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Assembleia Municipal  

EDITAL  

Nº 48/IX-3º/2008  

 

(Voto de Pesar pelo falecimento de João Gama) 
 
EU, JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE D A ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALMADA  

 

Faço público que na Reunião da Sessão Extraordinári a da Assembleia Municipal de Almada, 

realizada no dia 24 de Março de 2008, a Assembleia Municipal aprovou a seguinte Homenagem 

e Voto de Pesar:  

 

VOTO DE PESAR 
 
 
- João Gama, homem bom e solidário, convicto democr ata e distinto dirigente associativo – 

Presidente da Direcção da URPICA, faleceu no passad o dia 17 de Março. 

João Jorge Tavares da Gama, de seu nome completo, n asceu na Cova da Piedade em 17 de 

Fevereiro de 1926, foi um cidadão empenhado, dedica do e destacado na acção social, 

política e cultural. 

- Homem de causas nobres e valores civilizacionais,  foi um lutador e um sonhador, e um 

exemplo da solidariedade. 

- Foi um Homem do 25 de Abril, antes, durante e dep ois de 1974. Em representação das 

Colectividades integrou a Comissão de Dinamização C ultural do Movimento das Forças 

Armadas, a quem coube organizar todas as sessões de  esclarecimento do MFA realizadas 

em diversos locais do Concelho. 

- Destacou-se no associativismo desportivo, recreat ivo e cultural. Começou, ainda 

adolescente, a fazer teatro de amadores na Sociedad e Filarmónica União Artística Piedense 

– SFUAP. Nesta mesma colectividade foi membro da Co missão Bibliotecária, da Direcção e 

da Comissão de angariação de fundos para pagamento da dívida contraída com a 

construção da piscina. 
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Esteve também ligado, na década de 50, à Cooperativ a Piedense, tendo pertencido aos 

seus Órgãos Sociais, empenhando-se ainda na organiz ação dos seus Serviços Médicos e 

de Enfermagem e na Exploração Pecuária. 

Foi dirigente do Clube Columbófilo Piedense, passan do também pelo Clube Desportivo da 

Cova da Piedade como tesoureiro geral. 

- Prestigiou o Poder Local Democrático. 

Esteve seis anos na Junta de Freguesia da Cova da P iedade, num mandato como vogal 

(1977/1979) e noutro como presidente (1980/1982) se ndo por inerência do cargo também 

deputado municipal. No mandato de 1983/1985 foi ele ito directamente para a Assembleia 

Municipal. 

Integrou também durante três anos o Conselho Munici pal exercendo as funções de 

secretário da mesa. 

- Dedicou-se denodadamente ao Movimento Associativo  de Solidariedade Social. 

Em 1981 iniciou a colaboração com a União dos Refor mados Pensionistas e Idosos do 

Concelho de Almada – URPICA. No período de 1982/198 4 exerceu as funções de Presidente 

da Mesa da Assembleia-Geral, sendo em 1985 eleito P residente da Direcção cargo que 

exerceu durante 23 anos e até ao dia do seu falecim ento. 

Entretanto e em acumulação foi também, durante o ma ndato de 1987/1988, Presidente do 

Conselho Fiscal da Associação de Iniciativas Popula res para a Infância do Concelho de 

Almada – AIPICA, e no mandato de 2002/2004 Tesourei ro da Associação Concelhia de Apoio 

ao Idoso – ACAI. 

- Foi destacado militante comunista. 

Membro activo do Partido Comunista Português e home m não acomodado porque queria 

sempre mais e melhor, participante e interventor pa ra se sentir cidadão de corpo inteiro, 

lutador e sonhador porque tinha um ideal. 

- Em 1996 é homenageado pelo Município, sendo disti nguido pela Câmara Municipal de 

Almada com a Medalha de Ouro de Mérito e Dedicação Municipal. 
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Assim, neste momento de luto e de sentimento de per da, a Assembleia Municipal de Almada 

reunida em plenário no dia 24 de Março de 2008, del ibera: 

- Enaltecer as sublimes qualidades humanas e políti cas de João Gama, homenagear o Homem 

fraterno, generoso e solidário e curvar-se respeito samente perante a sua memória. 

- Manifestar o mais profundo pesar e apresentar à F amília enlutada 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 CONCELH O. 

 

Almada, em 25 de Março de 2008 

 
 

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


