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EU, JOSÉ 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 2008 

da Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 27 de Junho de 2008, a Assembleia 
Municipal aprovou a seguinte Moção/Deliberação:  
 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

 
Depois da requalificação urbana operada na sequência das obras do MST, a Av. 25 de Abril, 
principal artéria da freguesia de Cacilhas, ficou com um desenho viário que, sobretudo na 
faixa de sentido descendente, tornou mais evidente e perigoso, pelo estreitamento das vias de 
rodagem, o fenómeno da condução a velocidades muito superiores à permitida pelo Código 
da Estrada. 
Consequência directa desse facto ocorreu, na madrugada do passado dia 13 de Abril, um 
acidente (felizmente sem vítimas e apenas danos materiais), mesmo sobre a passadeira de 
peões que se encontra localizada em frente do posto dos correios (no n.º 41) que acabou com 
o derrube de um poste de iluminação pública, após o veículo ter embatido no lancil do espaço 
canal do MST fazendo o condutor perder o controle da viatura. 
Independentemente das causas subjacentes ao incidente atrás referido, para lá do evidente 
excesso de velocidade, certo é que muitos são os condutores, incluindo alguns motoristas 
dos TST, que aceleram neste percurso colocando em perigo, de forma irresponsável, os 
peões que atravessam naquele local.  
Face ao exposto, a Assembleia de Freguesia de Cacilhas, reunida em sessão ordinária no dia 
23 de Abril de 2008, deliberou por unanimidade solicitar à Câmara Municipal de Almada que 
diligencie no sentido de serem colocadas bandas limitadoras de velocidade na Av. 25 de Abril 
que obriguem os condutores a circular dentro dos limites legalmente estabelecidos pelo 



  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia 
Municipal 

EDITAL 

Nº 88 
 
 

 2

Código da Estrada para que a segurança dos peões não continue a estar permanentemente 
ameaçada.  
A Assembleia Municipal de Almada, reunida em 27 de Junho de 2008, partilhando das 
preocupações manifestadas pela Assembleia de Freguesia de Cacilhas, recomenda à Câmara 
Municipal de Almada que adopte, ou faça adoptar, medidas que promovam a segurança dos 
peões em todo o traçado da linha do MST.  
 
 
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 2008 
 

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE 

ALMEIDA) 


