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 (Voto de Pesar pelo falecimento do Cidadão  

Fernando Brito Mateus) 

 

EU, JOSE 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 Junho 

de 2007, realizada no dia 28 de Junho de 2007, a Assembleia Municipal de Almada 

aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

VOTO DE PESAR 

No passado dia 23 de Maio faleceu Fernando Brito Mateus figura de referência do 

Movimento Associativo e uma das mais notáveis personalidades do nosso concelho. 

Com origem numa modesta família de Setúbal, as vicissitudes da vida e a 

necessidade de as ultrapassar de acordo com padrões de honestidade moral, 

lealdade, competência e solidariedade, irão modelar a sua personalidade e determinar 

as suas opções culturais, profissionais e ideológicas.  

Iniciando a sua actividade profissional no Arsenal do Alfeite em 1954 como ajudante 

de apontação, torna-se cidadão de Almada, aqui fazendo desde então a sua vida 

marcada pela dedicação à família, à causa do Associativismo Popular e da luta pela 

instauração da Democracia, da Liberdade e do Poder Local Democrático. 

Associado da Cooperativa Piedense em 1956, coopera com os corpos gerentes 

ministrando cursos de caligrafia, dactilografia e noções de comércio.  

Em 1958 fez parte da Comissão Local de apoio à candidatura do General Humberto 

Delgado à Presidência da República. 

Nos anos sessenta, participa na Comissão de Gestão dos Serviços Médico-Sociais da 

Cooperativa Piedense, desempenhando ao longo da década várias tarefas 

associativas naquela instituição como: Presidente da Assembleia-Geral, 

representante da Cooperativa Piedense na UNICOOP, Primeiro Secretário da Direcção, 

Relator do Conselho Fiscal e Presidente da Direcção em 1967.  
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Será eleito para os corpos gerentes da Sociedade Filarmónica União Artística 

Piedense (SFUAP), em 1968, ano em que dá início a um período de colaboração com o 

jornal «A Capital», no qual publica artigos de opinião relacionados com 

cooperativismo e economia.  

Em 1974 é eleito membro da Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite, 

aderindo formalmente ao Partido Comunista Português integrando a Comissão 

Concelhia de Almada, a 16 de Maio desse mesmo ano, é empossado pelo Governador 

Civil de Setúbal no cargo de membro da Comissão Democrática Administrativa da 

Câmara Municipal de Almada. 

Nomeado Director de Pessoal do Arsenal do Alfeite em 1975, passa desde então a 

fazer parte do Conselho de Administração do referido Arsenal e do Conselho de 

Directores dos Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas. 

Fernando de Brito Mateus presidirá em 20 de Março de 1976 à 2ª Assembleia Popular 

do Concelho de Almada e, em 1978, é louvado em Ordem do Dia pelo Chefe do 

Estado-Maior General das Forças Armadas, General Loureiro dos Santos. 

Reformado do funcionalismo público em 1980, não termina porém aqui a sua 

dedicação à terra de adopção e ao associativismo popular.  

Nesse mesmo ano será eleito para os corpos gerentes da SFUAP, tarefa em que se irá 

manter sucessivamente até 1992 e, em 1983, será eleito para a direcção da União dos 

Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP), participando até 1998 na Comissão de 

Redacção do Boletim daquela instituição.  

Entretanto, colabora com os corpos gerentes da União dos Reformados Pensionistas 

e Idosos do Concelho de Almada (URPICA) na organização contabilística daquela 

instituição, assumindo a presidência da Assembleia-Geral em 1985. Nesse mesmo 

ano foi eleito, em representação da Coligação Democrática Unitária (CDU), para a 

Assembleia de Freguesia da Cova da Piedade, à qual presidiu até ao fim do mandato 

em 1997. 

Entre 1989 e 1998, estará ainda ocupado com a presidência da Assembleia-Geral da 

Associação de Iniciativas Populares para a Infância do Concelho de Almada (AIPICA). 

No decurso de cerimónia pública que teve lugar em 2000, foi galardoado pelo 

Município com a Medalha de Ouro da Cidade de Almada e, no ano seguinte, escreve a 
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obra “Há Sempre Alguém que Resiste”, colectânea de contos editada pela Junta de 

Freguesia da Cova da Piedade.  

Assim a Assembleia Municipal de Almada reunida em Sessão Ordinária de 28 de 

Junho curva-se perante a memória de Fernando de Brito Mateus, expressando o 

sentimento de perda da comunidade e manifestando um voto de solidariedade aos 

seus familiares. 

 

 

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 29 de Junho de 2007 
 

 

 

 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

      (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


