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DELIBERAÇÃO 
Nº 33/2016 

 
Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 28 de abril de 2016 
 

VOTO DE PESAR 
Hilário de Jesus Oliveira Moreira 

Faleceu no passado dia 2 de Abril, o cidadão barreirense Hilário de Jesus 
Oliveira Moreira. 

Nascido no Alto Seixalinho a 15 de maio de 1939, Hilário Moreira cedo 
começou a trabalhar, primeiro na cortiça com apenas 14 anos e depois na CP 
como servente. Em 1975 ingressa na CUF, na Química Pesada, com a 
categoria de especialista classificado, tendo sido posteriormente transferido 
para o sector das Cinzas de Pirite, onde permaneceu até ao encerramento da 
fábrica, em 1993.  

Profissional competente, homem simples, de fortes convicções e extraordinária 
dedicação cívica e associativa é ao associativismo que Hilário Moreira se 
entrega de corpo e alma ao longo de mais de um século. 

Em 15 de Fevereiro de 1956 funda o Futebol Clube Silveirense. Sócio fundador 
n.º 1 do Silveirense e membro dos seus corpos gerentes Hilário Moreira tinha 
então 16 anos. 

E a sua paixão pelo associativismo estende-se a outras associações. Aos 43 
anos torna-se sócio da Sociedade Columbófila Barreirense assumindo a 
presidência do clube, cargo que exerce até 1992. 

Regressa ao Silveirense cumprindo os cargos de tesoureiro e presidente até 
1995. 

Democrata determinado exerceu a cidadania ao longo de toda a sua vida tendo 
sido eleito para a Freguesia que o viu nascer, do Alto Seixalinho  

Comunista convicto é membro do Partido Comunista Português desde o 25 de 
Abril. 

Foi homenageado pela Câmara Municipal do Barreiro com o galardão “ Barreiro 
reconhecido 2005” na área do Associativismo, “pela sua abnegação ao 
associativismo barreirense, ao longo de quase meio século”. 
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Pelo exposto, a Assembleia Municipal do Barreiro reunida a 28 de abril de 2016 
presta homenagem ao cidadão Hilário de Jesus Oliveira Moreira e expressa, a 
todos os seus familiares e amigos e particularmente ao seu filho Carlos 
Moreira, Presidente da União das Freguesias do Alto Seixalinho Santo André e 
Verderena e deputado nesta Assembleia Municipal, as profundas e sentidas 
condolências. 

 
Aprovado por unanimidade.  
 

Barreiro, 28 de abril de 2016 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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