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EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Sessão Extraordinária realizada no dia 04 de Novembro de 2002, a 

Assembleia Municipal de Almada aprovou o seguinte Voto de Congratulação: 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

A vitória Luís Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais brasileiras é um 

importante sinal de esperança para todo o mundo. Quase 53 milhões de votos 

exprimem o desejo e o empenho popular numa mudança que o Brasil já não podia 

adiar mais. A esperança venceu o medo e o eleitorado decidiu por um novo caminho 

para o país. As eleições foram, acima de tudo, uma vitória da sociedade brasileira e de 

suas instituições democráticas, uma vez que elas trouxeram a alternância no poder, 

sem a qual a democracia perde a sua essência.  

Um dos maiores povos do planeta resolveu, de modo pacífico e tranquilo, traçar um 

rumo diferente para si. A maior votação de sempre contra a continuidade de um 

projecto político predatório – o da gestão neoliberal de Fernando Henrique Cardoso – 

, profundamente comprometido com instituições financeiras internacionais como o 

FMI e o Banco Mundial e com a sua direcção, a Administração norte-americana.  

A vitória de Lula e do Partido dos Trabalhadores representa uma viragem na 

América Latina e uma oportunidade para todo o mundo. A chegada de um 

trabalhador ao Palácio do Planalto representa a maior lição dada, em décadas, aos 

tutores de um continente marcado pelas desigualdades gritantes e pelo golpismo de  
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patrocínio externo. Romper o ciclo da dependência e da voragem neoliberal e 

aprofundar a democracia contra o arbítrio militarista dos grandes interesses, este é o 

desafio lançado pela vitória da esquerda brasileira aos povos de todo o continente sul-

americano.  

Para o mundo, a viragem brasileira é seguida com atenção pelos que buscam um 

horizonte de desenvolvimento e paz. De facto, o que se verifica é que um dos maiores 

países do mundo passou a ter uma presidência empenhada na rejeição da nova 

guerra de George Bush – desta vez, contra o Iraque. O governo norte-americano é um 

dos principais derrotados das eleições brasileiras, pelas possibilidades que elas abrem 

quanto à afirmação de novas relações internacionais, baseadas na paz e na 

cooperação.  

 

A Assembleia Municipal saúda o novo Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva 

pelo sucesso eleitoral nas presidenciais e congratula-se, com o povo Brasileiro e os de 

toda a América Latina, pela vitória histórica . O futuro pertence-lhes.  

 

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 05 de Novembro de 2002 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


