
 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 
Nº 60/VIII/2004 

(Moção/Deliberação sobre Paragem na Estação do Pragal 

dos Comboios Alfa-pendular nas ligações Porto e Faro) 

 

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

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

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

2004, realizada no dia 30 de Junho de 2004, a Assembleia Municipal de Almada aprovou 

a seguinte Moção: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

O Conselho de Gerência da CP retirou do seu programa de exploração comercial para 

o Verão de 2004, e a partir do passado dia 6 de Junho, o comboio da manhã Alfa-

pendular com destino ao Porto, bem como o regresso do Porto à noite, com início e 

termo na estação do Pragal. 

Isto significa que os habitantes do nosso Concelho terão novamente de se deslocar a 

Lisboa, estações de Santa Apolónia ou Gare do Oriente, para se deslocar por comboio 

para o Porto e terminar naquelas estações o seu regresso ao Concelho. 

Também no que diz respeito à recente ligação ao Algarve com serviço Alfa-pendular, 

estão os habitantes de Almada impedidos de utilizar o comboio a partir da estação do 

Pragal, já que esta estação não tem qualquer paragem comercial para este comboio. 

Sendo a CP uma empresa pública, o mesmo é dizer tutelada pelo Governo, é 

inadmissível que o Governo permita tamanha falta de respeito pelos Almadenses. 
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EDITAL 
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A Assembleia Municipal de Almada, reunida em sessão ordinária no dia 30 de Junho 

de 2004, delibera: 

1) Exigir a reposição do Alfa-pendular Pragal/Porto/Pragal; 

2) Reclamar a rectificação dos horários dos comboios Alfa-pendular 

Lisboa/Faro/Lisboa por forma a incluir no serviço em questão, uma paragem 

comercial neste que é, a seguir a Lisboa, o mais populoso concelho atravessado 

por esta linha. 

 
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 Julho de 2004 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
              (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


