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PELO ASSASSINATO DE PAWEŁ ADAMOWICZ

No passado dia 13 de janeiro, o presidente do município de Gdansk, na Polónia, Paweł 

Adamowicz, foi esfaqueado, durante o maior evento de solidariedade organizado anualmente no 

país, acabando por não resistir aos graves ferimentos e falecendo no dia seguinte, dia 14. 

O autarca polaco de 53 anos, jurista de formação, integrou o movimento estudantil de 

oposição contra o regime comunista, em 1988, na chamada Cortina de Ferro, que acabaria por 

forçar, um ano mais tarde, a transição democrática na Polónia. O percurso político de Paweł 

Adamowicz foi marcado pelo serviço ao munícipio de Gdansk, como deputado e, mais tarde, 

como presidente, funções que exerceu de 1998 até ao dia da sua morte. 

Cristão empenhado na democracia, a sua dedicação à causa pública e entrega à Igreja 

Católica valeram-lhe a distinção com a Cruz da Liberade e da Solidariedade, pelo Estado 

polaco, e a condecoração com a medalha Pro Ecclesia et Pontifice, pelo Papa João Paulo II. 

Homem livre e de causas, não se isentou nunca de as expressar e afirmar, mesmo quando a sua 

defesa implicava divergir ou mesmo abandonar o seu partido. 

Não se conhecendo, até ao momento, as razões que motivaram este ato cobarde contra 

Adamowicz, em democracia, o recurso à violência como forma de afirmar convicções políticas 

ou defender pontos de vista é inaceitável e injustificável. 

Assim, a Assembleia da República expressa o seu pesar pela morte de Paweł 

Adamowicz, presidente do município de Gdansk, apresentando as suas condolências à sua 

família; condena o seu assassinato brutal; e associa-se ao luto do município de Gdansk.

Palácio de S. Bento, 17 de janeiro de 2019,
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