
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº 12/IX-3º/2007  

 

(Sobre Arte Pública) 
 

 

EU, JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Segunda Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Dezembro de 

2007 da Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 18 de Dezembro de 2007, a 

Assembleia Municipal de Almada aprovou a seguinte Moção/Deliberação:  

 

SAUDAÇÃO 

 

No passado dia 14 de Setembro, a Câmara Municipal de Almada recebeu o Prémio Ignasi de 

Lecea 2005-2006, atribuído pela Universidade de Barcelona/Centro de Pesquisa Polis, como 

reconhecimento do Programa de Arte Pública do Município. A entrega deste prémio decorreu 

no âmbito da Conferência Internacional Vth Waterfronts of Art – Arte Publica e Desenho 

Urbano: produção, gestão, difusão, que teve lugar em Barcelona, em Setembro de 2007, e no 

qual o Município de Almada participou. 

O Prémio Ignasi de Lecea destaca, bianualmente, o trabalho desenvolvido no domínio da Arte 

Publica e do Desenho Urbano, e relativamente a Almada, vem confirmar que a Arte Publica no 

nosso Concelho se assume já como um património de relevo incontornável, apesar da 

implementação de obras de arte no espaço publico ser uma realidade relativamente recente 

no quadro da intervenção urbana. 
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De facto, só após a implementação do Poder Local Democrático, e na sequência da Revolução 

do 25 de Abril de 1974, é que este tipo de intervenção urbana se materializou, no Concelho de 

Almada, como expressão de uma vontade política em tornar perene, no espaço e no tempo, os 

temas que traduzem as linhas orientadoras fundamentais do próprio Poder Local 

Democrático. 

O programa da Arte Publica, no nosso município, implica trazer a Arte para a rua, enriquecer e 

qualificar o espaço publico através da expressão dos diferentes artistas plásticos, aproximar 

a arte dos cidadãos e, sobretudo, tornar acessível a todos a expressão dos valores que 

compõem a nossa memória colectiva e também a actualidade da nossa realidade social e 

cultural.  

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em sessão ordinária a 17 de Dezembro de 2007, 

saúda a Câmara Municipal de Almada, o colectivo de artistas plásticos e todos os 

almadenses, pela atribuição do Prémio Ignasi de Lecea 2005-2006 à autarquia de Almada, 

enaltecendo o papel que a Arte Publica assume no nosso concelho como valor simbólico de 

afirmação, divulgação e promoção da identidade de Almada e do seu Povo. 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E 

IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

Almada, em 19 de Dezembro de 2007 

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


