
 

  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 65/VIII/2005 
 

 (Voto de Pesar pelo falecimento de António Correia – Estoril) 

 

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

DO CONCELHO DE ALMADA 

 
 
Faço público que na Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Setembro de 2005, 

realizada no dia 14 de Setembro de 2005, a Assembleia Municipal de Almada aprovou o 

seguinte Voto de Pesar:  

VOTO DE PESAR  

António José Oliveira da Silva Correia – Estoril, nasceu em Lisboa, na freguesia de Santos-o-

Velho em 27 de Março de 1936, veio para Almada com 14 anos, tendo construído uma caixa 

para engraxar sapatos, a sua primeira ocupação. Ainda com 14 anos começou a trabalhar 

como aprendiz de electricista, iniciando e terminando a sua vida profissional como técnico 

de elevadores, estando reformado desde 1996.  

Iniciou a sua actividade desportiva no andebol do Almada Atlético Clube, na categoria de 

juniores na época de 53/54, em 55/56 joga nos seniores mantendo-se na equipa até à época 

de 62/63, tendo ajudado a equipa no ano de 1959 a sagrar-se campeã. Foi treinador de 

juniores do Almada nas épocas de 64/65 e 65/66, sendo elemento da secção de andebol nos 

anos 60/61. Foi o principal organizador dos torneios de andebol do Almada.  

Era sócio do S. Paulo Clube Recreativo de Almada onde exercia funções de Presidente da 

Direcção, era sócio da Academia Almadense, da SFUAP e dos Bombeiros Voluntários de 

Almada.  

Depois do 25 de Abril, mantendo uma importante actividade associativa, abraçou a causa 

autárquica, tendo sido eleito para a Assembleia de Freguesia de Almada saída das primeiras 

eleições autárquicas em 1977, tendo de 1979 até 2001 exercido funções no executivo da 

Junta de Freguesia de Almada.  
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O Estoril, homem de uma extrema bondade e dedicação entregou-se de corpo e alma às suas 

funções exercendo de forma abnegada as tarefas que lhe estavam destinadas contribuindo 

de forma decisiva na defesa das colectividades e associações da freguesia.  

No âmbito do pelouro da cultura e desporto que abraçou sempre no executivo da Junta de 

Freguesia, participou e organizou actividades destinadas às camadas mais jovens e de 

formação.  

Foi durante muitos anos o “embaixador” da freguesia junto dos clubes e colectividades 

nunca faltando com a sua presença nas actividades por eles desenvolvidas.  

António Correia era militante do Partido Comunista Português há mais de 30 anos.  

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Ordinária a 14 de Setembro de 2005 

nas instalações do Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro, presta a sua homenagem ao 

Homem e ao autarca, apresentando à família as suas 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 15 de Setembro de 2005 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 

 


