
 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 
Nº 77/VIII/2004 

(Voto de Pesar pelo falecimento de Carlos Paredes – uma forma de sentir 

Portugal) 
 

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 

Faleceu no passado dia 23 de Julho Carlos Paredes.  

Nascido a 16 de Fevereiro de 1925, filho do guitarrista Artur Paredes, cedo aprendeu a 

tocar guitarra.  

A guitarra, as pessoas, a vida - eis aquilo que verdadeiramente contava para Carlos 

Paredes.  

São lendárias as histórias da sua distracção congénita, da sua simplicidade comovente, 

episódios de alegrias, emoções e ternuras contados sem maldade em serões de amigos 

comuns.  

Carlos Paredes é, pois, daquele género raro de seres que praticam as relações humanas 

segundo uma ideia ideal que passa por uma ilimitada vontade de compreender, de olhar as 

pessoas dentro dos olhos, conhecê-las, gostar delas. E de comunicar com elas na sua 

globalidade humana de virtudes e de defeitos, sendo que há defeitos que podem ser 

qualidades e virtudes que podem afinal não ser assim tão virtuosas, tudo dependendo da 

perspectiva, do momento, daquela razão tão última e tão íntima que às vezes nem o próprio 

consegue definir .  
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Quanto à sua música... não é possível deixar aqui algumas palavras. A música de Paredes 

não se explica, apenas se ouve e se sente..  

A Assembleia Municipal de Almada reunida a 29 de Julho de 2004, aprova um voto de 

sentido pesar pelo falecimento de Carlos Paredes, enviando as suas condolências à família e 

amigos. 

 

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) 


