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DELIBERAÇÃO 
Nº 46/17 

 
Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 29 de junho de 2017 
 

VOTO DE PESAR 

Viveu António Cabós Gonçalves 
 

António Cabós Gonçalves, personalidade reconhecida em todo o concelho, faleceu no 
passado dia 20 de maio, no Hospital Nossa Senhora do Rosário no Barreiro. 

Pai de dois filhos e solicitador de profissão, sempre foi um ativista cívico e um homem de 
causas, sonhos, solidariedade e projetos. Foi também radialista, escritor, professor, gestor 
e, não menos importante, ajudante de manutenção de máquinas de costura. 

“Eu sou do Barreiro e estou cá para o Barreiro, e do Barreiro não quero nada mas quero 
dar ao Barreiro aquilo que puder”, foi uma das suas frases mais emblemáticas e que hoje 
recordamos. 

Fundador do Partido Socialista, foi autarca na Assembleia Municipal do Barreiro e 
também na junta de freguesia do Barreiro. Todavia, António Cabós, que acreditava que o 
ser humano era intrinsecamente bom, distinguiu-se, civicamente, acima de qualquer 
filiação partidária. 

António Cabós viveu uma vida cheia a amar direito e pensar ao contrário. Morreu um 
homem contraditório e solidário. Em rigor o António Cabós Gonçalves foi tantas coisas 
que nenhum texto o descreveria com plena propriedade e, mais relevante, foi aquilo que 
deixou em cada um de nós. 

Neste sentido, o António foi na verdade muitos e contraditórios Antónios.  

Todos diferentes, todos construídos e destruídos na Liberdade de que era radical 
militante, no amor que praticava como que se de uma confissão religiosa se tratasse ou 
nos “desejos do Futuro” que o alimentaram e com os quais nos alimentou. E se foi pai, 
avô, amante, padrinho, amigo e outras coisas mundanas que nos levam a lamentar a sua 
falta, foi também um orador como nenhum outro, um genial provocador, um discreto 
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benemérito, um orientador de vocações e um embaixador de tudo o que era positivo e, 
principalmente, da nossa terra. 

Resumindo o que não tem resumo, encheu o palco desta vida, e nos seus altos e baixos 
homenageou-nos com uma extravagante performance. Terminamos com aquilo que seria 
a sua derradeira declaração de voto: “Por favor, façam-me o favor de ser felizes.” 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal do Barreiro, na sua reunião ordinária de 29 de junho 
de 2017, delibera: 

- Aprovar um Voto de Pesar pela morte de António Cabós Gonçalves; 

- Prestar um minuto de silêncio em sua memória; 

- Endereçar as mais sentidas condolências à sua família e Amigos. 

 
 
Aprovado por unanimidade. 
 
 
 
Barreiro, 30 de junho de 2017. 
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