ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CORUCHE

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE MANUEL GUALDINO DE AZEVEDO MATIAS
Manuel Gualdino de Azevedo Matias, nasceu a 29 de setembro de 1959, em Coruche, e residiu com a
mulher e o filho até à data do seu falecimento, no passado dia 1 de fevereiro de 2021, na freguesia de São José
da Lamarosa.
Engenheiro Agrónomo de formação, exerceu a sua atividade profissional como fruticultor.
Foi Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Agricultores de Coruche e Vale do Sorraia.
Em 1992, fundou a Associação de Solidariedade Social de São José da Lamarosa, da qual foi Presidente
da Direção até à data da sua morte.
A criação de valências de apoio à terceira idade foi um sonho coletivo que a sua personalidade e
determinação em muito contribuíram para as suas concretizações.
A freguesia de São José da Lamarosa tem hoje Centro de Dia e Apoio Domiciliário (SAD) em
funcionamento desde 1998, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), obra inaugurada em 2013 e está
em desenvolvimento uma ampliação desta valência que servirá mais 25 utentes.
Homem determinado, empreendedor e discreto na sua forma de estar na vida. Deu o seu contributo de
forma ativa para o desenvolvimento económico da freguesia onde viveu, criando mais valias através da sua
atividade profissional e oferecendo oportunidades de trabalho às gentes da sua terra.
Homem de trabalho dedicou muito do seu tempo ao associativismo com intervenção local reconhecida por
toda a população da freguesia e por todos aqueles que diariamente se cruzaram no seu caminho.
Fica a obra e o exemplo de Ser Humano que foi dedicado e disponível, cujo contributo de vida deixam
marcas no desenvolvimento económico e social da freguesia de São José da Lamarosa.
Até sempre Engenheiro Manuel Rocha!
(nome pelo qual, por todos era carinhosamente conhecido)
A Assembleia Municipal de Coruche, reunida em sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2021,
deliberou, por unanimidade:


Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel Gualdino de Azevedo Matias.



Remeter o Voto de Pesar à família, com as mais sentidas condolências.



Enviar o Voto de Pesar à Associação de Solidariedade Social de São José da Lamarosa, pela
perda do seu Presidente.
Coruche, 26 de fevereiro de 2021
A Presidente da Assembleia Municipal

(Berta Alexandra Teixeira Lopes dos Santos)

