
 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 

 

Nº 11/VIII/2003 

(Voto de Pesar pelo falecimento da Cidadã Hortência de Sousa) 
 

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 2003 realizada no dia 27 de Fevereiro de 2003, a Assembleia Municipal de 

Almada aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

VOTO DE PESAR 

Após uma vida exemplar dedicada à liberdade, à solidariedade e à comunidade 

almadense, em particular no apoio aos mais idosos, Hortência de Sousa faleceu no 

passado dia 6 de Janeiro, no Lar de Santiago da Cáritas Portuguesa em Almada. 

A Hortência Drago Neves de Sousa, de seu nome completo, se fica a dever a fundação da 

Associação de Reformados e Pensionistas do Concelho de Almada, a ainda hoje 

conhecida e reconhecida ARPCA, a construção do Centro de Dia e a prestação 

qualificada e solidária de serviços de apoio aos idosos mais desfavorecidos. 

Foi pioneira deste novo tipo de instituições de solidariedade social de raiz 

eminentemente popular e voluntária com um objectivo que acabou por ser o lema da 

Associação: “criar um Centro de Dia onde habitassem permanentemente a Igualdade e a 

Liberdade”. 

E como Mulher firme, persistente e convicta não desistiu perante as dificuldades – junto 

da Câmara Municipal reivindicou e conseguiu a doação de um espaço para a construção 

do equipamento e junto do Governo reivindicou e conseguiu uma nova legislação 

enquadradora dos princípios enformadores dos estatutos da Associação e da 

solidariedade activa para com os idosos. 

Durante muitos anos e até quando as forças o permitiram, foi a Presidente da Direcção 

da Associação e a ela se dedicou de alma e coração. 



 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 

 

Nº 11/VIII/2003 (Continuação) /2 
 

A Dona Hortência, como era conhecida, foi uma Mulher de luta e de convicções, de 

personalidade forte, activa, empenhada, abnegada e de espírito fraterno e solidário. 

A Dona Hortência de Sousa foi uma cidadã militante pela cidadania dos outros, lutadora 

pela liberdade e pela emancipação da mulher. Foi fundadora em 1945 do Clube de 

Solidariedade Feminina, tendo feito uma exposição na Sociedade de Belas Artes de 

livros escritos por mulheres. A sede do Clube foi encerrado pela polícia política da 

ditadura e a instituição acabaria por desaparecer. 

Foi eleita Vereadora da Câmara Municipal de Almada em 1976, cumprindo o primeiro 

mandato do Poder Local Democrático até 1979. 

Pelos seus relevantes serviços à comunidade almadense, foi publicamente reconhecida 

pelo Município sendo galardoada pela Câmara Municipal em 1996  com a Medalha de 

Ouro de Mérito e Dedicação. 

Perante tão nobre exemplo de cidadania solidária a Assembleia Municipal de Almada 

reunida em Sessão Plenária no dia 27 de Fevereiro de 2003 manifesta o mais profundo 

pesar e curva-se respeitosamente em memória da cidadã Hortência de Sousa. 

 

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 2003 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


