
 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 
Nº 73/VIII/2004 

(Voto de Pesar pelo falecimento de Maria de Lourdes Ruivo da Silva 

Pintasilgo) 
 

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

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Reunião da Sessão Extraordinária, realizada no dia 29 de Julho de 

2004, a Assembleia Municipal de Almada aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

 

VOTO DE PESAR 

"Muitas vezes temos a sensação de que as palavras estão fervendo dentro de nós, que é preciso 

dizê-Ias. É preciso que venham, que deixem de ser coisas infom7es, que passem a ser qualquer 

coisa. Mesmo que seja maldita, essa palavra é essencial para estabelecer pontes de 

comunicação".  

Maria de Lourdes Ruivo da Silva Pintasilgo, nascida em Abrantes a 18 de Janeiro de 1930, 

engenheira química, primeira ministra por 100 dias, embaixadora, candidata à Presidência 

da República, deputada europeia pelo PS.  

A madrugada do passado dia 9 roubou a Portugal aquela que "colocada em vida do lado de 

dar, não do receber", como Fernando Dacosta referenciou, "um desses seres tocados pelo 

sagrado que não cabem no espaço que Ihes foi destinado, nem no corpo, nem nas normas, 

nem nos modelos, nem nos interesses vigentes". 

Natália Correia, sua amiga e apoiante eleitoral, um dia, definiu-a assim: "Ela acredita nas 

coisas simultâneamente por fé e por matemática. É uma engenheira de utopias".  

Foi das primeiras vozes a lembrar-nos que é urgente reinventar a democracia, para que 

não se perca, e a solidariedade para não nos perdermos.  
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Era simultaneamente ambiciosa e generosa: apenas as grandes causas a galvanizavam. Foi 

assim na criação do Movimento do Graal, em Portugal, nos seus desempenhos na 

UNESCO, nas Nações Unidas, na OCDE, no Comité des Sages da Comissão da União 

Europeia, no Clube de Roma, na Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, na 

Comissão Independente sobre a População e a Qualidade de Vida, no Projecto para uma 

Sociedade Activa, na Comissão Mundial de Globalização, na luta contra a invasão do 

Iraque...  

Foi esta mulher notável que nos disse “Fazemo-nos na medida em que dialogamos com os 

outros e podemos discutir com os outros. E nisso sou ferozmente contra o consenso, porque o 

consenso nivela e não permite sequer que as pessoas emitam outras opiniões e outras vozes. 

Vejo muito mais a relação pela palavra como conflitual. O gosto que dá, pensar em conjunto 

com alguém que diz o contrário do que a gente está a dizer...”  

A Assembleia Municipal de Almada reunida em 29 de Julho de 2004, reverencia a memória 

de Maria de Lourdes Pintasilgo e apresenta à sua família, 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 30 de Julho de 2004 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
                (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


