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Grupo Municipal do PCP
Voto de Pesar
Morreu no passado dia 5 de Dezembro, em Joanesburgo, aos 95 anos, o ex-presidente da África do Sul e
prémio Nobel da Paz, Nelson Mandela.
Nelson Mandela desde muito cedo se identificou com as aspirações de liberdade e justiça do seu povo,
dedicando a sua vida à luta contra o regime explorador e opressor do apartheid na África do Sul. Participou
desde 1942 no Congresso Nacional Africano, e foi fundador, em 1944, com Wa[ter Sisulu e Oliver Tambo, da
sua Liga Juvenil. Na sequência do massacre de Sharpeville, perpetrado pela polícia sul-africana, e da
ilegalização do ANC, em 1960, Nelson Mandela conduziu a luta armada do ANC contra o apartheid.

Em 1962, Nelson Mandela foi preso, vindo a ser condenado a prisão perpétua. Em 1985 foi-lhe negada a
liberdade condicional por se recusar a renegar a luta armada do seu povo contra o apartheid. Após 28 anos
na prisão, em 1990, culminando a heroica luta do povo sul-africano e uma campanha de solidariedade e de
exigência da sua libertação desenvolvida ao nível mundial pelas forças progressistas, Nelson Mandela viria a
ser libertado, tomando o seu lugar na direcção do processo que conduziria ao fim do hediondo regime de
apartheid. Em 1991, seria eleito Presidente do ANC, substituindo Oliver Tambo, e em Maio de 1994 foi
eleito Presidente da República da África do Sul, tendo exercido esta função até 1999.

O falecimento de Nelson Mandela é uma enorme tristeza para todos aqueles que no Mundo consideram a
sua vida um elevado exemplo de coragem, de dignidade e de total entrega à causa da liberdade, da justiça
e do progresso social.
O Grupo Municipal do PCP propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua Sessão de 16 de Dezembro
de 2013, delibere:
a) Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Nelson Mandela e apresentar as suas mais
sentidas condolências e a solidariedade perante a dolorosa perda do dirigente histórico da luta
do povo sul-africano contra o apartheid e pela conquista da liberdade, democracia e progresso
social;
b) Propor que seja considerada a atribuição do seu nome a uma artéria ou local significativo de Lisboa;
c) Remeter o presente voto de pesar à Embaixada da África do Sul.
~fl€~’I4AjT~ ,DO 4 L’

Só~scci2~

~.Qj)Q kt4q

&~t≥

MIL~

O Deputado Municipal do PC~

~tnwr ~c c~-Pt’~

~ btt
4t&s OS. GcsPâs ~Jai~ik~ZPAi’S
lii g&.c~tPa~.flts

Pe~S

it~ict~» AçaL~
ckc~ 4-&ic’

3-O frtÇ~ 1;

CQj~ Ac&*Lf
&o

Ps:

-

Carlos Silva Santos

—

.f’mp,S

.etP ~ ~rJ

06Ai.~t&.3 reç
Av. de Roma, 14— P—3°Andar
CP 1000 -265 LISBOA
Telef.: 218 170 424
Fax: 218 170 425
E-mail: aml.ncø(~cm-lisboa.r,t
http:I!pcp.am-lisboa.ptl
—

.~

R(A92th)

~ 4J

i42 t L

