
 

  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 18/VIII/2005 
 

 (Voto de Pesar e Reconhecimento pelo falecimento do Papa João Paulo II) 

 

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 Abril de 

2005, realizada no dia 27 de Abril de 2005, a Assembleia Municipal de Almada aprovou o 

seguinte Voto de Pesar:  

 

VOTO DE PESAR E RECONHECIMENTO  

 
Faleceu no passado dia 2 de Abril, Sua Santidade o Papa João Paulo II. 

Por todo o mundo muitos milhões de pessoas, crentes e não crentes, curvaram-se 

respeitosamente perante o comovente desaparecimento de um Papa, de um líder mundial e 

de um Homem que protagonizou a convivência e o diálogo entre religiões e povos, que 

defendeu persistentemente a paz, que pregou incansavelmente o direito de todo o ser 

humano a uma vida com dignidade. 

Nos vinte e oito anos de pontificado de João Paulo II é de destacar a forte personalidade, a 

extraordinária fé, a dignidade e a coragem, a sua voz e o exemplo empenhado, o exercício 

de um magistério de influência e de esperança, em que crentes e não crentes se sentiam 

parte e acompanhavam, nas suas palavras e viagens, a sua visão universal, as mensagens 

de paz e de diálogo entre os homens, que influenciaram toda a humanidade. 

Num mundo conturbado e desequilibrado, em crise de valores humanistas, de grandes 

injustiças sociais, do aumento da pobreza, dos conflitos regionais e da guerra, a voz 

empenhada do Papa com a sua magnífica humanidade foi exemplo de liderança nos 

caminhos da paz e da igualdade. 
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A força, o empenho e a bondade do Papa tem que sobreviver na memória dos Homens de 

hoje e de amanhã para que todos se responsabilizem na construção de um mundo melhor – 

um mundo sem pobreza, justo, fraterno e solidário. 

Exaltando a proclamação do Papa “Nunca mais à guerra”, “Nunca mais Hiroxima”, “Nunca 

mais Auschwitz”, para que seja a estrela iluminadora da humanidade. 

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Plenária no dia 27 de Abril de 2005, 

por ocasião do falecimento do Papa João Paulo II, delibera: 

1  - Manifestar o mais profundo pesar, respeito e solidariedade para com a Comunidade 

Católica do Concelho de Almada, e juntar-se ao sentimento de perda da 

Comunidade Almadense. 

2  - Apresentar as mais sentidas condolências a Sua Eminência o Cardeal Patriarca de 

Lisboa D. José Policarpo e Sua Eminência o Bispo de Setúbal D. Gilberto Canavarro. 

 

 

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 28 de Abril de 2005 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

   (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 


