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DELIBERAÇÃO 
Nº 11/17 

 
Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 22 de fevereiro de 2017 
 

VOTO DE PESAR 
PELO FALECIMENTO DE ORLANDO NUNES 

 
No passado dia 4 de Janeiro de 2017 o Barreiro, e em particular a comunidade educativa 
barreirense, ficaram mais pobres com o falecimento do Professor Orlando Nunes, aos 59 
anos, docente de geografia e antigo presidente do Conselho Executivo da Escola 
Secundária de Casquilhos. 
Orlando Nunes sempre foi um devoto pedagogo da sua atividade profissional – o ensino, 
cultivando ao longo de várias décadas e gerações um registo próprio de grande 
proximidade e humanismo junto dos seus colegas, funcionários e muito em particular dos 
alunos e de toda a comunidade educativa.  

Para além do ensino e das funções de docências às quais esteve intimamente associado, 
sempre cultivou um gosto particular pela fotografia e pelas novas tecnologias, 
testemunhando em vida um registo muito próprio daquilo que considerava fundamental 
para se viver em comunidade: os sentimentos de pertença e uma cidadania ativa.  

Além do mais, foi um dos fundadores da Universidade da Terceira Idade do Barreiro, 
estando ainda ligado a projetos jornalísticos, como é disso exemplo o extinto diário digital 
“Diário do Barreiro”. 

Provocador involuntário, adepto do politicamente incorreto, carregava com ele um caixote 
de defeitos invisíveis face à generosidade e respeito com que tratava até o mais 
imperfeito desconhecido. Seriam certamente tamanhas as epopeias que aqui se 
poderiam relatar num estilo mais ou menos prosaico mas preferimos honrar as memórias 
com que fazia inquietar os seus alunos ouvintes ou a forma desafiadora com que 
instigava os seus colegas a viverem a escola à sua maneira.  

Empreendedor incorrigível, pouco avesso às tradições conservadoras que insistia em 
afugentar, viveu o ensino com particular paixão, sempre disposto a evoluir e aprender 
com o propósito maior, e quiçá utópico, de construir uma escola mais inclusiva e 
solidária. 

Para o Orlando não havia feriados ou fins-de-semana, o expediente era um mero lapso 
quotidiano para poder fabricar as sinergias que tanto ambicionava, o desassossego 
permanente era o seu habitat natural para conseguir questionar a vida e as preposições 
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que nela nos são impostas, inquietando por conseguinte todos aqueles que 
arregimentava consigo nessa missão de cidadania. 

O Orlando Nunes, não tendo peculiar entusiamo por estes registos póstumos ao estilo 
boletim necrológico ou bajulação funesta, foi um homem de quem toda a gente tem 
seguramente uma história para contar e essa será indelevelmente a maior e melhor 
homenagem que lhe podemos prestar em plena consciência pelos inúmeros percursos de 
vida que marcou.  

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em sessão ordinária no dia 22 
de Fevereiro de 2017, delibera guardar um minuto de silêncio em sua memória e 
enviar o presente voto de pesar à sua família, bem como ao Agrupamento de 
Escolas dos Casquilhos e respetiva comunidade educativa. 

 
Aprovado por unanimidade. 
 
 
Barreiro, 22 de Fevereiro de 2017 
 

 
 
 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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