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Acta da Assembleia 2013
XXIV ASSEMBLEIA DA PAZ

Dia 7 de Dezembro de 2013 reuniu na Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa a 24ª Assembleia Geral do Conselho Português
para a Paz e Cooperação.
O presidente da mesa da assembleia-geral, António
Avelãs Nunes, começou por pôr à aprovação a O.T. e o
horário da assembleia, que obtiveram concordância
por unanimidade.
Seguiu-se a aprovação da acta da XIII Assembleia da
Paz, que teve três (3) abstenções. Francisco Vilhena
apresentou o Relatório da Comissão de Fiscalização e
Filipe Ferreira, tesoureiro, apresentou o Relatório e
Contas e Orçamento, explicando a política da Direcção
nesta área e nomeando iniciativas desenvolvidas.
Postos à votação, as Contas e Orçamento foram
aprovadas por unanimidade.
Em nome da direcção, Rui Namorado Rosa fez
apresentação da actividade desenvolvida no
biénio2011-2013. Baptista Alves, interveio tendo
destacado a actividade internacional e a dinamização
dos núcleos locais. Neste ponto da ordem de trabalhos
interveio ainda a presidente Ilda Figueiredo, que
sublinhou a multiplicidade de actividades nacionais e a
sua difusão por todo o país, internacionais,
nomeadamente as responsabilidades do CPPC no
Conselho Mundial da Paz. Ilda Figueiredocongratulouse ainda com o reforço orgânico do Conselho da Paz
através da adesão de mais sócios individuais e
colectivos. Sobre a actividade desenvolvida entre a 23ª
e a 24ª assembleia, intervieram também os sócios
Frederico Carvalho, Susana Correia, pelo núcleo de
Beja, Helena Barbosa, pelo núcleo do Porto, Abílio

Fernandes, pelo Núcleo de Beja e Manuel Matos, pelo
núcleo de Coimbra.
Posto à votação, o Relatório de Actividades 2011-2013
foi aprovado por unanimidade.
Apresentados dois votos de pesar: um pelos Aderentes
do CPPC falecidos e outro pelo falecimento do exPresidente Sul Africano Nelson Mandela. Ambos foram
aprovados, seguindo- se um minuto de silêncio.
Ilda Figueiredo, presidente do CPPC, apresentou a
proposta do de Acção 2013/2015 bem como a lista
concorrente aos órgãos sociais. Neste ponto
intervieram Susana Correia, pelo núcleo de Beja,
Valdemar Santos, pelo núcleo do Barreiro, Ana
Martins, pelo núcleo de Coimbra, Deolinda Machado,
em nome dos católicos, Frederico de Carvalho,
Hernani Magalhães e Pedro Guerreiro. Sérgio Ribeiro
apresentou a proposta de criação de um núcleo em
Fátima. Avelãs Nunes sugeriu utilizar os nomes
completos nas listas.
Posto à votação o Plano de acção para o biénio 20132015 foi aprovado por unanimidade, com as alterações
propostas.
De seguida foi lida a saudação de Socorro Gomes,
presidente da Conselho Mundial da Paz, por Rita
Lopes.
O Presidente da Mesa propôs que tivesse efeito o acto
eleitoral enquanto os assistentes tomassem
conhecimento das propostas apresentadas, todas elas
por escrito e distribuídas previamente, a fim de
dispensar a leitura de uma a una pela Mesa. A
proposta foi aceite.

2

Moções apresentadas para votação:
•
Reforçar o movimento da Paz
•
Solidariedade com Cuba
•
Médio oriente
•
Pelo direito à autodeterminação do povo saarauí
•
Solidariedade com a República Bolivariana da
Venezuela
•
Ilhas Malvinas
•
40 anos da Revolução de Abril
•
Pelo futuro e pela Paz: NATO NÃO

Finalmente foi apresentado o resultado do acto
eleitoral para a eleição dos órgãos sociais, realizado
por escrutino secreto – um total de 78 votos, sendo 77
na lista A e um nulo.
Depois da apresentação dos membros da direcção e
dos restantes órgãos sociais a presidente do conselho
da Paz, Ilda Figueiredo, fez uma declaração, após no
que o Presidente da Mesa, António Avelãs Nunes,
propôs que os Corpos Sociais tomassem posse logo
depois do encerramento da Assembleia.

As Moções foram aprovadas com alterações.
Foi dado um voto de confiança à comissão de redacção
para incluir as propostas de alteração apresentadas,
quer no que respeita ao Plano de acção quer no que
concerne às moções, aprovadas integralmente por
unanimidade.
A proposta de resolução da 24ª Assembleia do CPPC
foi apresentada por Carlos Carvalho e Sérgio Ribeiro,
tendo intervindo neste ponto Silas Cerqueira, Sérgio
Ribeiro e Ilda Figueiredo. Domingos Soares fez uma
Declaração. Todas as intervenções foram bem
acolhidas pela Assembleia.
A proposta foi aprovada por unanimidade.

A XIV Assembleia da Paz foi dada por encerrada pelo
Presidente da Mesa, às 13h30 do dia 7 de Dezembro
de 2013.
Em anexo a esta acta estão os documentos
apresentados à Mesa e sujeitos a votação.

