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EDITAL N.º 05/2021 
Quadriénio 2017-2021 

 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL COMEMORATIVA DO 47º 

ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL 

 

FRANCISCO MANUEL VALADAS ABREU, Presidente da Assembleia Municipal de 

Almodôvar,  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

TORNA PÚBLICO QUE, por decisão da Mesa da Assembleia Municipal de Almodôvar, e à 

semelhança do que foi feito o ano passado, a Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal Comemorativa do 47º Aniversário do 25 de abril será cancelada, para que 

sejam cumpridas as recomendações da DGS e para evitar ajuntamentos desnecessários.   

No entanto, e para não deixar passar em claro este importante acontecimento, a 

Assembleia Municipal de Almodôvar irá prestar uma simbólica homenagem ao 25 de 

abril, decorrendo as comemorações alusivas a esta data da seguinte forma: -----------------  

- à semelhança do ano anterior, e em conformidade com as orientações emanadas da 

DGS, a cerimónia não irá ter a presença de público, sendo uma cerimónia simples, uma 

singela homenagem ao 25 de abril e aos valores que esta data representa; -------------------  

- a cerimónia constará do hastear da Bandeira Nacional nos Paços do Município, às 

10h30m, onde estarão presentes o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente 

da Câmara Municipal, tendo sido convidados 1 representante da Saúde Pública, 1 

representante dos Bombeiros Voluntários, 1 representante das Forças de Segurança, 1 

representante dos Deputados Municipais do Partido Socialista e 1 representante dos 

Deputados Municipais do Partido Social Democrata; -----------------------------------------------  

- o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara Municipal irão gravar 

em vídeo um discurso alusivo à data, para ser divulgado online nas plataformas digitais 

do Município no dia 25 de abril, sendo igualmente convidados a gravar em vídeo um 

discurso alusivo à data, 1 elemento dos Deputados Municipais do Partido Socialista e 1 

elemento dos Deputados Municipais do Partido Social Democrata; -----------------------------  
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- haverá um momento musical a cargo de 1 turma do 1º ciclo, igualmente em vídeo, com 

o apoio dos professores das Atividades de Enriquecimento Curricular, que será 

divulgado online nas plataformas digitais do Município. ------------------------------------------  

Em nome de todos os membros da Assembleia Municipal de Almodôvar, e em meu nome 

pessoal, desejamos aos portugueses em geral e aos almodovarenses em particular, votos 

de boa saúde e que este flagelo passe depressa. -----------------------------------------------------  

E por favor, protejam-se! ---------------------------------------------------------------------------------  

Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 

públicos do costume.   -------------------------------------------------------------------------------------  

Paços do Município de Almodôvar, 19 de abril de 2021 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

 

/Francisco Manuel Valadas Abreu/ 
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