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ACTIVIDADE EM PLENÁRIO  
 

Informação Nº 05-IX-2005/2006 
 

 

Para conhecimento e consideração dos Cidadãos, das Instituições e das 

Organizações do Concelho de Almada, informo que a Assembleia Municipal 

realizou nos passados dias 29 e 30 de Junho a Sessão Plenária referente ao 

mês de Junho, em que debateu a Actividade Municipal entretanto desenvolvida 

e aprovou, por iniciativa própria ou por proposta da Câmara Municipal, as 

seguintes deliberações: 

DELIBERAÇÕES 

 

 1  - De Pesar pelo Falecimento do Mestre Fotógrafo Júlio Diniz 

O olhar de Júlio Diniz mostra-nos Almada através dos tempos, do seu tempo. 

Ao longo da cidade dos lugares mas também da humanização desses mesmos 

lugares, a lente do mestre registou, permitindo descobrir os tempos diferentes 

dentro desse nosso espaço, revelando momentos, pessoas e lugares que 

constróem a identidade de Almada. Homenageando Júlio Diniz e enaltecendo o 

Homem, o Cidadão, o Mestre Fotógrafo, manifesta-se o profundo 

agradecimento e reconhecimento. 

 2  - De Desacordo com a Proposta de Revisão das Finanças Locais 

Manifestando preocupação com os objectivos e soluções apresentados pelo 

Governo para rever a Lei das Finanças Locais de redução dos meios 

financeiros das Autarquias, por serem lesivos do Poder Local Democrático e 

prejudiciais e frustrantes dos legítimos anseios e necessidades das 
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populações. Terá graves repercussões no desenvolvimento tanto mais que as 

Autarquias recebendo cerca de 10% das Receitas do Estado, asseguram mais 

de 50% do investimento público nacional. 

3  - De Solidariedade com os Trabalhadores da OPEL-Azambuja 

Apoiando as medidas para a manutenção em funcionamento da fábrica da 

Azambuja e de salvaguarda dos postos de trabalho e dos direitos e da 

dignidade dos trabalhadores. 

Reclamando do Governo uma acção interventiva na solução do problema, 

obrigando a General Motors a cumprir os contratos ou a devolver todos os 

benefícios e a compensar devidamente os trabalhadores. 

4  - De Regozijo pela realização do 23º Festival Interncaional de Teatro de 

Almada 

Saudando vivamente a Companhia, o seu Director e a vasta equipa de 

mulheres, homens e jovens que colaboram activamente na construção e 

realização do Festival Internacional de Teatro, manifestação de cultura, saber e 

conhecimento, que há 23 anos consecutivos se realiza no nosso Concelho, 

transportando muito para além das nossas fronteiras o nome de Almada. 

Proclamando também que a actividade regular e as produções permanentes da 

Companhia de Teatro de Almada, colocam-na entre as mais importantes 

Companhias de Teatro fonte de prestígio do Município de Almada. 

5  - De Saudação ao Fórum Social Português  

Salientando e saudando a sua realização em Almada, nos próximos dias 13 a 15 

de Outubro, assim como no actual contexto político de ataque generalizado aos 
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trabalhadores; às mulheres, aos serviços e bens públicos, apelando à 

participação dos cidadãos. 

 6  - De Congratulação pelo 50º Aniversário do Externato Frei Luís de Sousa 

Reconhecendo a instituição educadora de cidadania para a vida, inovadora na 

área da pedagogia e da didáctica, investindo desde muito cedo nas novas 

tecnologias da informação e comunicação e promovendo actividades culturais 

como o canto, a música, os jograis e jogralinas, e a educação ambiental. 

Saudando as Bodas de Ouro do Externato Frei Luís de Sousa enquanto 

instituição de reconhecido mérito na formação dos cidadãos da comunidade 

almadense e elemento de inclusão de referência. 

7  - De Saudação ao Festival “Sementes” de Artes para Crianças 

Aclamando a Edição de 2006 do Festival e Mostra Internacional de Arte para o 

Pequeno Público e manifestando alto apreço com o êxito alcançado. Saudando 

o Teatro Extremo enquanto Companhia promotora e organizadora do Festival e 

pelo trabalho desenvolvido ao longo das 11 edições já realizadas que 

envolveram mais de 70 mil crianças de 150 escolas, assim como pela acção 

cultural regular que muito prestigia o Concelho de Almada. 

 8  - De Cedência de Terrenos do domínio público municipal para o Metro Sul 

do Tejo 

Atendendo que o Gabinete do Metro Sul do Tejo (Equipa de Missão) criado pelo 

Conselho de Ministros, solicita, em representação do Governo, a cedência do 

direito de uso de 6 parcelas de terreno do domínio público municipal para 

desenvolver obras relativas à construção do Metro Sul do Tejo e Espaços 
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Exteriores. Para tanto apresenta, em substituição da Concessionária e em 

cumprimento das disposições legais e contratuais, 6 plantas parcelares 

identificadoras dos espaços e tempos de cedência, sendo 3 para a plataforma 

de via, paragens e interfaces, e 3 para a execução dos espaços exteriores (na 

área da Rua Conceição Sameiro Antunes / Av. Bento Gonçalves, junto ao 

Centro Sul). Considerando assim que foram cumpridas as condições para o 

exercício das competências dos Órgãos Autárquicos, a Assembleia Municipal 

aprovou a cedência das 6 parcelas de terreno solicitadas para construção do 

Metro Sul do Tejo. 

 
 
Almada, em 03 de Julho de 2006 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

  (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


