MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 49/2015
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 08 de setembro de 2015
Voto de Pesar
Três Homens, Três percursos paralelos

António Palma Pacheco, faleceu a 3 de Julho, ao longo da sua vida para além
da passagem pelo Movimento Associativo, desempenhou funções como
autarca no Executivo da Junta de Freguesia do Alto do Seixalinho, sendo nos
últimos anos um dos Rostos da Comissão de Utentes de Saúde do Alto do
Seixalinho.
Destacou-se pelo direito universal à saúde, à defesa do Serviço Nacional de
Saúde como serviço público de referência e qualidade.

Eduardo Guerreirinho, natural de Silves, onde nasceu a 2 de Março de 1937,
fez o seu percurso como tantos para o Barreiro, em busca de uma vida melhor,
destacou-se ainda jovem como desportista, na sua atividade profissional foi
membro da Comissão de Trabalhadores da Quimigal, tendo ainda no
associativismo destacando-se como dirigente do Grupo Desportivo Quimigal,
atual Fabril, Presidente da Associação de Patinagem de Setúbal, Membro dos
Corpos Sociais da SFAL e da Pluricoop
A sua atividade sindical e no Movimento Associativo era por si só de referência,
mas Eduardo Guerreirinho foi mais: Vereador da Câmara Municipal do Barreiro
e nessa qualidade responsável pelos Transportes Coletivos do Barreiro.
Exerceu ainda as funções de Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro.
Homem de consensos e de trato fácil, continuou até ao limite das suas forças a
participar na comunidade e a Presidir à Associação de Patinagem de Setúbal,
faleceu a 16 Julho deste ano, deixando saudades em todos que com ele
privaram.
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Valdemar Quaresma, nasceu no Barreiro, em 21 de Dezembro de 1943,
envolvido desde jovem na luta contra a ditadura, foi então um exilado político,
em meados dos anos 60 do século passado, escapando assim da prisão
política, esse percurso levou-o primeiro a França e depois à então URSS onde
completou os seus estudos superiores em Economia e Finanças.
O regresso a Portugal só foi possível após 25 de Abril de 1974, foi Secretário
Pessoal de Álvaro Cunhal, enquanto o mesmo exerceu funções de Ministro, foi
ainda subsecretário de estado.
Enquanto militante do PCP, colaborou estreitamente com o Comité Central
como Membro da Comissão de Assuntos Económicos.
Exerceu funções de Administrador nas Empresas Limarsul e Amarsul,
enquanto representante dos Municípios acionistas, foi ainda eleito na
Assembleia Municipal do Barreiro.
Discreto e pouco apreciador da ribalta, assim se manteve até ao fim em 24 de
Agosto deste ano.
Eduardo Guerreirinho, Palma Pacheco e Valdemar Quaresma, três vultos
barreirenses, exemplos de homens que deram muito de si à comunidade,
em cargos eleitos, em defesas de causas, no Movimento Associativo em
suma na procura de uma vida melhor para todos os seus concidadãos,
que deixam marcas a todos quantos tiveram o privilégio de com eles
privar, aprender e crescer e que tristemente foram vitimas de doença
oncológica que nos deixou a todos mais pobres.
A Assembleia Municipal do Barreiro reunida em Sessão Ordinária a 8 de
Setembro de 2015 homenageia singelamente estes homens com um
minuto de silêncio.

Aprovado por unanimidade.

Barreiro, 08 de setembro de 2015

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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