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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 

Dezembro de 2003, realizada no dia 15 de Dezembro de 2003, a Assembleia Municipal 

de Almada aprovou a seguinte Moção: 

 

MOÇÃO / DELIBERAÇÃO 

O dia 4 de Dezembro de 1980 ficará para sempre marcado como um dos dias mais 

tristes da democracia portuguesa.  

O Primeiro Ministro de então, Dr. Francisco Sá Carneiro, juntamente com demais 

acompanhantes e tripulação de um avião Cessna perdiam a vida tragicamente na 

sequência de um, ainda hoje, misterioso desastre.  

Portugal e a democracia portuguesa ficavam mais pobres, falecia assim uma das 

pessoas que mais contribuiu para que hoje possamos todos viver em liberdade.  

Francisco Sá Carneiro pautou a sua vida pelo cumprimento das suas obrigações 

públicas, destacando-se como homem de grandes princípios e valores.  

Francisco Sá Carneiro durante os vários anos em que ocupou diversos cargos políticos, 

desde deputado à Assembleia da República até Primeiro Ministro de Portugal sempre 

mostrou a sua determinação e competência pela resolução dos problemas do nosso 

país. Figura determinante na transição política de Portugal desde o anterior regime até 

ao actual sistema democrático, foi fundador do Partido Popular Democrático, 

actualmente Partido Social Democrata e seu militante número um, tendo sido um 

exemplo para muitos milhares de pessoas.  
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O reconhecimento deste grande vulto foi unanime independentemente da sua filiação 

partidária, pois os grandes Homens estão sempre acima das disputas político-

partidários ficando para sempre inscrita a sua existência na memória colectiva do país.  

Nesta ocasião e passados 23 anos, a Assembleia Municipal de Almada presta a sua mais 

profunda homenagem a quem tão bem soube elevar o nome de Portugal.  

Nesse sentido, a Assembleia Municipal de Almada reunida a 15 de Dezembro de 2003, 

delibera:  

 Que o Executivo Municipal diligencie no sentido de que uma nova avenida a 

criar no nosso concelho possa ter o nome do Dr. Francisco Sá Carneiro.  

 

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 16 de Dezembro de 2003 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
          (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


