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Projeto de voto de Pesar n.º 200/XV/1.ª

Pelo falecimento de José Manuel da Costa Monteiro

No passado dia 27 de novembro, faleceu José Manuel da Costa 
Monteiro, aos 39 anos de idade, vítima de um cancro fulminante.

José Monteiro nasceu na freguesia do Campo Grande, concelho de 
Lisboa, oriundo de uma família humilde, mostrando desde muito cedo 
uma paixão pelo desporto, o que o levou a obter a licenciatura em 
Ciências do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana e 
depois o mestrado em Gestão do Desporto também na mesma 
Faculdade.

Apesar de ter praticado diversas modalidades desportivas o seu 
amor era o Culturismo e dedicou toda a sua curta vida a esta 
modalidade.

Com uma energia inesgotável e uma incrível vontade de vencer, 
dedicou-se de corpo e alma à Federação Portuguesa de Culturismo
e Fitness, onde desempenhou diversos cargos, nomeadamente de 
Secretário-Geral e mais recentemente de Presidente.

O reconhecimento pela sua competência e dedicação à modalidade 
levou igualmente que a Federação Internacional de Culturismo lhe 
atribuísse o estatuto de juiz internacional, sendo convidado para 
ajuizar competições internacionais em todos os continentes.
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Mas, a sua maior alegria era sentir o crescimento da modalidade em 
Portugal e as medalhas que os atletas portugueses alcançavam nos 
campeonatos da Europa e do Mundo.

Porque não parava, fundou ainda a Federação de Culturismo e 
Powerlifting de Portugal, alargando a esta modalidade o seu 
interesse e dedicação.

De igual modo, era incapaz de ficar indiferente ao que se passava ao 
seu redor, pelo que aderiu ao Partido Social Democrata tendo 
integrado as listas do seu partido nas recentes eleições autárquicas, 
no concelho de Loures.

Já com conhecimento da doença que o afetava, casou no passado 
dia 29 de agosto e continuou até ao último dia a preparar a família e 
a Federação para o futuro que se avizinhava.

Não voltaremos a ver o seu sorriso, nem a ouvir ao longe a sua 
gargalhada, resultado de uma alegria constante. Resta-nos a certeza 
de que a sua vida deixou profundas marcas. Como ele sempre dizia.

Não falha!

Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, 
manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do José Monteiro e 
apresenta as suas condolências à família, em especial à sua esposa
Joana, ao seu filho Gustavo de 5 anos, mãe e irmão e à Federação 
Portuguesa de Culturismo e Fitness.
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Palácio de S. Bento, 30 de Novembro de 2022

Os Deputados,

Duarte Pacheco

Alexandre Poço

Carla Madureira

Fernanda Velez

Paulo Rios de Oliveira

João Montenegro

Cláudia Bento

Guilherme Almeida

Inês Barroso

Maria Emília Apolinário

Cristiana Ferreira

Firmino Marques

Pedro Melo Lopes

Rui Vilar

João Barreiras Duarte

Cláudia André

João Prata


