EDITAL
N.º 02/2022
João Paulo Rodrigues Pires
Presidente da Assembleia de Freguesia de São Sebastião

Torna Público, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 56º do Anexo à Lei
n.º75/2013 de 12 de setembro, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de setembro,
vigorando com as alterações da Lei n.º50/2018 de 16 de agosto, que na 2ª sessão
ordinária da assembleia de freguesia do mandato 2021/2025 que teve lugar no dia 9
de dezembro de 2021, foi aprovado o Voto de Pesar - Falecimento de Francisco Lobo.

“Voto pesar falecimento Francisco Lobo
Foi com profundo pesar que a Assembleia de Freguesia de São Sebastião tomou
conhecimento do falecimento ex-presidente da Câmara Municipal de Setúbal,
Francisco Lobo.
Francisco Lobo, nasceu no Barreiro, em 17 de novembro de 1931.
Membro do Partido Comunista Português, Francisco Lobo dedicou a sua vida à defesa
dos direitos e da melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das populações
que serviu e da democracia.
Em 1962, a luta contra a ditadura, pela liberdade e democracia, levou-o às prisões do
fascismo, onde permaneceu dois anos.
Em 1965, vem morar para Setúbal, iniciando atividade profissional na IMA, empresa
do setor automóvel, onde continuou a lutar contra a ditadura e pela melhoria das
condições de vida dos trabalhadores e do povo.

É, também, em Setúbal que, eleito pelas listas da APU – Aliança Povo Unido,
Francisco Lobo assume a presidência da Câmara Municipal, durante dois mandatos,
entre 1979 e 1985.
Em 2004, Francisco Lobo é agraciado com a Medalha de Honra do Município de
Setúbal na classe Paz e Liberdade.
Em 2008, Francisco Lobo publica um livro com as memórias da sua intervenção na
construção do Poder Local Democrático em Setúbal.
Nunca deixa de desenvolver uma intensa atividade na URAP – União de Resistentes
Antifascistas Portugueses.
Foi membro do Comité Central, da Direção de Organização Regional de Setúbal e da
Comissão Concelhia de Setúbal do PCP.
A Assembleia de Freguesia de São Sebastião reunida em 9 de Dezembro de 2021
decidiu:
1. Expressar o seu profundo pesar e consternação pelo falecimento do Antifascista e
Ex Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
2. Endereçar as mais sentidas condolências à Família e ao Partido Comunista
Português
Voto de pesar aprovado por unanimidade e em minuta, em sessão ordinária da
Assembleia de Freguesia, realizada aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e
vinte e um.”
Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares habituais estabelecidos na Lei, por cinco dias (úteis) dos dez dias
subsequentes à data do presente.
Sede da Freguesia de São Sebastião, 03 de janeiro de 2022.
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