
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL  Nº 05/IX-2º/2006 
 

 (Voto de Pesar pelo falecimento de Sottomayor Cardia) 

 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Extr aordinária realizada no dia 20 

de Novembro de 2006, a Assembleia Municipal de Alma da aprovou o seguinte Voto 

de Pesar: 

VOTO DE PESAR 

“Os grandes Homens são como as montanhas, só se vêe m ao longe.” 

Mário Augusto Sottomayor Leal Cardia foi um desses grandes Homens a quem a 

nossa democracia muito deve. 

Exerceu até há muito pouco tempo as funções de Prof essor de Filosofia política na 

Universidade Nova de Lisboa. 

Desde cedo se envolveu na luta estudantil contra o regime de Salazar, tendo sido 

preso por diversas vezes e torturado com invulgar v iolência. 

Foi de enorme relevância política, o seu empenho na s campanhas eleitorais da 

oposição democrática particularmente em 1969 e 1973 . É de realçar o modo como 

então enfrentou a polícia e a ditadura. 

Os seus livros e os seus artigos na Seara Nova, cuj a redacção chefiou com enorme 

zelo e dedicação, são precursores do alvor do 25 de  Abril. 

Foi um Homem de invulgar verticalidade, elevando o seu pensamento e acção bem 

acima da mediania. 
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Político, intelectual e académico, será com certeza  uma referência e inspiração para 

várias gerações de estudantes, como um exemplo de c oragem cívica, de lucidez e de 

sagacidade. 

A Assembleia Municipal de Almada curva-se perante a  sua memória e apresenta 

sentidas condolências à família deste Homem superio r. 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM 

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DE STE CONCELHO. 

 

Almada, em 21 de Novembro de 2006 
 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

  (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 

 


