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A Assembleia Municipal de Almada realizou nos dias 27 de Fevereiro (Acta 

Nº 01/VIII/2004) e 10 de Março (Acta Nº 02/VIII/2004) a Sessão Plenária 

referente ao mês de Fevereiro de 2004, apreciou o desenvolvimento da 

Actividade Municipal e aprovou as seguintes deliberações: 
 

DELIBERAÇÕES 

1. Sobre o andamento do Programa Polis na Costa da Caparica e a 

Proposta de Reprogramação Física e Financeira da Intervenção, 

mandada elaborar pelo Estado. A Assembleia Municipal reafirmou o 

valor do Plano de Desenvolvimento Estratégico, a necessidade do seu 

pleno cumprimento, incluindo os investimentos complementares por se 

apresentar como o instrumento adequado para a requalificação e o 

desenvolvimento inadiável da Costa de Caparica e rejeitou a proposta 

de Reprogramação. (Edital Nº 16/VIII/2004, Acta Nº 02/VIII/2004) 

2. Sobre o desenvolvimento do Metro Sul do Tejo e a disponibilização de 

terrenos, por solicitação da empresa construtora, para o início de novas 

obras. A Assembleia Municipal manifestou profundas preocupações 

pela forma como decorrem as obras do MST com graves implicações na 

vida dos cidadãos e no normal funcionamento da cidade, dirigiu-se ao 

Governo como dono da obra para no exercício das suas 

responsabilidades exija da empresa concessionária o cumprimento do 
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contrato de concessão e, até à alteração da actual situação, não 

disponibiliza qualquer parcela de terreno destinada a novas obras. 

(Edital Nº 17/VIII/2004, Acta Nº 02/VIII/2004) 

3. De apelo ao Ministério da Saúde para o apoio financeiro à criação e 

construção do Centro de Desenvolvimento da Criança do Hospital 

Garcia de Orta, enquanto equipamento e serviço indispensável a um 

mais eficiente acompanhamento de crianças com perturbações 

neurológicas. (Edital Nº 04/VIII/2004, Acta Nº 01/VIII/2004) 

4. De Pesar: 

 Pelo falecimento de Acácio Barreiros, Deputado, Governante, 

Autarca e Dirigente Socialista, e de homenagem ao Homem 

empenhado na defesa e aprofundamento dos valores do 25 de Abril; 

(Edital Nº 05/VIII/2004, Acta Nº 01/VIII/2004) 

 Pelo falecimento de Filipe Moreira e de enaltecimento do Homem e 

da sua acção empenhada e exemplar no movimento associativo 

popular da Cova da Piedade; (Edital Nº 06/VIII/2004, Acta Nº 

01/VIII/2004) 

 Pelo falecimento de Hélio Quartin e de exaltação da sua obra e da 

sua acção cívica de sublimes qualidades humanas e políticas, do 

Homem resistente antifascista, democrata e associativista; (Edital Nº 

07/VIII/2004, Acta Nº 01/VIII/2004) 

 Pelo falecimento de Maria Helena de Freitas e de engrandecimento 

da sua acção ímpar e profundamente pedagógica no panorama 

musical português, nomeadamente como responsável durante 40 
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anos do programa da RDP – Antena 2 “O Canto e os seus 

Intérpretes”. (Edital Nº 08/VIII/2004, Acta Nº 01/VIII/2004) 

5. Sobre a criação das “Autoridades Metropolitanas de Transportes” 

propondo um conjunto de alterações ao Decreto-Lei nº 268/2003 em 

processo de apreciação pela Assembleia da República. (Edital Nº 

09/VIII/2004, Acta Nº 01/VIII/2004) 

6. De designação da Deputada Municipal, Maria Odete Alexandre, para a 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Almada. (Edital Nº 

11/VIII/2004, Acta Nº 01/VIII/2004) 

7. De autorização à Câmara Municipal para adjudicar, mediante 

concursos públicos, a sub-concessão da exploração, gestão e manutenção 

dos parques de estacionamento das Praias do Rei e da Rainha na Costa 

de Caparica. (Editais Nº 12 e 13/VIII/2004, Acta Nº 01/VIII/2004) 
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       (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


