
 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 
Nº 80/VIII/2004 

(Moção De Homenagem a Carlos Paredes) 

 

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 a seguinte Moção: 

MOÇÃO 

Carlos Paredes, o músico, que abraçado à sua companheira guitarra, tirava das suas 

cordas, com aquelas mãos de ouro que a natureza lhe concedeu, os sons e as harmonias 

mais humanos que sempre nos acompanharão para alimento das nossas emoções.  

Carlos Paredes, o homem inteiro, o trabalhador incansável de todas as horas, o lutador 

em todas as frentes, pela sua sobrevivência e de sua família, pela elevação da vida, pela 

liberdade do ser; o criador de beleza em toda a sua humildade, o comunista sempre 

disponível para as tarefas que o seu partido lhe atribuía.  

Carlos Paredes, o homem novo! Na defesa do povo a que pertence, tão oprimido e 

maltratado anos a fio pelo fascismo no poder, teve "o seu lugar ao sol" - ao lado de tantos 

e tantos outros bons seres humanos - nas vis prisões daquele nosso Portugal.  

Carlos Paredes deixa-nos mais pobres porque não continuará a falar-nos, como só ele 

sabia, durante horas inesquecíveis, aquecendo a nossa existência com os seus pensamentos  
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de inesgotável humanidade e o seu carácter de uma bondade sem limites, que semeava de 

imediato os laços de uma amizade incondicional.  

A sua música, tão portuguesa, património de todos nós, será a grata compensação.  

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em 29 de Julho de 2004 homenageia desta 

forma a vida e a obra de Carlos Paredes, um artista de génio, um homem solidário, um 

homem humano do mundo. 

 
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) 


