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EDITAL Nº 107/IX-1º/2006 
 

 (Moção de Saudação à Associação de Urbanistas Portugueses  
e à Ordem dos Arquitectos) 

 
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 
Setembro de 2006, realizada no dia 28 de Setembro de 2006, a Assembleia 
Municipal de Almada aprovou a seguinte Moção de Saudação: 

MOÇÃO DE SAUDAÇÃO 

A realização de eventos de grande importância e significado nos mais diversos 
domínios da vida da cidade, muitos deles ultrapassando as fronteiras do nosso 
Concelho, e assumindo características nacionais e mesmo internacionais, constitui 
necessariamente motivo de orgulho e regozijo dos cidadãos e seus representantes 
locais, e prestigiam o Município de Almada. 
 
A fixação de eventos de grande envergadura no nosso Concelho resulta, por uma 
lado, da política de incentivo e apoio às entidades, locais e nacionais, prosseguida 
desde há décadas pela Câmara Municipal de Almada, no sentido de proporcionar 
as melhores condições técnicas e logísticas para a realização desses eventos, e 
por outro lado, corresponde ao reconhecimento objectivo por parte de um 
crescente número de instituições, organizações e outras entidades, da amplitude 
da oferta e da capacidade destes meios hoje disponíveis no nosso Concelho, 
colocados ao serviço do conhecimento, do saber e do desenvolvimento que a 
todos beneficia. 
 
A próxima realização das XII Jornadas da Associação dos Urbanistas Portugueses, 
que decorrerão nas instalações do Fórum Municipal Romeu Correia em 27 a 29 de 
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Outubro e do Congresso Nacional da Ordem dos Arquitectos, que decorrerá entre 
23 e 25 de Novembro em diversos espaços municipais, destacando-se o novo 
Teatro Municipal e o Fórum Municipal Romeu Correia, a que se junta a realização 
da primeira edição do Prémio Municipal de Arquitectura, de que é presidente do júri 
o Arquitecto Silva Dias, que será alvo de uma homenagem através de uma 
exposição especialmente dedicada ao seu trabalho e à sua obra de grande relevo 
nacional e mesmo internacional, são apenas alguns exemplos da capacidade de 
realização que o nosso Concelho atingiu já, e constituem naturalmente momentos 
altos da sua promoção em termos nacionais. 
 
Neste quadro, a Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Ordinária em 
28 de Setembro de 2006, decide: 
 

Saudar calorosamente e reconhecidamente a Associação dos 
Urbanistas Portugueses e a Ordem dos Arquitectos, por terem escolhido 
o nosso Concelho de Almada para a realização de tão importantes e 
significativos eventos, desejando-lhes uma estadia agradável e 
trabalhos profícuos para o Urbanismo, a Arquitectura e seus 
profissionais, para que tenhamos cada vez mais urbes sustentáveis, 
participativas e solidárias. 

 
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 Setembro de 2006 
 
 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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