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(Voto de Pesar pelo fa lec imento de José Augusto Magalhães)

EU,  JOSÉ  MANUEL  MAIA  NUNES  DE  ALMEIDA,  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DO 

CONCELHO DE ALMADA

Faço  públ ico  que  na  Pr imei ra  Reunião  da  Sessão  Ordinár ia  referente  ao  mês  de  Setembro  de  2009 

da  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  real izada  no  dia  17  de  Setembro  de  2009,  a  Assemble ia  

Munic ipal aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

VOTO DE PESAR

No  passado  dia  10  de  Julho  do  corrente  ano,  fa leceu  José  Augusto  da  Si lva  Ol ivei ra  Magalhães,  

natura l da f reguesia de Almada, onde nasceu no ano de 1932.

Fi lho de uma famí l ia pobre, numerosa, cedo conheceu todas as advers idades da vida miserável  que o 

Estado Novo, implantado quatro anos antes em Por tugal , t inha para dar aos mais necessi tados: fome,  

más condições de habi tação e t rabalho, doenças e morte prematura de homens, mulheres e cr ianças,  
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anal fabet ismo e  ter ror  pol ic ial .  No  entanto,  cedo  também começou  a  ganhar  consciência  de  c lasse  e  

revol ta  contra  esse  estado  de  coisas  no  meio  associat ivo  e  operár io  almadense  que  f requentava,  

tendo  par t ic ipado  nas  lu tas  ant i fasc is tas  e  ele i tora is  da  CDE  contra  o  regime  e  de  apoio  aos 

fami l iares dos presos pol í t icos. Durante mui tos anos José Augusto, conhecido no meio por «Borrega»,  

fo i  co laborador e at le ta da equipa de futebol do Almada At lé t ico Clube e funcionário do Matadouro de  

Almada.

Com o  25  de  Abr i l  de  1974,  colaborou  com outros  democratas  na  Comissão  Administ ra t iva  da  Junta  

de Freguesia de Almada, onde, e lei to pela FEPU, fo i tesourei ro mais tarde.

Fundador da Comissão de Moradores do Bair ro do Matadouro, cr iada em 01 de Maio de 1975, fo i  aqui  

que  José  Augusto  da  Si lva  Ol ivei ra  Magalhães  mais  largas  deu  à  sua  act iv idade  associat iva  e  ao 

movimento  popular,  l iderando  durante  mui tos  anos  esta  estrutura  de  base,  da  qual  fez  par te  até  à  

sua morte.

Democrata  convicto,  respei tador  das  di ferentes  opiniões  ideológicas  presentes  na  Comissão  de  

Moradores,  esteve à f rente  da ocupação e cr iação da Escola  Básica/Jard im de Infância  do Bai r ro  do  

Matadouro e da ocupação de vár ias quintas da zona per tencentes ao Fundo de Fomento da Habi tação 

para  alojamento  de  refugiados  e  retornados  das  ex-colónias  que  chegavam  aos  mi lhares  todos  os 
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dias  ao  nosso  País  e  no  arranjo  de  casas  de  moradores  pobres  do  Valdeão,  Penajo ia  e  Olho  de  

Vidro, hoje realo jados no Plano Integrado de Almada.

Esteve à f rente  da Comissão que constru iu  o r ingue pol iva lente,  o edi f íc io  de apoio  e as insta lações  

da Comissão de Moradores e par t ic ipou na luta pela construção do Hospi ta l  Garcia de Orta no Bai r ro  

do Matadouro.

Pessoa modesta, avessa a homenagens, consideramos que a personal idade de José Augusto da Si lva  

Ol ivei ra Magalhães não pode ser esquecida e é merecedora de públ ica homenagem póstuma do Poder  

Local  almadense pelo seu passado de democrata,  ant i fasc is ta  e mi l i tante do movimento associat ivo  e  

popular.

Honra à memór ia de José Augusto da Si lva Magalhães!

Pelo que a Assemble ia Munic ipal  de Almada, reunida em 17 de Setembro de 2009 presta homenagem 

a José Augusto Magalhães e apresenta s inceras condolências à sua famí l ia.

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E IRÁ SER 

AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO.
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Almada, em 18 de Setembro de 2009

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA
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