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ACTA N.º 21
Reunião

extraordinária

da

Câmara

Municipal de Montalegre, realizada no
dia 28 de Outubro de 2004.

No dia vinte e oito de Outubro de dois mil e quatro, nesta Vila de Montalegre, no Salão Nobre
do Edifício dos Paços do Município, sito na Vila de Montalegre, realizou-se uma reunião
extraordinária da Câmara Municipal de Montalegre, sob a Presidência do Senhor Presidente
da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, e com as presenças dos Vereadores, Eng.
Adelino Augusto dos Santos Bernardo, Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, Sr. Abel
Rodrigues Afonso, Dr. Nuno Alves Pereira, Dra. Guilhermina Maria Rodrigues da Costa e Sr.
Albino de Morais Fidalgo, e comigo, Nuno Vaz Ribeiro, Director do Rodrigues da Costa
Departamento de Administração e Finanças, na qualidade de secretário. ________________
Pelo Senhor Presidente, quando eram doze horas e quinze minutos, foi declarada aberta a
reunião, iniciando-se, a mesma, de acordo com a respectiva ordem do dia constante da
convocatória, elaborada, datada, assinada e entregue a todo o executivo no dia vinte e seis
de Outubro em curso, e devidamente publicitada por edital, cumprindo, assim, o disposto no
artigo 63.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º
5-A72002, de 11 de Janeiro, conjugado com o artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15
de Novembro, documento que vai ficar arquivado no maço de documentos relativos a esta
reunião. __________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
ATRIBUIÇÃO

DA MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO – OURO – A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DR. JORGE SAMPAIO / PROPOSTA FORMULADA PELO SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA, DR. FERNANDO RODRIGUES.

____________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, proposta exarada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montalegre,
Dr. Fernando Rodrigues, documento cujo respectivo teor se transcreve, na íntegra, para os
devidos efeitos legais: ________________________________________________________
“Atribuição da medalha de honra do município a Sua Excelência o Senhor Presidente da
República, Dr. Jorge Sampaio. _________________________________________________
Na sequência da visita a Montalegre de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Dr.
Jorge Sampaio, a Câmara de Montalegre congratula-se com a vinda do mais Alto Magistrado
da Nação a quem louva pelo prestigiado papel de incansável arauto e lutador por um
Portugal solidário, sem desequilíbrios, e jamais adiado, a que todos os cidadãos, num apelo
sentido aos maios nobres valores da alma portuguesa e sua grandeza histórica, são
chamados a participar. _______________________________________________________
Como reconhecimento da sua participação cívica e da prestigiada acção enquanto cidadão e
político, e no reconhecimento da alta função de Chefe de Estado, nos termos do art.º 4.º,
secção II do Regulamento Municipal das Distinções Honoríficas, interpretando os mais vivos
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sentimos de reconhecimento dos Barrosões, a Câmara orgulha-se de o distinguir com a
MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO – GRAU OURO. ____________________________________

Montalegre, 28 de Outubro de 2004. ____________________________________________
O Presidente da Câmara, assinatura ilegível, Fernando Rodrigues.” ____________________
Esta proposta, apesar de transcrita, vai ser anexada ao maço de documentos relativos a esta acta, sob
a forma de doc. n.º 1. __________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com fundamento na referida

proposta, atribuir a medalha de honra do município, grau ouro, a Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. ______________________________________

E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu como encerrada a reunião quando
eram doze horas e trinta minutos, e para constar se lavrou a presente acta, e eu, Nuno Vaz
Ribeiro, na qualidade de secretário, a redigi e vou assinar, junto com o Senhor Presidente. _

O Presidente da Câmara: __________________________________

O Secretário da reunião: __________________________________
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