ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BENAVENTE

VOTO DE PESAR
Morte do autarca e do dirigente associativo, fundador da Associação
Desportiva e Cultural de Benavente

FERNANDO LIMA
Fernando Lima, eleito da Assembleia Municipal de Caminha, faleceu no
passado dia 02 de fevereiro de 2013, depois de ter sido colhido por um
comboio na freguesia de Vilarelho, de onde era natural.
Fernando Lima, de 61 anos de idade, foi funcionário da Repartição de Finanças
de Benavente e viveu uma parte da sua vida no nosso concelho, onde foi um
dedicado funcionário público e um esmerado dirigente associativo.
No tempo em que viveu no nosso município deixou um legado importantíssimo
na nossa vida coletiva. No início da década de 80 cria a secção de andebol no
Grupo Desportivo de Benavente. Em 02 de Outubro de 1985, juntamente com
vários amantes do desporto em geral e do andebol em particular, foi um dos
fundadores da Associação Desportiva e Cultural de Benavente, clube que teve
como principal objetivo dinamizar a modalidade desportiva do andebol.
Fernando Lima lançou, assim, com outros, a semente do andebol na nossa
terra, e com a sua carolice e empenho ajudou a formar dezenas de jogadores
da ADCB, conterrâneos e não só, bem como assim a promover o concelho
através do desporto.
E a semente lançada por Fernando Lima cresceu e a ADCB tornou-se hoje um
dos principais clubes nacionais no andebol, conseguindo participações
meritórias em campeonatos nacionais das 1.ª e 2.ª divisões, nos diversos
escalões, a organização de provas de competidas já reconhecidas no país.
Tudo, porque homens como Fernando Lima apostaram e apostam sobretudo
na formação de atletas e de pessoas que sejam bandeira dos valores
desportivos essenciais, o respeito pelas regras do jogo e o respeito pelos
adversários.
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Fernando Lima era atualmente Presidente da Comissão Política Concelhia do
Partido Socialista de Caminha, eleito na Assembleia Municipal local e já tinha
desempenhado funções de Presidente de Junta de Freguesia na sua terra.

Reunida em sessão ordinária a 22 de fevereiro de 2013, a Assembleia
Municipal de Benavente deliberou aprovar um sentido voto de pesar pela
perda deste homem bom, cidadão de mérito e símbolo do desporto
municipal.
Benavente, 22 de fevereiro de 2013
Assembleia Municipal de Benavente

Enviado para:









Família
Câmara Municipal de Caminha
Assembleia Municipal de Caminha
Comissão Política do PS de Caminha
Direção da ADCB
Associação de Andebol de Santarém
Federação de Andebol de Portugal
Órgãos de comunicação social para eventual divulgação

Presente à I Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 22.02.2013. ------------------------------------------Apresentada pelos autarcas eleitos da CDU e pelo eleito municipal independente - Nelson Pinheiro da Silva
Lopes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benavente, 27 de fevereiro de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente
- Carlos Alberto Salvador Pernes -

2/2

