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

2003, realizada no dia 22 de Setembro de 2003, a Assembleia Municipal de Almada 

aprovou a seguinte Moção: 

 

MOÇÃO / DELIBERAÇÃO 

A agressão e ocupação do Iraque pelos Estados Unidos da América e pela Grã-

Bretanha foi e continua a ser condenada pelos povos em todo o mundo, incluindo o 

povo português. 

Causadora de numerosas mortes de inocentes e da destruição do património histórico / 

cultural universal, esta guerra que foi e é assente na mentira e na hipocrisia está longe 

de ser resolvida. 

A grave situação e as confrontações existentes no Iraque, nos dias de hoje, são da 

responsabilidade das forças invasoras que lá se mantêm. 

O recente atentado em Bagdad contra as instalações da ONU, que causou inúmeras 

mortes, nomeadamente a do representante do Secretário Geral, o diplomata Sérgio 

Vieira de Mello, é de lamentar e repudiar, mas também deve ser lembrado para 

responsabilizar quem desencadeou esta guerra. 

Este grave e sangrento acontecimento vem confirmar que uma verdadeira solução para 

um futuro de paz no Iraque exige o fim da ocupação estrangeira e o estabelecimento da 

confiança e da capacidade de decisão soberana do povo iraquiano. Aliás, é neste 

sentido que apontam a maioria dos representantes dos países permanentes  do Conselho  
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de Segurança da ONU, reunidos nos dias 13 e 14 últimos, em Genebra. 

Infelizmente, e de novo, ao contrário da Comunidade Internacional e apesar da 

instabilidade perigosíssima da vida no Iraque, o Governo de Portugal, no seu 

seguidismo em relação à Administração Bush, insiste em enviar tropas militarizadas e 

militares para o Iraque. 

PELA PAZ E CONTRA A GUERRA, pelo respeito e soberania dos povos e das nações, os 

eleitos da Assembleia Municipal de Almada reunidos em sessão ordinária, no dia 22 de 

Setembro, decidem: 

1. Exigir a retirada imediata das forças de ocupação estrangeira do Iraque, apoiando 

as iniciativas que venham a ter lugar com este objectivo. 

2. Exigir que o Governo de Portugal não envie forças militares e militarizadas para o 

Iraque. 

3. Curvar-se perante todas as mortes provocadas por esta ocupação, nomeadamente 

perante a memória do Representante do Secretário Geral da ONU, Sérgio Vieira 

de Mello. 

 
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 23 de Setembro de 2003 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
          (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


