
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA 

VOTO DE PESAR 

José de Freitas Araújo faleceu no dia 15 de Setembro de 2019, aos 87 anos  

Jovem veio para a Escola da Armada em Vila Franca de Xira, cidade que adotou para construir 

a sua vida e aqui constitui a sua família e com a sua forma de ser e de estar, cria laços fraternos 

no trabalho enquanto eletricista na EDP e na comunidade social da freguesia 

Católico praticante foi membro ativo do Secretariado Paroquial de Vila Franca de Xira 

Pertenceu a um grupo de apoio à Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. 

Fez parte da Comissão Executiva do Conselho Geral de Trabalhadores da C.R.G.E. 

Foi membro da Comissão Instaladora do Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira. 

Sócio fundador da Cooperativa Alves Redol em 1972 Presentemente era o sócio n.0 1 da 

Associação Alves Redol, 

A sua ação em prol da população alargou-se pelo seu envolvimento e empenho nas autarquias 

locais, primeiro como independente e depois já como militante do PCP. 

Eleito para a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira em 1976, pela FEPU, liderada por José 

António Veríssimo, foi vereador e simultaneamente assumiu a função de Presidente do 

Conselho de Administração dos SMAS. 

Em 1979 foi eleito para a Câmara Municipal pela APU, liderada por Daniel Branco, onde 

continuou como vereador com o pelouro dos SMAS. 

Nestes dois mandatos, embora não estivesse a tempo inteiro na vereação, foi um grande 

impulsionador da implantação do saneamento básico e da implantação de condutas de água, 

inclusive nas pequenas localidades do concelho e nas zonas mais isoladas. Também foi nesta 

fase uma preocupação do executivo as condições relativas à lixeira de Mato da Cruz e como 

era sua característica assumiu então um papel relevante na coordenação das obras de 

recuperação e consolidação desses terrenos. Nessa época, o concelho atingiu uma cobertura 

de cerca de 90% destas infraestruturas essenciais ao bem-estar da população. A eletrificação 

do concelho levou igualmente um grande impulso. 

Em 1983 foi eleito para a Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, onde cumpriu o 

mandato como vogal do Executivo, liderado por Alves Machado. 

Integrou as listas da APU em 1986 e depois da CDU, em 1990, mas por pressão da EDP sobre 

a sua futura reforma, candidata-se em lugar não elegível. 

Em 1994 é eleito para a Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, pela CDU, liderada por 

Carlos Félix, ocupando a função de 2.0 secretário da Mesa da Assembleia, mas como a situação 

de reformado o permitia, mobilizou-se para colaborar com o executivo na área do fomento, 

reparação de caminhos e todo o trabalho relacionado com esta área de intervenção da 

autarquia. 



 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA 

Em 1998 é eleito para a Assembleia de Freguesia, onde cumpriu mandato como membro da 

bancada da CDU. 

Como reconhecimento do seu mérito e entrega, em 2002 é agraciado com o Galardão de 

Mérito Autárquico, pela Junta de Freguesia nas Comemorações do Dia da Cidade. 

Ao longo da sua vida, José de Freitas Araújo empenhou-se na luta, com o seu Partido, pela 

liberdade e a democracia, por uma sociedade nova liberta da exploração e da opressão. Assim 

como se bateu por uma freguesia progressiva e justa, pelo bem-estar e a felicidade do povo 

de Vila Franca de Xira. 

Para todos os que conheceram José de Freitas Araújo e que com ele tiveram o privilégio de 

conviver, fica a memória de um homem abnegado, simples, afável, profundamente 

comprometido com a causa pública e com os direitos e interesses da população, revelando 

sempre uma genuína disponibilidade para com os cidadãos e os seus problemas e que prezava 

os valores da liberdade e da fraternidade. 

Assim, a Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira reunida em Sessão Ordinária, sob 

proposta dos eleitos locais da CDU, delibera: 

l) Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de José de Freitas Araújo, guardando 

um minuto de silêncio; e, 

II)Apresentar as suas mais sentidas condolências e a solidariedade perante a dolorosa 

perda à sua Família, ao Secretariado Paroquial de Vila Franca de Xira e ao Partido 

Comunista Português; e, 

III)Publicar este Voto de Pesar nos lugares de estilo da freguesia, nomeadamente nas 

vitrinas, no sítio da internet da freguesia e no facebook da freguesia; 

Vila Franca de Xira, 23 de Setembro de 2019 

Os eleitos pela CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira 

Aprovado por unanimidade 


