SAUDAÇÃO
João Lopes, jovem munícipe de 20 anos, afirma e vem provando que a dança é a sua
vida.
Pratica dança desde há 12 anos e tem sido um desportista, cujos empenho, dedicação e
talento inato têm sido evidentes e reconhecidos, bem como premiados ao mais alto nível
nacional, quer na Ginástica Acrobática, em diversas colectividades locais, quer nas
Danças de Salão, na Escola de Danças de Salão dos Bombeiros Voluntários de
Benavente.
Mais recentemente praticou Ballet Clássico, Moderno e Contemporâneo.
Ingressou na Escola Superior de Dança e no Conservatório de Dança.
Por circunstâncias difíceis da sua vida pessoal, viu-se obrigado a desistir da formação
académica que prosseguia com sucesso.
Actualmente participa, com verdade, honestidade, modéstia e brilhantismo invulgares, no
programa televisivo nacional de descoberta de novos talentos na arte da Dança, tendo
merecidamente conquistado um lugar nos 10 finalistas, no passado dia 27 de Junho.
Outrossim, desde sempre, na vida colectiva da sua terra e das suas gentes, sempre
demonstrou excepcional voluntarismo, integrando diversos projectos de solidariedade
social e outros no âmbito do trabalho voluntário em prol da comunidade local.
Pelo exemplo de jovem vida que é, de persistência, trabalhos e talento, João Lopes deve
ser evidenciado como munícipe de futuro do nosso concelho, em especial a todos os
jovens munícipes que, como ele, talentosos e trabalhadores, procuram vingar no árduo
mundo das artes nacionais.

Assim, propomos à Assembleia Municipal de Benavente, reunida em III
Sessão Ordinária do ano de 2010, a 29 de Junho, que:
•

Saúde o jovem munícipe João Lopes, os seus êxitos na Dança, exortando-o a
aproveitar todas as oportunidades e experiências, mais ou menos mediáticas
que se lhe proporcionem, no processo de aprendizagem e aperfeiçoamento da
dança que já tão talentosa e dignamente executa, prosseguindo sempre esse
seu sonho de realização pessoal, ser um bailarino de excelência.

Benavente, 29 de Junho de 2010.
A Assembleia Municipal de Benavente

A remeter:
- A João Lopes;
- À Câmara Municipal de Benavente;
- A todas as Assembleias e Juntas de Freguesia do Município;
- Aos órgãos de comunicação nacional, regional e local, escrita, rádio e televisiva.
A presente Saudação foi apresentada pelos autarcas da CDU, tendo
sido aprovada por maioria, com uma abstenção do autarca do BE. -------Benavente, 05 de Julho de 2010. ----------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal ----------------------------------------------Carlos Alberto Salvador Pernes-

