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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 Junho de 2003, 

realizada no dia 27 de Junho de 2003, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a 

seguinte Saudação:  

 
SAUDAÇÃO 

O direito à preferência emocional e sexual, assim como o direito à vida privada deveria fazer 

parte dos Direitos Humanos, num século onde os preconceitos já não deveriam pesar nas 

relações entre as pessoas. 

Mas assim não é. 

Os preconceitos, as discriminações, as violências, as atitudes homofóbicas, pesam sobre 

milhares de pessoas que têm diferentes orientações sexuais e que nem sempre conseguem 

assumir, perante a sociedade, essa opção de vida. 

Amanhã, dia 28 de Junho, o movimento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros) vai 

realizar, pelas 17H00, a partir do Marquês de Pombal, a Marcha de Orgulho LGBT. 

Nesta Marcha as pessoas do movimento LGBT manifestam o seu orgulho pelo facto de terem 

sobrevivido a uma orientação sexual condenada ao silêncio e à vergonha nesta sociedade. 

Recusam a carga moral da culpabilidade e exigem dignidade. Recusam uma existência 

clandestina de afectos e proclamam que querem ter direitos iguais. 

“Nem menos, nem mais, direitos iguais” é esse o slogan que irá ecoar na marcha que se 

realiza amanhã. 
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A Assembleia Municipal de Almada, reunida a 27 de Junho de 2003, saúda a realização da 

Marcha Orgulho LGBT considerando que este movimento, parte integrante do Fórum 

Social Português, com a sua vasta diversidade e heterogeneidade, constitui um parceiro 

empenhado nas lutas sociais, que no país e no mundo se desenvolvem contra a injustiça, a 

opressão e a discriminação em função da orientação sexual, objectivamente resultante da 

globalização neoliberal destruidora dos mais elementares direitos de cidadania. 

 
 
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 30 de Junho de 2003 

 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
                      (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


