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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 

Na passada quinta-feira, dia 9 de Dezembro, a Assembleia da República aprovou a 

resolução da oitava comissão de inquérito sobre a queda do avião Cessna que vitimou 

a 4 de Dezembro de 1980, Francisco Sá Carneiro, então 1º Ministro de Portugal, 

Adelino Amaro da Costa, então Ministro da Defesa e demais passageiros e tripulação.  

O caso Camarate, como ficou para a história conhecido, teve assim mais um 

desenvolvimento. Sabemos agora que se tratou de um atentado... houve um crime, 

com vítimas...  

Mas, se todos sabemos quem foram as vítimas desse crime, é altura de sabermos 

também quem foram os criminosos!!  

A resolução da oitava comissão parlamentar de inquérito, aprovada no dia 8 de 

Dezembro na Assembleia da República, para além de concluir que se tratou de um 

atentado, aprova ainda que todo o processo deve ser "facultado, de imediato e 

integralmente, ao Tribunal da Relação de Lisboa e à Procuradoria-Geral da 

República, na convicção de que contém elementos úteis à apreciação judicial em 

curso".  
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Confiantes de que a justiça se cumprirá, a Assembleia Municipal de Almada reunida 

a 13 de Dezembro de 2004, aprova um voto de confiança nas autoridades judiciais no 

sentido de que possam agora atingir a verdade, realizando o julgamento que Portugal 

espera.  

 

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) 


	O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

