
 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 

 

Nº 18/VIII/2002 

(Voto de Saudação ao XXVII Encontro Nacional das 

Associações de Pais) 

     

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

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

de 2002, realizada no dia 22 de Fevereiro de 2002, a Assembleia Municipal de 

Almada aprovou o seguinte Voto de Saudação: 

VOTO DE SAUDAÇÃO 

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em sessão plenária em 22 de 

Fevereiro de 2002, saúda o XXVII Encontro Nacional das Associações de Pais 

e Encarregados de Educação que se realiza no nosso Concelho nos dias 23 e 

24 de Fevereiro de 2002. 

Realizando-se no ano do 25º aniversário da institucionalização do Movimento 

Associativo de Pais, o Encontro recolherá a múltipla experiência de 

intervenção em órgãos e espaços que potenciaram as possibilidades de 

cooperação entre a escola e o meio familiar e as formas de participação das 

comunidades locais e encarregados de educação, professores, alunos e 

autarquias locais, quer na reivindicação de soluções para os problemas da 

educação, quer no contributo efectivo para a sua resolução. 

Sendo o Município de Almada tradicionalmente rico em associativismo aos 

mais diversos níveis, também a intervenção do movimento associativo dos 

pais e encarregados de educação se tem feito sentir de modo muito 

significativo no Concelho, quer na criação de associações de pais nas escolas, 

quer pela sua capacidade organizativa mais ampla, que sempre  tem marcado 
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 presença ao longo destes mesmos vinte e cinco anos com diversificados níveis 

de expressão e que hoje se consubstancia na União Concelhia das Associações 

de Pais de Almada e na Federação Regional de Setúbal das Associações de 

Pais, cujo papel se releva pela sua importância na coordenação local e na 

articulação a nível regional e nacional, nomeadamente pela sua ligação à 

CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais. 

Ao desejar os maiores êxitos aos trabalhos do XXVII Encontro Nacional das 

Associações de Pais e Encarregados de Educação, a Assembleia Municipal de 

Almada reitera a convicção de que as suas conclusões serão um importante 

contributo para o envolvimento dos pais, encarregados de educação e das 

comunidades locais na urgente solução dos problemas que se colocam em 

matéria de educação, num momento em que esta é cada vez mais 

amplamente reconhecida como decisiva para o aprofundamento da 

democracia nas suas diversas vertentes e para o desenvolvimento futuro do 

País. 

 

P0R SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR 

MIM ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE 

CONCELHO. 

 

Almada, em 25 de Fevereiro de 2002 

      O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

                                                       (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


