Assembleia Municipal de Viseu

“VOTO DE PESAR
Nasceu no dia 2 de Fevereiro de 1929 em Routar, freguesia de Torredeita, onde, com sua esposa e com
seus cinco filhos, fixou residência, daí tendo desenvolvido toda a sua vida.
Fez a sua carreira profissional na área da educação, começando como Professor Primário em 1952,
prestou serviço na Telescola, organizando-a e dirigindo-a em S. Tomé, na Madeira e nos Açores e, em
1993, aposentou-se como Inspector Principal do Quadro Único do Pessoal dos Organismos e Serviços
Centrais do Ministério da Educação.
Mesmo depois da aposentação, a escola Profissional, que criou e desenvolveu em Torredeita, foi a sua
última etapa no campo da educação.
Simultaneamente, desenvolveu também relevante e assinalável intervenção social e cívica: em 1959
esteve ligado à criação do Clube Recreativo de Torredeita; em 1963 fundou o Rancho Folclórico de
Torredeita, que durante o mais de meio século da sua existência tem divulgado Torredeita e Viseu muito
para além das fronteiras locais e regionais, ainda hoje se mantendo uma referência nacional e
internacional. Em 1967 criou a Cooperativa de Artesanato de Torredeita O Enleio e em 1986 foi
cofundador da Cooperativa Agro-Pecuária O Arado, a cuja Direcção presidiu, até Abril de 2014; em 1967
organizou, sob a confiança do benemérito fundador, aquela de haveria de ser a sua maior realização e que
marcou e formatou a economia local, o desenvolvimento e o progresso de Torredeita – a Fundação
Joaquim dos Santos.
Até Fevereiro do ano de 2018, foi Presidente do Conselho de Administração desta instituição e, nos seus
50 anos de mandato, sempre foi acrescentando património, actividades e valências àquilo que o seu
fundador, Joaquim dos Santos, lhe confiou para administrar: ao inicial apoio diversificado a famílias menos
favorecidas da freguesia foi juntando, inovando, desenvolvendo, construindo, adquirindo ou aceitando, o
Jardim de Infância e a Creche, o Centro de Actividades de Tempos Livres, a disponibilização de instalações
para a Extensão de Saúde (Posto Médico), a Escola Profissional de Torredeita, em Torredeita e em Viseu, o
Ecomuseu, o Planetário, o Lar/Residência para Idosos com Apoio Domiciliário e Centro de Dia, o Solar
Morgado da Torre, o Posto dos Correios /CTT.
Foi responsável da componente cultural da Feira Franca de S. Mateus em diversas edições e participou em
diversos congressos, seminários e colóquios, nacionais e internacionais, sobre etnografia e folclore
Em 1986 foi eleito membro desta Assembleia Municipal, aqui cumprindo quatro mandatos consecutivos;
Em 1989 foi distinguido com a Medalha Municipal de Mérito – Honra ao Mérito – pelos notáveis êxitos
alcançados de reconhecida importância para a dignificação do concelho de Viseu;
Em Outubro de 2005, por Sua Ex.ª o Senhor Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, foi distinguido
com o título da Ordem Honorífica de Mérito Civil de Instrução Pública, Grau de Comendador, percebendose assim melhor o alcance e a magnitude da obra que a sua vida proporcionou.
Tive o privilégio de ser seu aluno na Escola Primária e de com ele participar nos órgãos sociais do Rancho
Folclórico de Torredeita, da Cooperativa Agro-Pecuária O Arado e da Fundação Joaquim dos Santos, sendo
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meu dever e uma honra aqui deixar, ainda que de forma sintética e resumida, o meu testemunho pessoal
dos contributos que Arcides Baptista Simões foi semeando ao longo dos seus 90 anos, essencialmente
pela sua acção, pelo seu exemplo e pelo incentivo, em favor da sua terra, do seu concelho, da sua região e
do seu País, merecendo que o seu nome seja perpetuado e incluído na toponímia de Viseu.
Em nome do Grupo Municipal do PS e do Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias de Boa Aldeia,
Farminhão e Torredeita,
Proponho:
1.
- Que esta Assembleia aprove um voto de pesar pelo falecimento, em 31 de Março deste ano de
2019, do Sr. Comendador Arcides Baptista Simões, guardando-se um minuto de silêncio em homenagem a
este ilustre cidadão;
2.
– Que se dê conhecimento desta deliberação a sua Exm.ª Família, manifestando-lhe as mais
sentidas condolências.”
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