
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL Nº 88/IX-1º/2006 
 

 (Moção de Saudação ao Fórum Social Português) 
 

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 2006, realizada no dia 29 de Junho de 2006, a Assembleia Municipal de 
Almada aprovou a seguinte Moção de Saudação: 

MOÇÃO DE SAUDAÇÃO 

O Fórum Social Português, que este ano se realiza em Almada, de 13 a 15 de 
Outubro, representa um espaço de debate, convergência e participação de 
movimentos, organizações sociais e políticas, e cidadãos e cidadãs que se 
reconhecem no processo dos fóruns sociais mundiais e continentais, que 
condenam a globalização neoliberal, lutam contra a guerra, o sexismo, o racismo, a 
homofobia, a pobreza, a exclusão social, os ataques ao ambiente e aos serviços 
públicos. 

Trata-se de um espaço de diversidade e pluralidade em que todos e todas são bem 
vindos, participando em condições de igualdade num processo de construção que 
se pretende aberto e transparente, onde as diversas agendas de luta se podem 
cruzar e inter-agir. 

Ciente da importância da realização deste Fórum Social Português em Almada e no 
actual contexto político de ataque aos trabalhadores de diversos sectores 
profissionais, às mulheres no seu direito à participação política, aos serviços e 
bens públicos, a Assembleia Municipal de Almada reunida em 29 de Junho de 2006, 
apela à participação cidadã neste Fórum e saúda a sua realização na cidade de 
Almada. 
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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 30 de Junho de 2006 
 
 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

    (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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