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(Voto de Pesar Em Homenagem ao Eng.º Adão Barata) 
 
EU, JOSÉ 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 Setembro de 2008, realizada no dia 25 de Setembro de 2008, a Assembleia 

Municipal aprovou a seguinte Homenagem e Voto de Pesar:  

 

Voto de Pesar 
 
Adão Barata deixou definitivamente o nosso convívio no passado dia 29 de 

Agosto, após prolongada e dolorosa doença. 

Engenheiro civil de profissão, militante do Partido Comunista Português 

desde 1975, Adão Barata iniciou na sua juventude uma intensa e activa 

participação cívica de resistência ao fascismo, colaborando em inúmeras 

iniciativas do movimento associativo estudantil na luta contra a ditadura. 

Foi como autarca – nosso par –, que a actividade e acção de Adão Barata 

mais se destacou em termos públicos, em particular a partir de 1994, ano em 

que assumiu a Presidência da Junta de Freguesia de Carnide, em Lisboa.  

Desde essa altura, e até poucos meses antes do seu desaparecimento físico, 

foi sucessivamente Vereador e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Loures 

(1997 a 1999), Presidente da Câmara Municipal de Loures (2000 a 2002) e de 

novo Vereador da Câmara Municipal de Loures (2002 a 2007). 

Foi também Presidente do Conselho de Administração (1997 a 2002) e Membro 

do Conselho de Administração (2002 a 2007) dos Serviços Municipalizados de 

Loures, membro do Conselho de Administração da Parque Expo, Membro do 

Conselho de Administração do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa e 

membro dos corpos directivos da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. 

Mas são as suas qualidades profundamente humanas que, no momento em que 

homenageamos a memória de um Homem Bom que partiu, importa e queremos 

sobretudo sublinhar e destacar.  
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Essas suas qualidades, a sua genuína e profunda generosidade, o seu 

completo e sincero empenho na luta pelo progresso e pelo desenvolvimento, 

traduzidos na permanente procura de soluções para os problemas dos seus 

concidadãos, que enquanto Autarca distintamente serviu, transformam o 

Cidadão Adão Barata numa figura ímpar do Poder Local Democrático, capaz de 

aliar – como muito poucos – uma intervenção cívica e política determinada e 

consequente, firmemente ancorada em valores e princípios dos quais nunca 

abdicava, a um relacionamento humano profundamente fraterno e simpático com 

todos quantos com ele privavam, sem excepções e envolvendo, nessa 

fraternidade e simpatia, muitos dos seus adversários políticos. 

Foram certamente estas qualidades que determinaram a decisão do Presidente 

da República Portuguesa de atribuir-lhe, em 1999, a Insígnia de Comendador 

da Ordem do Infante D. Henrique, e mais recentemente a Câmara Municipal de 

Loures de atribuir-lhe a Medalha de Honra do Concelho, a mais alta 

distinção municipal em Loures. 

Adão Barata foi ainda, durante pouco mais de dois anos, Director Municipal 

de Obras e Valorização Urbana da Câmara Municipal de Almada. Também no 

desempenho destas funções, que nos honra terem sido desempenhadas por um 

Homem com a dimensão de Adão Barata, a sua competência e empenho na procura 

permanente das soluções mais ajustadas e mais justas para os problemas e 

anseios da população do nosso Concelho, ficou indelevelmente marcada em 

todos quantos com ele directamente trabalharam e nos próprios serviços que 

coordenou e dirigiu. 

Partiu mais um daqueles que todos reconhecemos como um Homem Bom. O seu 

exemplo de vida, de trabalho e de competência constituem o mais nobre e 

valioso legado que nos deixa, e que nos há-de animar, certamente a todos, 

na procura do progresso e do desenvolvimento para todas as mulheres e 

homens, aquela que foi, seguramente, a sua maior ambição de vida. 

 

A Assembleia Municipal de Almada, reunida e Sessão Ordinária em 25 de 

Setembro de 2008, curva-se respeitosamente perante a memória do ilustre 

cidadão Adão Barata, decidindo expressar à Família enlutada, e a todos os 

seus Amigos, o voto de mais profundo pesar pelo seu falecimento, 
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manifestando, em simultâneo, a sua total solidariedade e amizade nesta hora 

de dor e de luto.  

 

 

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 26 de Setembro de 2008 

 
 
                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL 

 

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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