
 

  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 53/VIII/2005 
 

 (Voto de Pesar pelo falecimento do Professor Emídio Guerreiro) 

 

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

DO CONCELHO DE ALMADA 

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

2005, realizada no dia 30 de Junho de 2005, a Assembleia Municipal de Almada aprovou o 

seguinte Voto de Pesar:  

VOTO DE PESAR  

Faleceu ontem, em Guimarães, o Professor Emídio Guerreiro.  

Este Homem, guerreiro de nome e de carácter, como disse Almeida Santos, repousou depois 

de ter atravessado três séculos e de ter sido testemunha participante das grandes 

convulsões que marcaram o século XX.  

Foi um lutador frontal, continuado e corajoso pelas causa da Liberdade, da Igualdade e da 

Fraternidade.  

Podia ter escolhido a vida universitária prestigiante e tranquila que a sua inteligência 

invulgar conquistou, mas para ele, lutar e combater por causas justas foi sempre a maior 

motivação da sua vida.  

Enfrentou o ditador e por isso foi demitido, tendo-se refugiado em Paris, onde o 25 de Abril o 

foi encontrar, a lutar, numa genuína declaração de guerra contra os déspotas e os tiranos, 

“opondo a violência justa à violência injusta”.  

A sua memória ficará sempre ligada ao Centro de Solidariedade Humana que ajudou a criar e 

que tem o seu nome.  

Repousou pois, finalmente, o Homem que ao longo de 105 anos esteve sempre ao lado dos 

que ganham na vida o prémio da verticalidade, da coragem, do idealismo e do espírito 

revolucionário, ao serviço das causas justas.  
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A Assembleia Municipal de Almada reunida em 30 de Junho de 2005, curva-se perante o 

Homem, o Intelectual e o Cidadão e apresenta à sua família e amigos, as mais 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 01 de Julho de 2005 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 


