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Deliberação
n.º
50/AM/2022

Deliberação
n.º
51/AM/2022

Voto de
Pesar
1/Mesa/AM/2022

Voto de
Pesar
2/Mesa/AM/2022

Assunto: Apreciar e votar o Voto de Pesar, apresentado pela Mesa Falecimento do Sr. José Duarte Silva: “No dia 6 de abril de 2022, em
Lagos, na Sede do Clube Artístico Lacobrigense, faleceu José Duarte
Silva, com 71 anos. Nasceu em Lagos a 15 de janeiro de 1951, foi
desenhador de profissão, durante anos exerceu a sua profissão entre
Lagos e Silves, tendo participado em inúmeros projetos e trabalhos que
hoje são uma referência urbanística. Detentor de um sentido de humor
mordaz, mas fino, cedo destacou-se e encantou-nos durante décadas
com a produção e realização a seu cargo das Revistas à Portuguesa do
Clube Artístico Lacobrigense. Inconformado, crítico, mas apaixonado
pela sua musa, a nossa Cidade e suas gentes, captava como ninguém
a nossa identidade coletiva a qual sujeitava à sua mordaz crítica, mas
sempre com um decoro, subtileza e elevação que tornavam os seus
quadros de revista, verdadeiros tratados do nosso maneirismo local, os
quais ele levava à cena para o julgamento das plateias, acompanhado
de subtilezas humorísticas cativantes. A sua coragem e engenho
tornavam cenas comuns do nosso quotidiano, em épicas sátiras políticas
e socias com momentos e tensões de cariz cómico que levavam o
público à gargalhada coletiva, rindo-se até de si próprios. Ao longo da
toda a sua vida, José Duarte Silva, o nosso Zeca, destacou-se como
exemplo de coragem e determinação na divulgação e promoção da
cultura popular portuguesa, da Revista a sua grande paixão, ao teatro,
passando pelo fado, pela fotografia, pelo desenho e pelo cinema,
interveio de forma constante durante a sua vida nas diversas formas de
arte que abraçou e nos deu a conhecer. O Zeca deixa em todos nós uma
marca de um homem bom, amigo de seu amigo e apaixonado pela sua
Cidade e suas gentes. Neste sentido a Assembleia Municipal de Lagos,
na sua Sessão Extraordinária de 11 de abril de 2022, delibera: a) Aprovar
um Voto de Pesar pela morte de José Duarte Silva e apresentar as
sentidas condolências à sua família e a todos aqueles que sentem
profundamente a sua ausência; b) Recomendar à Câmara Municipal que
a Comissão de Toponímia atribua o nome de José Duarte Silva a uma
artéria da cidade de Lagos; c) Observar um minuto de silêncio, em sua
devida homenagem.”
Aprovado por unanimidade.
Reunião n.º 4 da Assembleia Municipal de Lagos - 11/04/2022
Assunto: Apreciar e votar o Voto de Pesar, apresentado pela Mesa Falecimento do Sr. José Lourenço Fonseca: “José Lourenço Fonseca
nasceu no dia 21 de março de 1950, em Lagos. Licenciou-se em
Engenharia Mecânica - Termodinâmica Aplicada, no Instituo Superior
Técnico, em 1978. Foi professor de Matemática, na antiga Escola
Preparatória de Lagos, acompanhando com competência e dedicação
gerações de alunos, trabalhando com os seus colegas professores e
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restante comunidade escolar na criação de um ambiente profissional de
respeito, colaboração e amizade. Entre 1987 e 2022, exerceu atividade
como projetista de Segurança Contra Incêndios, com exceção do período
de 1993 a 1996, quando exerceu atividade de Consultoria na Ex-Inspeção
Regional de Bombeiros do Algarve, na área de análise de projetos. Foi
também Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários locais, desde
outubro de 1987 a outubro de 2006, Comandante da Zona Operacional do
Barlavento de 1987 a 2001 e Comandante do Setor Operacional Distrital
de Faro em 2002. Entre novembro de 1990 e março de 2020, foi
Presidente do Clube de Ténis de Lagos, cargo a que se dedicou com todo
o entusiasmo e persistência, contribuindo para o crescimento de um
pequeno Clube para uma Instituição Desportiva de reconhecida
dimensão, por onde passam diariamente dezenas de atletas, de todas as
idades na sua prática de ténis e, mais recentemente, do Padel,
modalidade a que dedicou, nos últimos tempos, todo o seu apoio. Faleceu
no passado dia 6 de abril, aos 72 anos de idade. Neste sentido a
Assembleia Municipal de Lagos, na sua Sessão Extraordinária de 11 de
abril de 2022, delibera: a) Apresentar à família e amigos as mais sentidas
condolências pelo falecimento de José Lourenço Fonseca; b)
Recomendar à Câmara Municipal que a Comissão de Toponímia atribua
o nome de José Lourenço Fonseca a uma artéria da cidade de Lagos; c)
Observar um minuto de silêncio, em sua devida homenagem.”
Aprovado por unanimidade.
Reunião n.º 4 da Assembleia Municipal de Lagos - 11/04/2022
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Deliberação n.º
52/AM/2022

Ordem do Dia

Assunto: Apreciar e votar a Ordem do Dia para esta Sessão
Extraordinária de abril de 2022 da Assembleia Municipal.
Aprovada por unanimidade.
Reunião n.º 4 da Assembleia Municipal de Lagos - 11/04/2022

Antigos Paços do Concelho de Lagos, 12 de abril de 2022
A Presidente da Assembleia Municipal,

Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos, Dra.
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