
 

  

     ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA 

VOTO DE PESAR 

 

 

Alberto Pires faleceu aos 78 anos de idade.  

Natural de Chaves, Trás-os-Montes, Alberto Pires cedo veio para a freguesia de Vila Franca de 

Xira, onde residiu e constituiu família e permaneceu até ao seu malogrado falecimento.  

Fiel aos valores da paz, da solidariedade, da fraternidade e da ajuda ao próximo, Alberto Pires 

abraçou durante mais de 40 anos, o associativismo, e em particular manifestou-o através da 

singular intervenção na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de 

Xira, tendo contribuído decisivamente para a organização e modernização da estrutura 

operacional e do funcionamento do corpo de bombeiros, além do crescimento da Associação na 

freguesia.  

Nesta sequência, Alberto Pires foi Presidente, Secretário e Vogal, em diversos mandatos, na 

Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, e também 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, revelando uma grande dedicação e espírito de 

sacrifício em prol dos Bombeiros e da comunidade Vilafranquense.  

A par disto foi ainda dirigente da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Federação de Bombeiros 

do Distrito de Lisboa.  

Além de ter ajudado imensas Associações de Bombeiros da área metropolitana de Lisboa.  

Fez também parte dos órgãos sociais de outras associações e instituições, nomeadamente, a 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira, da Casa de Trás os Montes e Alto Douro e da 

Casa do Benfica de Vila Franca de Xira.  

Os valores da cidadania e da solidariedade conduziram Alberto Pires a filiar-se no Partido 

Comunista Português, tendo sido seu militante durante largas décadas.  

Foi ainda um homem agarrado a um sonho, que o concretizou, já numa idade onde muitos não 

se aventuram a dar um passo desse tamanho, tendo concluído uma licenciatura em Direito, em 

2012, com 71 anos de idade e já depois de estar reformado.  

Fruto da sua intervenção no movimento associativo, e em particular na Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, Alberto Pires foi agraciado com o galardão de 

cidadão de mérito da freguesia de Vila Franca de Xira, tendo em 2016, por proposta da sua 

Associação, sido distinguido pela Liga dos Bombeiros Portugueses com o crachá de Ouro.  

Para todos os que conheceram Alberto Pires fica a memória de um homem bom, com grande 

capacidade de construir pontes, solidário, afável e fraterno, a quem a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e a freguesia reconhecem a sua inestimável 

entrega, traduzindo um exemplo de cidadania e de participação associativa.  
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Assim, os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira expressam a sua 

solidariedade e pesar à família e amigos de Alberto Pires, bem como à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira.  

  

Por conseguinte, a Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira reunida em Sessão 

Ordinária, sob proposta dos eleitos locais da CDU, delibera:  

  

I) Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Alberto Pires, guardando um 

minuto de silêncio;  

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

perda à sua Família, amigos, e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca de  

Xira;   

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

vitrinas, no sítio da internet da freguesia e na página do facebook da freguesia, além de ser 

remetido à família de Alberto Pires e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Vila Franca de Xira.  

  

Vila Franca de Xira, 28 de Setembro de 2020   

Os Eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira  

 

 Aprovado por unanimidade. 


