
 

  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 14/VIII/2005 
 

 (Moção pelo Fim da Ocupação do Iraque) 

 

 

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

DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Sessão Extraordinária, realizada no dia 31 de Março de 2005, a 

Assembleia Municipal de Almada aprovou a seguinte Moção:  

 

MOÇÃO  

No passado dia 19 de Março assinalou-se 2 anos sobre a invasão do Iraque. Nesse dia, 

manifestações em várias cidades do Mundo exigiram o fim da ocupação militar, já que só 

em paz o Iraque e a região poderão encontrar os caminhos da estabilidade, 

desenvolvimento e da democracia. 

Só nos Estados Unidos realizaram-se manifestações em cerca de 700 cidades. 

Em Portugal, Lisboa e Porto, milhares de cidadãos exigiram o fim da ocupação do Iraque. 

“O Balanço destes dois anos de guerra é revelador do seu carácter criminoso: mais de cem 

mil mortos”, lembrou, nomeadamente, Maria do Céu Guerra numa declaração de 

solidariedade com o povo iraquiano, sublinhando ainda que “o Iraque não foi libertado, o 

Iraque foi e continua ocupado militarmente”. 

Para além das manifestações populares também reuniu a Sessão Portuguesa do Tribunal 

Mundial sobre o Iraque, a cuja Secção de Almada a CDU expressamente aderiu 

respondendo a uma solicitação de um Sr. Munícipe, em nome do seu grupo dinamizador, 

colocada em Sessão da Assembleia Municipal. 

O Tribunal Mundial exige a reposição da legalidade internacional, isto é, a retirada das 

forças ocupantes e a devolução integral da soberania ao povo iraquiano, condição 

indispensável da pacificação e democratização do país. 
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A Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Extraordinária no dia 31 de Março 

de 2005 delibera: 

� Juntar a sua voz a todos os que exigem o fim da ocupação do Iraque, saudando 

todos os que lutam pela paz contra a guerra. 

 

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 01 de Abril de 2005 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

   (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 


