EDITAL
N.º 32/2022
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, atualizado pela Lei n.º42/2016 de 28 de
dezembro, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, o Voto de Pesar –
António Henrique Quaresma Rosa, aprovado na 2ª Sessão Ordinária realizada
no dia 28 de junho de 2022.

VOTO DE PESAR
“António Henrique Quaresma Rosa
Faleceu, no passado dia 27 de Maio, António Henrique Quaresma Rosa.
A Assembleia de Freguesia S. Sebastião, lamenta a morte de António Henrique
Quaresma Rosa, um cidadão setubalense com forte ligação à vida da cidade, à
cultura e ao movimento associativo.
Nascido na cidade sadina em 1938, António Quaresma Rosa foi um cidadão
exemplar pelo empenho na vida associativa de índole cultural. Foi cofundador
do Círculo Cultural de Setúbal, do Centro de Estudos Bocageanos e das
associações de defesa do património SALPA (Associação para a Salvaguarda
do Património Cultural e Natural da Região de Setúbal) e DEPA (Centro de
Estudo e Defesa do Património Histórico do Distrito de Setúbal). Desempenhou
funções nos órgãos sociais destas instituições, bem como na LASA (Liga dos
Amigos de Setúbal e Azeitão), no CIMM (Centro de Iniciativas Manuel
Medeiros) da UNISETI, no Clube Naval Setubalense e na Associação Cultural
Sebastião da Gama.
Foi um apaixonado e estudioso do património histórico setubalense tendo
colaborado com o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal,
esteve envolvido em várias publicações sobre a história local a par da atividade

letiva na Universidade Sénior, integrou a Comissão de Toponímia de Setúbal
em representação da LASA e participou em diversos eventos dedicados à
memória do historiador Almeida Carvalho.
António Henrique Quaresma além do seu grande envolvimento e dinamizador
de estruturas associativas era um assíduo participante nas diversas atividades
promovidas pelo município.
A Assembleia de Freguesia de S. Sebastião, reunida em 28 de junho de 2022,
deliberou endereçar as sentidas condolências à família e a todos aqueles que
perderam um amigo.
Voto de Pesar, aprovado por unanimidade e em minuta, em sessão ordinária
da Assembleia de Freguesia, realizada aos vinte e oito dias do mês de junho
de dois mil e vinte e dois.”
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, 11 de julho de 2022.
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