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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 2004 realizada no dia 13 de Dezembro de 2004, a Assembleia Municipal 

de Almada aprovou a seguinte Moção: 

 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

O Exmo Sr. Presidente da República anunciou ao país no dia 1O de Dezembro os 

motivos da dissolução da Assembleia da Republica, fundamentando a sua decisão na 

incompetência revelada pela maioria de direita PSD/PP devido a "sucessivos 

incidentes e declarações, contradições e descoordenações que contribuíram para o 

desprestígio do Governo, dos seus membros e das instituições em geral."  

Uma significativa maioria dos portugueses concordou com a decisão presidencial e 

sentiu um imenso alívio pela queda de um governo, que no curto tempo de vigência 

revelou uma evidente falta de competência contribuiu para o crescimento do 

desemprego, aumentou o custo de vida, prejudicou a economia, agravou os problemas 

sociais, prejudicou gravemente o país com políticas erradas e injustas na saúde, na 

educação, na habitação, nos transportes e contribuiu para fazer minguar a esperança 

e a confiança das portuguesas e dos portugueses no seu futuro colectivo.  

Todos temos ainda na memória a atabalhoada tomada de posse do Primeiro Ministro 

Santana Lopes, o anúncio irreflectido da deslocalização dos ministérios, as confusas 

tomadas de posse de alguns ministros e secretários de estado, o caricato caso do 

"Barco do Amor", o anúncio de decisões precipitadas e não cumpridas, o conturbado  
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processo de colocação de professores. as pressões junto de órgãos de comunicação e a 

tentativa de os controlar, as ausências a compromissos institucionais, a demissão 

comprometedora de um ministro descredibilizando o chefe do governo, o discurso 

patético da incubadora e de tantos outras singularidades reveladoras da ligeireza, da 

incompetência e da falta de sentido de estado.  

Tendo em conta as novas perspectivas abertas com a dissolução da Assembleia da 

República a Assembleia Municipal de Almada decide:  

Saudar a decisão do Sr. Presidente da República de consultar o Povo Português 

através de eleições antecipadas para a Assembleia da República.  

Exortar as forças políticas concelhias e nacionais a assumir as suas responsabilidades 

no combate frontal às políticas de direita, através de projectos políticos capazes de 

resolver os problemas do país, melhorar as condições de vida dos portugueses e 

potenciar o desenvolvimento económico e social. no contexto de uma democracia 

europeia avançada onde a paz, a liberdade, a justiça social, o respeito pelo ambiente e 

os direitos humanos estejam sempre presentes. 

 
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 14 de Dezembro de 2004 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

        (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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