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VOTO DE PESAR

Miguel Sacadura Cabral Portas, eurodeputado eleito pelo Bloco de Esquerda 
desde 2004 faleceu no passado dia 24 de Abril, apenas a uma semana de 
completar os seus 54 anos de idade.

Desde muito cedo e até ao fim, Miguel Portas destacou-se pela intensidade e 
coragem com que enfrentou as lutas. Aos 15 anos de idade foi detido pela 
PIDE,  no  âmbito  da  luta  anti  fascista,  que  abraçou  com  invulgar 
determinação. Participou nas manifestações de estudantes, gritou pelo fim da 
guerra e da ditadura e continuou, todos os dias da sua vida, a bater-se pelos 
valores do 25 de Abril.

A transformação da esquerda pautou o seu percurso político, social e cultural, 
e quem o conheceu sabe como o seu fascínio pela diversidade e a paixão 
imensa pelo mundo foram a base da sua intervenção pública  e cidadã,  e 
marcaram os trilhos percorridos na construção de um mundo assente nos 
princípios da igualdade, justiça e solidariedade.

«Revolução é atitude,  atitude de vida.  O que ela,  quando ocorre,  tem de 
extraordinário  de único  e insubstituível,  é  que marca  quantos com ela  se 
travam de razões» escreveu em 1999.

Na sua última entrevista afirmou: «A minha vida valeu a pena porque ajudei 
aos outros».

Incontestavelmente, ajudou. Intenso e destemido, abraçou causas imensas, 
desenvolveu vários projetos, rasgou culturas, ousou convergências. Até aos 
seus últimos dias, a democracia foi a sua vida, e a ela se entregou de forma 
desmedida.

Na véspera da comemoração do 38º aniversário do 25 de Abril de 1974, e 
após mais de dois anos de luta contra a doença oncológica de que padecia, 
Miguel Portas faleceu, deixando a democracia, a cultura e o país mais pobres. 
Mesmo  durante  toda  a  sua  doença,  nunca  abandonou  as  suas 
responsabilidades  de  eurodeputado,  tendo-se  dedicado,  nas  últimas 



semanas, a preparar o relatório do Parlamento Europeu sobre as contas do 
Banco Central Europeu.

Viveu sempre com um sorriso no olhar, com a esperança nos dedos, com a 
sofreguidão das e nas palavras. Viveu sempre com emoção. E isso, isso é 
quase tudo.

A Assembleia Municipal de Lagoa reunida em sessão ordinária a 30 
de Abril de 2012, delibera:

-  Aprovar  um  voto  de  pesar  pelo  desaparecimento  de  Miguel  Portas  e 
apresentar, à sua família, amigas e amigos, as mais sentidas condolências, 
juntando-se a todas as vozes que lamentam a sua perda e a forma como esta 
empobrece a democracia.

Lagoa,30 de Abril de 2012

                                                       O Deputado Municipal do Bloco de  
Esquerda

                                                                          Aníbal Santos Almeida

Aprovado por unanimidade.


