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Pela realização de um encontro entre o Senhor Presidente da República Portuguesa e o 
ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva 

Exposição de motivos

O Chefe de Estado tem, para além de funções políticas e de fiscalização da maior importância, uma 

relevante missão de representação da República portuguesa e dos seus valores fundamentais.

Entre esses valores estão, naturalmente, a integridade dos poderes públicos e a sua natureza 

democrática. Ora, esses valores foram, como é publicamente conhecido, gravemente comprometidos 

pela conduta criminosa do antigo Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em várias 

instâncias por corrupção no exercício das mais atas funções públicas. 

Desde um triplex em São Paulo até uma quinta em Atibaia, há inúmeras contrapartidas registadas e 

reconhecidas pelos tribunais como tendo sido atribuídas ao ex-Presidente como forma de corromper e 

comprometer a sua ação governativa. Num destes casos, especificamente, Lula da Silva foi 

inclusivamente condenado a mais de 17 anos de prisão por corrupção e branqueamento de capitais. 

São múltiplos, variados e em várias instâncias judiciais as condenações de Lula por crimes graves 

contra a integridade dos poderes públicos. 

Ora, neste contexto, como pode o Presidente da República em funções, Marcelo Rebelo de Sousa, 

promover ou aceitar um encontro com tal personalidade? Que mensagem transmite aos cidadãos e 

aos poderes públicos em Portugal, num momento em que a luta contra a corrupção se assume como 

um grande desígnio nacional?

A inauguração do Museu da Língua Portuguesa deveria ser um momento de celebração e de assunção 

dos valores da democracia, da transparência e da força da civilização lusófona. Ora, o encontro do 

Presidente da República Portuguesa com um bandido político apenas vem desvalorizar aquele facto e 



menorizar a promoção da língua portuguesa.

Com o encontro que teve em São Paulo com o antigo Presidente brasileiro, Marcelo Rebelo de Sousa 

prestou um mau serviço à democracia brasileira, à democracia portuguesa e aos valores de integridade 

e transparência que devem nortear os países lusófonos. 

Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em plenário, condena o encontro mantido 

entre o Presidente da República Portuguesa e o ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da 

Silva , condenado por vários crimes contra o Estado e contra a integridade dos poderes públicos 

em múltiplas instâncias judiciais. 
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