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Nº 90/VIII/2002 

(Voto de Pesar pelo falecimento do Professor e Autarca  

Vieira de Carvalho) 
 

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 Junho de 

2002, realizada no dia 28 de Junho de 2002, a Assembleia Municipal de Almada 

aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

 

VOTO DE PESAR 

O Poder Local Democrático ficou mais pobre com o recente desaparecimento 

do Prof. José Vieira de Carvalho. 

Autarca exemplar, esteve ininterruptamente, desde 1979 e durante 6 

mandatos, à frente dos destinos da Câmara Municipal da Maia, cumprindo, activa 

e plenamente, o desígnio a que se tinha proposto de “não deixar de tratar da Maia 

até à hora da morte”. 

O seu Concelho foi o grande beneficiário do dinamismo, capacidade 

empreendedora, entusiasmo e competência com que sempre se devotou à função 

autárquica, alcançando assinaláveis níveis de progresso e um desenvolvimento 

sócio-económico sustentado, que permitiram transformar um município 

eminentemente rural numa das mais importantes zonas industriais da Área 

Metropolitana do Porto, particularmente apetecido e apetecível. 
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Mas nunca esqueceu a vertente social e humanista, privilegiando também, o 

bem-estar social, a cultura, o lazer, o desporto, mantendo uma relação de intensa 

proximidade, quase familiar, com os seus Munícipes, manifestando uma particular 

sensibilidade para os problemas dos mais desfavorecidos, que a ele tão 

frequentemente recorriam e para quem tinha sempre a porta aberta. 

Franco e directo, dizendo sempre aquilo que pensava, não deixava, por vezes, 

de ser incómodo, particularmente aquando da discussão das grandes questões 

autárquicas, em que assumia, frontal e intransigentemente, a salvaguarda dos 

interesses do Poder Local. 

 

A Assembleia Municipal de Almada, ciente do papel fulcral desempenhado pelo 

Prof. Vieira de Carvalho na valorização e dignificação do Poder Local em 

Portugal, presta sentida homenagem ao Homem e ao Autarca, expressando o mais 

profundo pesar pelo seu desaparecimento. 

 

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 Julho de 2002 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

                                                     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


