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EDITAL Nº 104/IX-2º/2007 
 

 (A Margem Sul precisa de mais Investimentos) 

 

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 2007, realizada no dia 28 de Junho de 2007, a Assembleia Municipal de Almada 

aprovou a seguinte Moção/Deliberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

A Assembleia Municipal vem por este meio manifestar a sua condenação pelas 

declarações do actual Ministro Mário Lino sobre a localização do futuro aeroporto 

internacional de Lisboa em que o ministro ofendeu os habitantes da Margem Sul do 

Tejo, fazendo parecer pelas suas palavras que neste território se roça o 

subdesenvolvimento. 

Na Margem Sul do Tejo as pessoas, as instituições, as empresas, as infra-estruturas, 

a massa civilizacional que ignorou existir e que não se coibiu de procurar humilhar 

não podem aceitar que um governante de todo o Portugal e não apenas da Ota e 

arredores diga o que disse, pois nada pode justificar que se esqueça que é um 

representante de todos, e não apenas de alguns. 

Todavia, quando o Senhor Ministro se referiu ao deserto da margem sul tinha alguma 

razão, pois são diversos os projectos estruturantes e fundamentais que não tem sido 

apoiados e realmente programados em sede de Orçamento de Estado, tais como o IC-

32, o prolongamento do lC-20, a estrada E.R. 377-2, para não referir muitos outros 

projectos de responsabilidade directa do Ministério das Obras Publicas. Estes 

projectos dizem muito em concreto ao Concelho de Almada, mas existem muitos 

outros pelo distrito que também não têm sido concretizados, penalizando desta 

maneira as populações que habitam toda a Margem Sul do Tejo.  

Nesse sentido é efectivamente verdade que a Margem Sul necessita de mais 

investimento, contudo a Administração Central considera que tal constatação lhe é 
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completamente alheia. Não se pretende em relação ao novo aeroporto apoiar esta ou 

aquela localização, o que se pretende é que possa haver um estudo sério, realista, 

isento e independente que apoie o processo de decisão político e que permita aos 

Portugueses de todo o País perceber porque foi tomada uma determinada decisão em 

detrimento de outra. A cegueira política e a teimosia pura não podem pautar o 

processo de decisão de tão importante investimento para Portugal. Não somos a favor 

de uma ou outra solução, somos sim a favor da melhor localização em prol dos 

interesses de todos e não apenas dos interesses de alguns em particular.  

 

Como tal a Assembleia Municipal reunida na sua sessão ordinária de Junho de 2007 

delibera:  

 

• Repudiar e mostrar o seu descontentamento em relação às declarações do 

Ministro Mário Lino que consubstanciam uma profunda ofensa e humilhação a 

todos quantos vivem e trabalham na Margem Sul do Tejo 

• Reivindicar mais e melhor investimento para o Concelho de Almada e restantes 

Concelhos a sul do Tejo, alertando para a consecutiva diferença de 

investimento entre a margem norte e a margem sul, sendo que este tratamento 

diferenciado resulta num desenvolvimento desigual e injusto que é necessário 

alterar.  

 

 

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 29 de Junho de 2007 
 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

      (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


