VOTO DE PESAR
PELO FALECIMENTO DE JOÂO CONSTANTINO
Faleceu no passado dia 17 de maio, com 79 anos de idade, João Constantino, cidadão
que durante a sua vida zelou pela defesa dos ideais do Humanismo, da Liberdade e
da Democracia em prol da Cidade de Lisboa e, em particular, do Bairro de Alfama.
Eleito em 1976 nas primeiras eleições democráticas e livres para o poder local para o
cargo de Presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, cargo que ocupou até
2001 sempre eleito pelas listas da FEPU/APU/CDU, ano em que foi eleito, como
independente, para a respetiva Assembleia de Freguesia.
Em 2002 foi agraciado pela C.M.L. com a Medalha de Mérito Municipal de Grau Ouro.
Após a Reforma Administrativa de Lisboa e já militante do Partido Socialista, foi eleito
em 2013 para a Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior.
Fiel aos princípios escutistas, que sempre respeitou, João Constantino exerceu ao
longo de muitos anos vários cargos dirigentes no Grupo nº 8 da Associação dos
Escoteiros de Portugal, que lhe concedeu em 1972 a Medalha de Mérito, Classe Prata.
Ocupou também o cargo de Escoteiro Chefe Nacional Adjunto e teve diversos cargos
nos Órgãos Sociais da Fraternal Escutista de Portugal, que o agraciou em 2015 com a
Medalha de Mérito.
As suas qualidades de cidadão e de autarca mereceram-lhe o respeito e a estima de
todos.
O Grupo Municipal do Partido Socialista propõe à Assembleia Municipal de Lisboa,
reunida no dia 24 de maio de 2016, que delibere:
1. Guardar um minuto de silêncio em sua memória.

2. Propor à C.M.L. que atribua o nome do distinto autarca João Constantino a
uma das artérias do Bairro de Alfama.

3. Remeter o presente voto de pesar à sua família.

Lisboa, 23 de maio de 2016

O Deputado Municipal

Miguel Coelho
(Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior)

