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DELIBERAÇÃO 
Nº 40/2013 

 
Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 16 de dezembro de 2013 
 
 

SAUDAÇÃO 

A VIDA E O LEGADO DE NELSON MANDELA 

 

Faleceu no passado 5 de Dezembro, Nelson Rolihlahla Mandela, lutador 
incansável pela liberdade e pela defesa dos direitos do Homem.   

O legado do símbolo máximo de combate ao regime do Apartheid, presidente 
da África do Sul e vencedor do Prémio Nobel da Paz é de uma grandeza 
inadjectivável e constitui-se como uma fonte de inspiração para todos os que 
sofrem às mãos de regimes totalitários ou quaisquer outras formas de 
opressão. 

Existe no entanto algo em Mandela que o distingue da maioria dos resistentes 
que a história glorificou: a grandeza com que renunciou a qualquer agenda de 
vingança pessoal em detrimento da edificação de uma democracia onde a paz 
fosse a riqueza maior, após sacrificar parte significativa da sua vida 
encarcerado injustamente e em condições desumanas.  

Em nome de um ideal pela qual escolheu viver, imbuído da crença de que 
perdoar não implica esquecer mas sim desistir de retaliar, Nelson Mandela 
edificou com a palavra e com o exemplo uma democracia onde a fraternidade e 
a liberdade transcendessem as diferenças de credo, etnia ou condição social. 

A forma desassombrada como exerceu o seu ministério e a humildade com que 
se desapegou do poder, após sentir que a sua missão estava cumprida, 
representam para qualquer democrata um exemplo. Nos anos finais da sua 
vida dedicou-se a inúmeras causas humanitárias das quais se destaca em 
particular a luta contra o flagelo da Sida. 

Mandela foi um homem raro num tempo conturbado. Um líder justo num mundo 
iníquo. Um ser humano de excelência que nos deve inspirar a todos. 
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A partida física das grandes personalidades da História não encerra em si o fim 
do seu contributo para a Humanidade. Assim, mais do que um voto de pesar, 
cabe-nos hoje saudar e celebrar a sua vida recordando os versos que 
alicerçaram a suas lutas por um mundo melhor. 

Fora da noite que me cobre,  
Negra como um poço de pólo a pólo,  
Agradeço o que os deuses podem ser  

Pela minha alma inconquistável. 

Na garra cruel da circunstância  
Eu não recuei nem gritei.  

Sob os golpes de azar  
Minha cabeça está sangrenta, mas erecta.  

 
Além deste lugar de ira e lágrimas  
Teares, mas o Horror da sombra,  

E contudo a ameaça dos anos  
Encontra, e deve encontrar, me medo.  

 
Não importa quão estreitoo portão,  

Como encarregado de castigos o pergaminho,  
 

Eu sou o mestre do meu destino:  
Eu sou o capitão da minha alma. 

"Invictus” por William Henley 

 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro reunida a 16 de Dezembro de 2013 
delibera: 

- Saudar com uma salva de palmas a vida e o legado de Nelson Mandela. 

 
Aprovada por unanimidade. 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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