ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CORUCHE

VOTO DE PESAR
No passado dia 26 de janeiro, fomos surpreendidos com a triste notícia do desaparecimento precoce do
nosso convívio, de Filipe Claro Justino.
Foi com consternação e profundo pesar que vimos partir um Homem de esclarecida consciência política e
de causas sociais, tendo tido uma vida socialmente ativa em prol das comunidades em que se integrou, tendo
sempre o interesse coletivo como único objetivo.
O Filipe Claro Justino, ou Pita, como simpaticamente era conhecido, foi membro desta Assembleia
Municipal ao longo de diversos mandatos, tendo sido eleito pela primeira vez em 1998 e terminado o seu mandato
em outubro passado, onde era o 2.º Secretário da Mesa.
Membro interventivo e defensor dos valores em que convictamente acreditava, soube honrar o PS, desde
sempre o seu partido, e levar bem alto a Democracia, a Liberdade e a Justiça Social.
Sempre disponível para dar o melhor de si, encontrou no associativismo uma outra forma de servir a
comunidade. Completaria em 2022, 25 anos como presidente da direção dos “Unidos do Sorraia”, da Azervadinha,
o clube de futebol da sua terra natal.
Era ainda atualmente, o presidente da direção da “Comissão de Festas de Coruche”, tendo sido membro
dos órgãos sociais desta associação desde a sua fundação em 2002.
Também em Colmar (França), para onde emigrou ainda jovem, além de toda a sua atividade profissional,
a vontade de ajudar o próximo fê-lo integrar também, diversas associações da comunidade emigrante portuguesa
que aí se encontravam.
Ao nível político, o Filipe Claro Justino, foi um militante ativo e igualmente disponível para colaborar, tendo
contribuído determinadamente para a afirmação do Partido Socialista no Concelho de Coruche.
Homem honrado e por todos respeitado, reuniu-se de muitos amigos de todas as gerações, ao longo da
sua vida, com os quais partilhou momentos de trabalho, de luta, mas também de agradáveis convívios.
Um Homem bom e de elevada sensatez, que jamais esqueceremos.
Assim, a Assembleia Municipal de Coruche, reunida em Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de
2022, deliberou, por unanimidade:


Manifestar o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Filipe Claro Justino;



Remeter este voto de pesar à sua família.

Coruche, 25 de fevereiro de 2022
A Presidente da Assembleia Municipal

(Berta Alexandra Teixeira Lopes dos Santos)

