
 
Grupo do Partido Social Democrata 

Assembleia de Freguesia do Lumiar 

 

 

 
pág. 1 

13ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2021 

 

VOTO DE PESAR n.º 2 

Pelo falecimento de José Patrício dos Reis 

Faleceu, no passado dia 22/09/2020, José Patrício dos Reis, um destacado cidadão residente na 

Freguesia do Lumiar durante mais de 70 anos. 

Nascido em 01/04/1922, na freguesia do Ladoeiro na Beira-Baixa, sempre se considerou um beirão 

de alma e coração, apesar de desde tenra idade ter ido viver com os seus pais para a Chamusca no 

Ribatejo. 

Durante o período do Estado Novo lutou nas fileiras da  Oposição com a coragem e a frontalidade, 

caracterizadoras da sua forte personalidade. O 25 de Abril apanhou-o na plenitude dos seus 52 anos, 

tendo à época escolhido o Partido Popular Democrático (PPD) como a melhor via partidária e 

ideológica para o desenvolvimento de Portugal, que ele tanto almejava. Foi sempre muito ativo na 

antiga Secção G do PSD Lumiar e era, atualmente, o militante n.º 1299. 

Ao longo dos seus 98 anos de vida envolveu-se em diversas atividades políticas e sociais em prol da 

sua comunidade, quer no Lumiar como na cidade de Lisboa, tendo presente os mais desfavorecidos, 

o que constituiu um exemplo para as gerações mais novas. 

Foi um dos fundadores do Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar (CAJIL) e seu Diretor 

durante algumas décadas, onde desenvolveu uma forte ação norteada pelo bem estar social e 

económico da população. Era Sócio há sete décadas dos Inválidos do Comércio, prestigiada 

Associação com sede no Lumiar. 

Eleito pelo PSD para a Assembleia Municipal de Lisboa, aí pode desempenhar com zelo o lugar de 

deputado municipal desde 1976 até 2001, tendo acontecido o mesmo para a Assembleia de 

Freguesia do Lumiar por diversos mandatos. 

Igualmente dedicado à antiga Freguesia da Charneca do Lumiar foi um dos autarcas que muito 

contribuiu com o seu esforço e dedicação para a construção do Edifício da Sede da Banda 

Filarmónica da Charneca. 
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Tanto o Município de Lisboa como a Freguesia do Lumiar tiveram oportunidade de reconhecer em 

vida os méritos do cidadão José Patrício dos Reis, tendo-lhe como tal atribuído as respetivas Medalhas 

de Ouro. 

Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida a 30 de setembro de 2020, delibera, 

ao abrigo do disposto no artigo 9.º, n.º 2, alíneas i), j) e k) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro: 

 Prestar a sua homenagem à memória de José Patrício dos Reis, expressando 

o seu pesar à família e fazendo um minuto de silêncio em sua homenagem. 

 

Lumiar, 30 de Setembro de 2020 
 

Os requerentes do PSD na A.F. Lumiar, 
 

Mário Lopes 
Anabela de Sousa 

Manuel Pires Claro 
Ricardo Mexia 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
 


