
 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 
Nº 24/VIII/2002 

(Voto de Pesar pelo falecimento de Raul Rego) 

 

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 

Raul Rego, nascido em Trás-os-Montes, Macedo de Cavaleiros, em 15 de 

Abril de 1913, faleceu no dia 01 de Fevereiro de 2002. 

De origens humildes, com formação teológica de nível superior, soube ao 

longo da vida pautar-se pelos valores republicanos e da democracia 

pluralista. 

Será apontado por muitos, aos jovens portugueses, como um exemplo cujas 

atitudes ao longo da vida merecem o nosso respeito, destacando-se no 

combate como jornalista e cidadão contra a ditadura. 

Não se vergando aos ditames da censura conheceu como consequência, as 

prisões políticas (Aljube, Caxias) que tanto amedrontavam o Povo Português. 

Membro fundador do Partido Socialista foi constituinte, deputado e ministro 

da Comunicação Social. 

A sua luta como heróico jornalista e escritor, travada com maior fulgor no 

Jornal República, foi peça fundamental para que despertasse mais viva a 

consciência política dos militares de Abril e de todo o Povo Português que em 

1974 viu raiar uma manhã de esperança em mais liberdade e paz. 
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Foi o único português a receber a «Pena de Ouro da Liberdade» em 1976, da 

Federação Internacional de Editores de Jornais. 

Foi também um membro destacado da maçonaria. 

Corajoso, sempre soube afirmar as suas convicções, revelando-se homem de 

carácter que sempre prestigiou a classe jornalística e a classe política de que 

foi um elemento dos mais destacados. 

À família enlutada, a Assembleia Municipal de Almada, reunida em 22 de 

Fevereiro de 2002, apresenta sentidas condolências. 

 
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 25 de Fevereiro de 2002 

      O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

                                                       (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


