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

Dezembro de 2004 realizada no dia 13 de Dezembro de 2004, a Assembleia Municipal 

de Almada aprovou a seguinte Moção: 

 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em sessão plenária, em 13 de Dezembro 

de 2004, presta sentida e profunda homenagem à memória de Yasser Arafat, 

Presidente da Organização de Libertação da Palestina (OLP) e da Autoridade 

Nacional Palestiniana.  

Líder do Povo Palestiniano durante cerca de quatro décadas, Yasser Arafat 

consagrou uma vida à luta por direitos inalienáveis, nas mais diversas e difíceis 

condições, sempre dando provas de enorme força, tenacidade, coerência, convicção e 

coragem.  

Resistente e combatente dirigiu a luta justa e legítima de um Povo que pôs no mapa 

do mundo a exigência do respeito pelos seus direitos de liberdade e de 

autodeterminação e soberania do Estado Palestiniano.  

O reconhecimento pelo importante papel que Yasser Arafat desempenhou a favor de 

uma paz justa, digna e duradoura no Médio Oriente, simbolicamente relevada pelo 

prémio Nobel da Paz que lhe foi atribuído em 1994, expressa-se sobretudo nas 

inúmeras  resoluções  aprovadas  na Assembleia Geral  das  Nações  Unidas  e no  seu  
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Conselho de Segurança, que inequivocamente reafirmam essa exigência e 

reiteradamente condenam os que a impedem.  

Homenagear Yasser Arafat é, acima tudo, reconhecer a importância e razão de uma 

causa e manifestar o mais profundo repúdio pela destruição sistemática de um Povo, 

pela ocupação racista e terrorista do seu território e estruturas, pelas violações 

recorrentes da Declaração Universal dos Direitos do Homem e da IV Convenção de 

Genebra, pela construção de um muro de separação na Cisjordânia e Jerusalém 

Ocidental.  

O falecimento de Yasser Arafat constitui uma grande perda. Mas a luta heróica do 

Povo Palestiniano pela libertação dos territórios ilegalmente ocupados por Israel e 

pela edificação do seu próprio Estado independente e soberano em terra da Palestina 

prosseguirá, com a activa solidariedade das forças progressistas e anti-imperialistas 

de todo o 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 14 de Dezembro de 2004 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

        (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


	O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

