
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL  Nº 15/IX-2º/2006 
 

 (Saudação ao evento “Almada Fashion”) 

 

EU, JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE D A ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA  

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Extr aordinária realizada no dia 20 de 

Novembro de 2006, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a seguinte Saudação: 

SAUDAÇÃO  

Saudamos o evento “Almada Fashion” promovido pela A ssociação dos Comerciantes 

do Distrito de Setúbal – Delegação de Almada, com o  apoio financeiro da Câmara 

Municipal, que através da sua iniciativa promoveu o  comércio tradicional no nosso 

Concelho e trouxe a Almada jovens talentos da moda portuguesa, entre eles jovens 

que participaram no evento “Almada Moda Jovem”. 

Este desfile teve a finalidade de dar maior visibil idade ao comércio e mostrar aos 

Almadenses o melhor que os nossos estabelecimentos comerciais possuem para 

cativar os seus potenciais clientes, através do nov o visual na moda. 

O resultado deixa antever um cenário promissor e fo rtalece o objectivo de criar uma 

ligação mais próxima entre o comércio tradicional e  a população residente pela 

qualidade dos produtos colocados à disposição de qu em visita as lojas do nosso 

Concelho. 

Com roupas, malas, sapatos e jóias das lojas do com ércio de Almada, da colecção 

Outono/Inverno, promoveram a imagem de qualidade, c apacidade e empenho próprios 

da qualidade que os manequins portugueses sempre no s habituaram. 

São estes projectos que promovem, enriquecem, incen tivam os novos empresários a 

médio e longo prazo, fazem crescer o nosso orgulho e a nossa auto-estima, como 

parte integrante da sociedade Almadense. 
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Estas iniciativas dão vida própria ao nosso Concelh o, criam emprego de forma 

consistente, abrem um caminho de maior desenvolvime nto e sustentabilidade para o 

comércio tradicional. 

Os empresários devem investir no Concelho, não por sentimentalismo, mas porque 

esse investimento é rentável, cria riqueza, permite  um futuro mais consistente e 

risonho ao nosso comércio. 

Perceber os desafios que se colocam ao nosso comérc io tradicional é assumir a 

responsabilidade de qualificar e promover o bem-est ar e criar a apetência de comprar 

na loja à nossa frente ou ao nosso lado. 

É necessário que os recursos do País e do Concelho sejam utilizados com bom senso 

e de forma eficiente e racional na criação de rique za. 

A Assembleia Municipal de Almada, reunida no dia 20  de Novembro de 2006: 

� Saúda a Associação do Comércio e Serviços do Distri to de Setúbal – Delegação 

de Almada pela iniciativa e faz votos para que nova  edição de “Almada Fashion” 

aconteça na nossa cidade.  

 
 

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

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DE STE CONCELHO. 

 
 
Almada, em 21 de Novembro de 2006 
 
 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


