MOÇÃO
No passado dia 18 de Junho, faleceu José Saramago, nascido na aldeia
ribatejana de Azinhaga, no Município da Golegã, há 87 anos.
A morte de José Saramago, constitui uma perda irreparável para Portugal e para
o povo e a cultura do nosso país.
José Saramago legou-nos uma singular, notável e diversificada obra literária, na
qual deixou bem impresso a sua dimensão intelectual, artística, humana e cívica,
tornando-o, reconhecidamente, uma figura ímpar da nossa história.
Publicou mais de 40 títulos de diversos géneros literários, que vão da poesia ao
romance, passando pela crónica, ensaio, teatro e conto. Foi o autor
contemporâneo mais traduzido, com livros editados em todos os cantos do
mundo, traduzido para mais de 30 idiomas.
Na obra de Saramago, os homens e as mulheres anónimos são os protagonistas
da História e os verdadeiros construtores do futuro. Nela, o pior e o melhor do ser
humano é revelado. A denúncia das injustiças, as preocupações com o futuro da
humanidade estão sempre presentes.
Galardoado com unúmeros prémios literários em Portugal e no estrangeiro, dos
quais se destacam o Prémio Camões (1995) e o Prémio Nobel da Literatura
(1998).
José Saramago, pela obra que realizou, pelo homem que foi, será, sem qualquer
margem para dúvidas, um daqueles portugueses, identificados pelo nosso poeta
maior, que “por obras valerosas Se vão da Lei da Morte libertando”.
Vergamo-nos perante a enorme estatura intelectual de José Saramago e
propomos que a Assembleia Municipal envie condolências à família, respeite um
minuto de silêncio em sua memória e recomende que a Câmara atribua o seu
nome a uma rua ou praça e avalie a possibilidade de dar o nome de Saramago a
um equipamento cultural do Município.
Benavente, 29 de Junho de 2010
A Assembleia Municipal de Benavente
A presente Moção foi apresentada pelos autarcas da CDU,
tendo sido aprovada por maioria, com 1 voto contra do CDS/PP
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