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EDITAL
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QUADRIÉNIO 2017/2021
António José Constantino Vicente, Presidente da Assembleia de Freguesia de Costa da
Caparica
Torno público que na reunião da sessão ordinária de abril, realizada no dia 30 de abril de 2019, a
Assembleia de Freguesia de Costa da Caparica aprovou o seguinte voto de pesar:
Voto de Pesar
Pelas vítimas do Ciclone Idai e Kenneth em Moçambique

Desde o passado dia 15 de Março de 2019 e, no espaço de um mês e meio, Moçambique
foi atingida por dois violentes ciclones.

Em meados de Março, chuvas e ventos fortes foram responsáveis pela enorme subida de
rios, derrocadas e deslizamentos de terras que provocaram a destruição de comunidades
inteiras, nomeadamente da cidade e região da Beira.

São centenas as pessoas desaparecidas, e milhares as que ficaram feridas e desalojadas,
devido à destruição resultante do ciclone Idai, sendo incontáveis os prejuízos humanos, sociais, económicos e ambientais.

O auxílio a todas as pessoas atingidas por esta calamidade ainda decorre e, apesar do muito tempo que demorará até que as suas vidas possam voltar a ser o que eram, Moçambique
depara-se já com o ciclone Kenneth na província de Cabo Delgado, no norte de país, forçando o desalojamento de milhares de pessoas.

Ao mesmo tempo, vale ressalvar os efeitos das alterações climáticas que já se fazem sentir
ao redor do mundo, tendo os ciclones Idai e Kenneth sido apenas mais uma mostra deste
flagelo que coloca em causa a preservação não só da espécie humana, mas de todas as
espécies que têm no planeta Terra o seu habitat. Moçambique, apesar de pouco contribuir,
à escala global, para as alterações climáticas é uma dos países mais vulneráveis a estas
catástrofes.
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A cooperação dos países lusófonos é, nestes momentos, o laço mais forte na união dos povos que tanto cruzam a sua história, cultura e relações sociais e económicas.

Saudamos a intervenção das autoridades portuguesas na prestação de apoio nas operações de resgate e saudamos a solidariedade do povo português na recolha de bens de necessidade imediata para as vítimas.

Assim, a Assembleia de Freguesias de Costa da Caparica, reunida em Sessão Ordinária no
dia 30 de Abril de 2019, delibera manifestar a sua solidariedade e o seu sentido pesar ao
povo moçambicano.

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE EDITAL, QUE VAI POR MIM ASSINADO E IRÁ
SER AFIXADO NOS LUGARES DE ESTILO DESTA FREGUESIA.
Costa da Caparica, 09 maio de 2019
O Presidente da Assembleia de Freguesia

(António José Constantino Vicente)

