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(Voto de Pesar pelo falecimento de 

Carlos Aboim Inglês) 

     

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Fevereiro 

de 2002, realizada no dia 22 de Fevereiro de 2002, a Assembleia Municipal de 

Almada aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

VOTO DE PESAR 

Carlos Aboim Inglês foi um intelectual comunista que dedicou toda a sua 

vida às causas mais nobres que o ser humano pode abraçar: 

 Intervir politicamente para a emancipação dos Povos. 

Carlos Aboim Inglês tinha apenas 16 anos quando aderiu ao PCP. 

Foi em 1946, no tempo em que significava arriscar a liberdade e adiar até 

desistir de sonhos e projectos pessoais tão elementares como continuar os 

estudos académicos. 

Foi expulso da Faculdade de Letras. 

A sua generosa dedicação contra a opressão e repressão fascista, pela causa 

da liberdade, pela emancipação da classe operária, dos trabalhadores e do 

Povo Português, implicou que conhecesse os rigores da vida clandestina e a 

sofrer as torturas da polícia fascista. 

Estamos, portanto, perante um construtor activo do 25 de Abril de 1974 e dos 

seus ideias. 
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Até à morte, no passado dia 11 de Fevereiro, Carlos Aboim Inglês foi um 

estudioso das questões relacionadas com a cultura e com os intelectuais, 

dedicando-se ultimamente ao aprofundamento das novas formas de actuação 

e exploração do Capitalismo Internacional designado por Globalização. 

Carlos Aboim Inglês foi respeitado e estimado pela mulheres, homens e 

jovens do seu Partido, mas também fora do PCP. 

 O PCP perdeu um valioso dirigente 

 O Povo Português um amigo 

 A intelectualidade um coerente membro 

Todos estamos mais pobres. 

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em 22/02/2002 curva-se perante 

a memória de Carlos Aboim Inglês e envia à Família enlutada as sinceras 

condolências. 

 

P0R SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR 

MIM ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE 

CONCELHO. 

 

Almada, em 25 de Fevereiro de 2002 

      O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

                                                       (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


