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EDITAL Nº 65/IX-2º/2007 
 

 (Voto de Congratulação 

Pelos Resultados do Referendo de 11 de Fevereiro sobre a I.V.G.) 

 

EU, JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

Faço público que na Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Fevereiro 

de 2007, realizada no dia 22 de Fevereiro de 2007, a Assembleia Municipal de 

Almada aprovou o seguinte Voto de Congratulação: 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

A Assembleia Municipal de Almada congratula-se pelos resultados obtidos no 

referendo do passado dia 11. 

Independentemente da opção de cada um, os resultados alcançados traduzem 

uma vitória da LIBERDADE, UMA VITÓRIA DA DEMOCRACIA E DA CIDADANIA E 

UMA VITÓRIA DA TOLERÂNCIA. 

Foi uma vitória da liberdade, porque chegou, finalmente, o tempo de a lei confiar 

na capacidade de decisão das mulheres, e porque estas se libertaram de poderes 

ocultos sobre a sua vontade, e de tutelas que não sejam as da sua consciência. 

Foi uma vitória da democracia, pelo facto de a Interrupção Voluntária da Gravidez 

ser considerada uma questão de relevante interesse nacional e, desse modo, ser 

tratada em acto de referendo, com toda a dignidade. 

Foi uma vitória da cidadania, pelos movimentos cívicos que surgiram de ambos 

os lados, e pelo aumento significativo de votantes. 

Finalmente, foi ainda um acto de tolerância e de respeito pelas mulheres, que não 

carecem de punição, mas de apoio e compreensão. 

Espera-se agora que este acto se venha a traduzir no real apoio de que as 

mulheres necessitam e a que têm direito, numa educação sexual e num 
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planeamento familiar dignos de um Estado moderno, de modo a que possam 

sempre tomar as suas opções em consciência e liberdade. 

 
 
POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM 

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

 
 

Almada, em 23 de Fevereiro de 2007 
 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

      (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


