
 

  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 

Nº 4/VIII/2005 

(Voto de Pesar pelo falecimento de António Alface) 

 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Sessão Ordinária referente ao mês de Fevereiro de 2005, realizada no 

dia 25 de Fevereiro de 2005, a Assembleia Municipal de Almada aprovou o seguinte Voto de 

Pesar:  

VOTO DE PESAR  

António Manuel Lopes Alface faleceu no passado dia 27 de Janeiro de doença súbita. Tinha 

nascido em Casa Branca em 19 de Junho de 1943 e pertencia ao executivo da Freguesia do 

Pragal, terra que adoptou como sua desde Fevereiro de 1957. 

Operário da Parry & Son nos primeiros anos da década de 60, donde saiu para cumprir o 

serviço militar obrigatório em Angola, sendo uma das muitas vítimas da guerra colonial. Foi 

aposentado por invalidez, mas nem por isso deixou de ter, ao longo da sua vida, uma 

actividade cívica exemplar: 

� Na Direcção da Cooperativa de Consumo União Pragalense de 1976 a 1980; 

� Na Direcção, Conselho Fiscal e na Mesa da Assembleia Geral da Sociedade 

Recreativa União Pragalense, desde 1984 até 2005, em sucessivos mandatos; 

� Em 1986 na Comissão Instaladora da Freguesia do Pragal. No mandato de 1986 a 

1990 na qualidade de 1º Secretário da Assembleia de Freguesia do Pragal, entre 1990 

e 1993 foi membro do Executivo da Freguesia tendo regressado à Assembleia de 

Freguesia no mandato seguinte – 1994 a 1997 – e ao Executivo entre 1998 a 2001. 

Voltou a ser eleito para a Assembleia de Freguesia no actual mandato onde esteve até 

ao ano passado, tendo regressado ao Executivo até à data do seu falecimento. 

� Era membro do Partido Comunista Português desde 1982. 
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A sua participação e a sua dedicação à causa pública ilustram o homem de grande carácter 

que era. 

Pela força desse carácter e pela sua participação cívica, foi um cidadão de Almada e do 

Pragal muito querido e estimado pelas suas gentes nas quais deixa muitas saudades. 

António Alface permanecerá na nossa memória como um exemplo de cidadão generoso, 

dedicado, democrata convicto, defensor da justiça social e da dignidade humana, que 

Almada adoptou como se seu filho fosse. 

Nestes termos, a Assembleia Municipal de Almada reunida em Sessão Plenária no dia 25 de 

Fevereiro, delibera: 

1  - Enaltecer as qualidades cívicas e humanas do cidadão e autarca do Pragal António 

Manuel Lopes Alface; 

 2  - Manifestar o mais profundo pesar pelo seu falecimento e apresentar à família as 

mais sentidas condolências. 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E 

IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

 

Almada, em 28 de Fevereiro de 2005 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

   (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 


