
 

MUNICIPIO DE ALMADA

Assemble ia Munic ipal

EDITAL
Nº 109/IX-4º/2009  

(Voto de Pesar pelo fa lec imento de José Joaquim Duarte Ferreira)

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

CONCELHO DE ALMADA

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

da  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  real izada  no  dia  18  de  Setembro  de  2009,  a  Assemble ia  

Munic ipal aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

VOTO DE PESAR

Faleceu, hoje d ia 18 de Setembro José Joaquim Duar te Ferre ira.

Duar te, como era conhecido por todos, nasceu a 09 de Maio de 1952, na f reguesia de Capar ica.

Bancár io de prof issão, pela sua simpat ia e correcção granjeou mui tos amigos.
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Duarte  Ferre i ra,  entusiasta  e  grande  defensor  dos  ideais  de  Abr i l ,  ader iu  ao  PCP  nos  anos  70  e  

sempre se disponib i l izou para as tarefas que lhe eram propostas.

Foi desta forma que acei tou ser candidato pela CDU à freguesia de Caci lhas nas ele ições autárquicas  

de  Novembro  de  1986,  tendo  sido  o  1º  presidente  da  junta  e le i to,  bem  como  no  mandato  seguinte 

para o execut ivo da c i tada junta.

As  suas  caracter ís t icas  pessoais,  de  grande  disponib i l idade  e  sol ic i tude,  t rabalhando  sempre  em 

equipa, contr ibuí ram amplamente para a af i rmação e o desenvolv imento da f reguesia de Caci lhas.

Foi este homem bom, que após pro longada doença fa leceu hoje.

Assim, a Assemble ia Munic ipal de Almada reunida em sessão ordinár ia a 18 de Setembro de 2009 

homenageia a memór ia de José Joaquim Duar te Ferre i ra expressando o sent imento de perda da 

comunidade e mani festando sol idar iedade e pesar aos seus fami l iares.

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 21 de Setembro de 2009

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA
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