ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ARROIOS
Grupo do PSD e Grupo do CDS na Assembleia de Freguesia de Arroios
VOTO DE PESAR

Faleceu no passado dia 8 de Setembro, aos 48 anos, Ana Cristina Freitas, funcionária da Junta
de Freguesia dos Anjos há mais de 2 décadas, sendo actualmente funcionária da Junta de
Freguesia de Arroios.
Nasceu, cresceu e viveu nesta zona da cidade onde sempre manteve uma estreita relação com
as suas gentes e os seus problemas. Sempre na busca das melhores soluções.
Prestou serviço na Junta de Freguesia dos Anjos, desempenhando ao longo dos anos
empenhadamente várias funções, destacando-se o seu contributo para a execução dos
primeiros CENSOS realizados no país, possível pelo seu profundo conhecimento da
comunidade onde se inseria e pelo gosto que tinha no seu trabalho.
Foi destacada durante vários anos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens onde se
destacou pela sua capacidade de trabalho e profissionalismo, numa área de reconhecida
sensibilidade e delicadeza. Demonstrando um voluntarismo raro e apenas explicável pela
importância que atribuía aos valores da família.
A morte prematura de Ana Cristina Freitas constitui uma perda para a Freguesia, para a
Comissão a que tanto se dedicou e para toda a comunidade de um modo geral.
Os representantes do PSD e do CDS na Assembleia de Freguesia de Arroios, endereçam à sua
família e amigos o seu sentido pesar, manifestando-lhes total solidariedade.

O Grupo do PSD e o Grupo do CDS na Assembleia de Freguesia de Arroios propõem que esta
Assembleia, na sua reunião de 30 de Setembro de 2014, delibere:

1) Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Ana Cristina Freitas, guardando
um minuto de silêncio em sua memória;
2) Remeter o presente voto de pesar à sua família;
3) Publicar o presente voto de pesar na próxima edição da publicação da Freguesia.

Lisboa, 29 de Setembro de 2014

