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A Câmara Municipal aprovou um voto de pesar pelo falecimento do pintor Júlio Resende, pintor 
este agraciado com vários prémios, entre os quais, o Prémio Nacional de Pintura da Academia 
de Belas Artes, Prémio Sousa Cardoso e Prémio Especial da Bienal da de Arte de S. Paulo. 
Recebeu a Medalha de Prata na Exposição Internacional de Bruxelas e em 1997, recebeu a 
Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique. Foi ainda aprovado endereçar à família enlutada, 
cópia do documento aprovado, bem como considerar o seu nome no plano toponímico da 
Cidade – Voto de Pesar  
 
Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora um voto de pesar pelo falecimento de 
Aristides Pereira. Foi o primeiro Presidente da República de Cabo Verde, após a conquista da 
independência do país, em 1975, permanecendo neste cargo até 1991. Ficou a memória de um 
grande amigo de Portugal e do povo de Cabo Verde, tendo sido um dos maiores estadistas do 
Continente Africano. Foi também aprovado endereçar à Embaixada de Cabo Verde, cópia do 
documento aprovado e considerar o seu nome no plano toponímico da Cidade – Voto de 
Pesar 
 
Foi pela Câmara Municipal da Amadora, aprovado um voto de pesar pelo falecimento do 
compositor José Niza. Célebre autor de canções, autor da letra da música “E Depois do Adeus”, 
“senha” musical para o Movimento das Forças Armadas na noite de 24 de Abril de 1974. 
Ganhou quatro festivais RTP da Canção e foi autor de muitas canções para intérpretes da 
música portuguesa, tais como Paulo de Carvalho, Carlos do Carmo, Carlos Mendes, Tonicha, 
Vitorino, Rui Veloso, entre outros. Para além desta vertente, foi deputado à Assembleia da 
República pelo Partido Socialista e Presidente da Assembleia Municipal de Santarém, tornando-
o uma figura indissociável dos grandes combates pela democracia e pela liberdade, pautando-
se sempre por um rigorosa posição ética e cívica. Foi igualmente aprovado endereçar à família 
enlutada, cópia do documento aprovado, bem como considerar o seu nome no plano 
toponímico da Cidade – Voto de Pesar 
 


