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EDITAL Nº 66/IX-1º/2006 
 

 (Moção/Deliberação sobre 25 Abril) 
 
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 Abril de 2006, 
realizada no dia 27 de Abril de 2006, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a seguinte 
Moção/Deliberação: 

MOÇÃO / DELIBERAÇÃO 

A memória faz de nós seres pensantes e dá-nos a capacidade de decidir, de nos tornarmos 
senhores das nossas ideias. Ela ajuda-nos a construir um pensamento lúcido, a transformar 
sonhos em realidades, a mudar a nossa vida e a daqueles que connosco vivem.  

A memória de acontecimentos sublimes da nossa vida colectiva confirma em nós a vontade de 
continuar a construir um país democrático, humanista e progressista.  

A memória de ABRIL tem-nos feito capazes de realizar transformações que alteraram 
profundamente a realidade de um Portugal que era cinzento, injusto, calado pelo medo.  

As memórias de ABRIL que hoje vivemos e celebramos, fazem de nós - homens e mulheres, 
jovens e menos jovens - senhores do nosso futuro, pessoas confiantes nas nossas 
capacidades individuais e colectivas, capazes de continuar a viver a verdadeira cidadania.  

Nos sobressaltos do tempo político a que a memória nos conduz, muita coisa se edificou e se 
alterou qualitativamente. O 25 de Abril de 74 e a memória que todos os anos restauramos dele, 
desbravou caminhos, autonomizou a consciência crítica e deixou a semente cívica de que os 
direitos da pessoa humana se afirmam num contexto económico e social que atenua as 
desigualdades e faz de nós um povo confiante e com acentuado sentido de justiça.  

Lembremos, pois, ABRIL!  Sempre!  

Como exigência de maior justiça social e de PAZ! 



  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

2

EDITAL Nº 66 
 
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 28 de Abril de 2006 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

        (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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