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ACTIVIDADE EM PLENÁRIO  
 

Informação Nº 01/2005 
 
 

A Assembleia Municipal de Almada realizou no dia 25 de Fevereiro de 2005 a 
Sessão Plenária referente ao mês de Fevereiro de 2005, em que debateu o 
Relatório da Actividade Municipal e aprovou, por iniciativa própria ou por proposta 
da Câmara Municipal, as seguintes deliberações: 
 

DELIBERAÇÕES 
 
1. De designação dos cidadãos Excelentíssimos/as Senhores/as Domingos Falé 

Torgal, Ana Luísa Carvalho, Maria Odete Alexandre e Maria José Tereso, para 
a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Almada, nos termos e para 
os efeitos do artigo 17º da Lei nº 147/99. 

2. De desafectação do domínio público para o domínio privado Municipal de 
duas parcelas de terreno (na Av. Bento Gonçalves / Rua Frederico Pinheiro, e 
na Praça da Portela / Laranjeiro), destinadas à construção de dois parques de 
estacionamento subterrâneos que sirvam os residentes e Metro Sul do Tejo. 

3. De homenagem e de pesar pelo falecimento: 

 Ao Actor Canto e Castro, homem simples e modesto, de excelente trato 
e relação humana, personalidade multifacetada e brilhante que ao longo 
dos seus 74 anos de vida afirmou as suas elevadas qualidades 
humanas, uma excepcional dimensão artística  e uma capacidade única 
de entrega aos palcos. Actor de grande sensibilidade, de grande 
perfeição técnica e elevada imaginação – foi um dos melhores actores 
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da sua geração. Residia na freguesia do Pragal e foi um dos grandes 
actores da Companhia de Teatro de Almada. A Assembleia Municipal 
prestou sentida homenagem ao actor, ao homem e ao cidadão, 
manifestou o mais profundo pesar pelo seu falecimento e apresentou à 
sua família e ao teatro português as mais sentidas condolências; 

 Ao Autarca António Lopes Alface, dirigente associativo e eleito na 
Assembleia e/ou na Junta de Freguesia do Pragal desde 1986 e uma 
actividade cívica exemplar. Cidadão generoso, dedicado à causa 
pública, defensor da justiça social e da dignidade humana. Residente na 
Freguesia do Pragal desde 1957. A Assembleia Municipal enalteceu as 
suas qualidades cívicas e humanas de cidadão e autarca e manifestou o 
mais profundo pesar pelo seu falecimento. 

4. De saudação aos cidadãos do Concelho de Almada pela grande participação 
democrática nas eleições legislativas do passado dia 20 de Fevereiro, cujos 
resultados manifestam um enorme desejo de mudança das política do País. 
Designadamente, por ocasião de  mais um dia 8 de Março, Dia Internacional da 
Mulher, símbolo da luta das mulheres pelos seus direitos e de mais um 
julgamento no Tribunal de Setúbal de duas mulheres acusadas de aborto, a 
mudança desejada termine com os julgamento de mulheres que decidem 
abortar, com a alteração da actual legislação. 

 
Almada, em 01 de Março de 2005 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

  (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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