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Nº 132/VIII/2002 

(Voto de Pesar pelo falecimento de João Raimundo Jorge) 
 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Sessão Extraordinária realizada no dia 04 de Novembro de 2002, a 

Assembleia Municipal de Almada aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

 

VOTO DE PESAR 

Faleceu no passado dia 9 de Outubro JOÃO ALBERTO RAIMUNDO JORGE. 

Nascido na Moita do Ribatejo a 5 de Novembro de 1913, veio com oito anos para a Cova 

da Piedade onde de muito novo se dedicou à luta pela liberdade, ideal que o norteou por 

toda a vida. 

Em 1953, após ter participado em muitas acções na luta antifascista, adere ao Partido 

Comunista Português. 

O empenho e a coragem como desenvolveu o trabalho militante, depressa o leva a 

integrar o Comité Regional de Setúbal do PCP, o que lhe permite vir a ser um destacado 

dirigente das históricas greves de 1943 e 1954 que tanto abalaram o salazarismo. 

Nas eleições Presidenciais de 1958, empenhou-se na organização das candidaturas de 

Arlindo Vicente e Humberto Delgado. Foi aliás, como delegado da candidatura do 

General Humberto Delgado na mesa de voto da Cova da Piedade que enfrentou 

corajosamente os membros da União Nacional e da Pide, gesto determinante para evitar a 

fraude e dar ao General Humberto Delgado uma expressiva vitória na Cova da Piedade. 

A sua actividade coerente e corajosa teve como consequência a perseguição brutal a que 

foi sujeito pela polícia política, culminando na sua prisão em Março de 1959, quando já se  
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encontrava na clandestinidade. Cumpriu sete anos nas prisões do Aljube (onde sofreu três 

meses de isolamento), Caxias, Porto e Peniche, onde terminou a pena que lhe foi aplicada. 

Ao ser libertado, João Raimundo retomou sem hesitação a luta iniciada na juventude, o 

que lhe custou a prisão por mais duas vezes. 

Com o 25 de Abril de 74 a sua actividade prosseguiu. Foi eleito Deputado Municipal desde 

1979 e em sucessivos mandatos até 1997. 

É também relevante a sua participação no Movimento Associativo, em particular nas 

duas instituições mais representativas da Cova da Piedade, a SFUAP e a Cooperativa 

Piedense. 

A 6 de Junho de 1994 foi galardoado pela Câmara Municipal de Almada com a Medalha 

de Ouro de Mérito e Dedicação da Cidade de Almada. 

A firmeza de carácter que assumiu ao longo da vida, a dedicação aos ideais de progresso 

social e cultural do povo português, a luta corajosa pela conquista da Liberdade, a sua 

honestidade, tornaram João Raimundo credor indiscutível do reconhecimento de todos os 

democratas da nossa terra, que o respeitaram e admiraram como homem, e comunista 

convicto. 

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em 4 de Novembro de 2002, inclina-se 

perante a memória deste homem bom, e apresenta sentidas condolências à sua família. 

 

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 05 de Novembro de 2002 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

                                                      (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


