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Assembleia Municipal 

EDITAL 

 

Nº 87/VIII/2002 

(Moção sobre a necessidade de construção de habitação na Trafaria) 
 

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 Junho de 

2002, realizada no dia 28 de Junho de 2002, a Assembleia Municipal de Almada 

aprovou a seguinte Moção: 

 

MOÇÃO 

1. Considerando que o parque habitacional da Trafaria se encontra degradado e 

é insuficiente para as necessidades da população, designadamente dos mais 

jovens que são forçados a ir residir para outras localidades, do que resulta um 

envelhecimento progressivo da população; 

2. Considerando que a Trafaria tem vindo igualmente a perder população devido 

à implementação do Programa Especial de Realojamento (PER); 

3. Considerando que a Câmara Municipal de Almada para a construção de 

habitação desenvolveu e continua a desenvolver esforços no sentido de: 

a) Desafectação da REN do prédio infra-estruturado aonde se localizou o 

Bairro Residencial 25 de Abril, hoje derrubado e as pessoas realojadas, 

fora da Freguesia, no âmbito do PER; 

b) De cedência pela Direcção Geral do Património de Estado de uma fatia de 

terreno junto à EN 10-1, frente ao Bairro Social da Trafaria, para a 

construção de cerca de 120 fogos de habitação social; 
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4. Considerando que esta matéria foi objecto de tomadas de posição desta mesma 

Assembleia Municipal no anterior mandato; 

 

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Plenária no dia 28 de 

Junho de 2002, reafirma a urgente necessidade de evitar a saída da população da 

Freguesia da Trafaria, pelo que renova as reivindicações anteriormente 

apresentadas ao Governo no sentido de viabilizar os projectos de construção de 

habitação nos terrenos do ex-Bairro 25 de Abril e junto da EN 10-1 / Bairro Social 

da Trafaria. 

 

 

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 2002 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

                                                     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


