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(Comemorações dos 35 anos do 25 de Abr i l  de 1974)

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

CONCELHO DE ALMADA

Faço  públ ico  que  na  Pr imei ra  Reunião  da  Sessão  Ordinár ia  referente  ao  mês  de  Feverei ro  de  2009 

da  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  real izada  no  dia  25  de  Fevere i ro  de  2009,  a  Assemble ia  

Munic ipal aprovou a seguinte Moção/Del iberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO

Em  Setembro  passado,  o  Par t ido  Socia l is ta  apresentou  uma  proposta  acei te  por  todas  as  forças  

pol í t icas representadas nesta  Assemble ia,  com excepção da CDU, sobre a real ização de uma Sessão  

Solene para as comemorações dos 35 anos do 25 de Abr i l  de 1974. 

Esta proposta t inha os seguintes object ivos: 

•  Celebrar  os  35  anos  do  aniversár io  da  Revolução  dos  Cravos,  que  inst i tu iu  o  regime  

democrát ico em Por tugal . 
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•  Permi t i r  à  Assemble ia  Munic ipal  de Almada,  enquanto órgão representat ivo  do Poder  Local  

Democrát ico,  assumir  um  papel  mais  act ivo  na  promoção  da  celebração  da  data,  sem 

inval idar  a  sua  par t ic ipação  noutros  eventos  organizados  pelos  restantes  órgãos 

autárquicos,  dando  uma  especia l  atenção  às  camadas  mais  jovens,  a  quem  deveremos 

incut i r  o espí r i to de Abr i l .  

Porque se t rata  de uma data h is tór ica,  com um inegável  s igni f icado para as populações,  que  mesmo  

ao f im de mais  de t rês décadas  e meia,  o demonstram em inúmeras mani festações e acontecimentos  

populares. 

Porque Almada é um Concelho com uma grande t radição de celebração popular  do  25  de Abr i l ,  f ru to 

das  suas  largas  t radições  ant i fascis tas  e  de  um genuíno  empenhamento  do  movimento  associat ivo  e  

do poder autárquico na organização destas inic ia t ivas. 

Porque  do  debate  então  real izado  t inha  f icado  a  promessa  de  vol tarmos  a  fa lar  do  envolv imento  da  

Assemble ia Munic ipal na organização das comemorações dos 35 anos do 25 de Abr i l .  

Assim,  a  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  reunida  em  sessão  ord inár ia  dia  25  de  Fevere iro  de 

2009, del ibera: 
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1.  Organizar,  em  data  acordada  em  conferência  de  representantes,  uma  sessão  

extraordinár ia,  para  que  a  Assemble ia  Munic ipal  reúna  em Sessão  Solene  dest inada  a  

comemorar os 35 anos do 25 de Abr i l .  

2.  Const i tu i r  um Grupo de Trabalho saído da 2ª  Comissão que integre 1  representante  de 

cada  Grupo  Munic ipal ,  com  a  missão  de  organizar  esta  sessão  solene  da  Assemble ia 

Munic ipal . 

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 26 de Fevere i ro de 2009

                                            O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)
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