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Assembleia Municipal 

EDITAL 
Nº 06/VIII/2004 

(Voto de Pesar pelo falecimento de Filipe Andrade Moreira) 
 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de 

Fevereiro de 2004, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2004, a Assembleia 

Municipal de Almada aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

 

VOTO DE PESAR 

 
Faleceu no passado dia 21 de Dezembro o cidadão almadense Filipe Andrade 

Moreira. Homem bom, simples e generoso foi justamente reconhecido como 

exemplo do movimento associativo da Cova da Piedade. 

Filipe Moreira foi um cidadão empenhado e de forte convicção da importância que 

as colectividades populares de cultura, recreio e desporto tinham para a população 

da Cova da Piedade, população humilde que até aos anos 60 é basicamente 

constituída por operários, nomeadamente corticeiros, que ele bem conhecia por ter 

trabalhado durante vários anos numa grande fábrica de cortiça no Caramujo. 

Ainda jovem pertenceu à direcção do União Piedense, colectividade que da sua 

fusão com o Sporting Piedense, ainda nos anos quarenta, deu origem ao Clube 

Desportivo da Cova da Piedade. Filipe Moreira foi naturalmente um dos 

intervenientes deste acontecimento. Nos anos seguintes pertenceu aos seus Corpos 

Gerentes, chegando mesmo a ter papel decisivo em momentos de grande crise por 

que passou esta nova colectividade Piedense. 

Pertenceu também aos Corpos Directivos da Sociedade Filarmónica União 

Artística Piedense, onde deu prestimosa colaboração na área do cinema. 
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No Clube Recreativo Piedense também teve papel importante na sua direcção. 

Na Cooperativa Piedense foi durante anos o seu muito respeitado Presidente da 

Assembleia Geral. 

Importa ainda destacar a sua acção decisiva na construção das infra-estruturas e 

edifícios do Parque de Campismo da SFUAP na Costa de Caparica. Foi por sua 

influência enquanto co-proprietário da Cantial que esta empresa executou a 

construção do Parque, sendo ressarcida pela colectividade através de prestações 

suaves e em tempo prolongado. 

Foi sem dúvida muito nobre, rica e exemplar a acção, a dedicação e o empenho de 

Filipe Moreira no movimento associativo popular a que justamente se junta a sua 

generosidade e qualidade humana de cidadão activo. 

 
Assim, a Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Plenária no dia 27 

de Fevereiro de 2004, enaltece o homem e a sua acção no movimento associativo 

popular e apresenta condolências à sua família enlutada. 

 

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 01 de Março de 2004 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


