada acta, que contém um resumo do que de essencial nela se tiver passado, indicando, designadamente
a data e o local da reunião, os membros presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e
deliberações tomadas e a forma e o resultado das respectivas votações e, bem assim, o facto de a acta ter
sido lida e aprovada."), aos vinte e cinco dias do mês de Abril de dois mil e um, nesta vila de Borba e
Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu pelas quinze horas, em sessão extraordinária, a Assembleia
Municipal de Borba, com a seguinte ordem de trabalhos:
PONTO ÚNICO: Sessão solene comemorativa do vigésimo sétimo aniversário do vinte e cinco de Abril
O senhor Presidente da Assembleia, procedeu à abertura da sessão e a secretária realizou a chamada,
verificando-se a presença dos deputados, Ângelo João Guarda Verdades de Sá, Joaquim Manuel Cardoso,
Maria João Barroso Lopes, Carlos Manuel de Almeida Cabral, António Joaquim Moura Lopes, Diogo
Manuel, Ivone da Conceição Espiguinha, Norberto João Figueiras Alpalhão, Maria Laura Crespo
Alpalhão, António José Moura Proença, Paulo Nuno Mendanha Coxixo, Celestino António Zorro, Artur
João Rebola Pombeiro, Vicente Manuel Ameixa Ermitão, António José Barroso Paixão
Registaram-se as ausências dos deputados, Joaquim Miguel Bilro Manguinhas, António Luís Canhoto
Andrade, Joaquim Manuel da Silva Avó, Joaquim António Lopes Rézio.
De acordo com o artigo setenta e nove do Decreto Lei cento e sessenta e nove barra noventa e nove, o
deputado senhor Joaquim Manguinhas, fez-se substituir pelo senhor Eduardo Lopes (anexo 1) e o
deputado senhor Joaquim Avó enviou uma informação pedindo a justificação da sua falta. (anexo 2)
O senhor Presidente da Assembleia, disse que de acordo com a convocatória, nesta Sessão Solene, irão
usar da palavra em primeiro lugar a força política menos votada, ou seja, o Partido Social Democrata,
seguido do Partido Socialista e por último a CDU.
A deputada Maria João Lopes, representando a força política do PSD, leu o seu
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discurso, que anexo no final desta acta. (anexo 3)
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao senhor Artur Pombeiro, que
representando a força política do Partido Socialista, leu o discurso que anexo no final desta acta. (anexo
4)
Após esta intervenção, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao representante da CDU,
deputado senhor Moura Lopes, que leu o seu discurso, ficando igualmente anexo no final da acta (anexo
5)
O senhor Presidente da Assembleia informou então, que tal como estava previsto, daria a palavra ao
senhor Presidente da Câmara, seguindo-se o seu discurso, na qualidade de Presidente da Assembleia,
encerrando deste modo a sessão.
O senhor Presidente da Câmara, deu então início ao seu discurso, que ficará também anexo no final desta
acta. (anexo 6)
Após proferir o seu discurso (anexo 7), o senhor Presidente da Assembleia, deu por encerrada a sessão, da

qual se lavrou a presente acta, que será enviada aos membros da Assembleia com vista à sua aprovação na
próxima sessão.
ANEXOS:
2Pedido de substituição do deputado senhor Joaquim Manguinhas (anexo 1)
2Pedido de justificação de falta do deputado senhor Joaquim Avó (anexo 2)
2Discurso proferido por um representante da força política do PSD (anexo 3)
2Discurso proferido por um representante da força política do PS (anexo 4)
2Discurso proferido por um representante da força política da CDU (anexo 5)
2Discurso proferido pelo senhor Presidente da Câmara (anexo 6)
2Discurso proferido pelo senhor Presidente da Assembleia (anexo 7)

