
VOTO DE PESAR 

Faleceu no passado dia 1 de Dezembro de 2018 o Sr. Diamantino de Oliveira 

Marques Castelhano, com 83 anos, membro benemérito da CERCIMIRA. Residia 

no Seixo de Mira, de onde era natural.  

Ao longo da sua vida profissional, nos diferentes locais por onde passou ao serviço 

da Polícia de Segurança Pública, destacou-se pela dedicação, seriedade e caráter 

exemplares, sem nunca descurar uma participação social ativa no 

desenvolvimento da sua comunidade local, nomeadamente na Freguesia e 

Paróquias do Seixo, bem como na Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Mira. 

Neste momento, importa salientar que CERCIMIRA deve ao Sr. Diamantino 

Castelhano a cedência das instalações onde funcionaram os seus serviços, desde a 

data de fundação no ano de 1978 até 1988. Durante esses dez anos, as instalações 

que consistiam na própria casa de habitação do Sr. Diamantino e no terreno 

envolvente foram cedidas a título gratuito, com autorização para usufruto total e 

para a configuração dos espaços existentes à medida das necessidades, 

inclusivamente do terreno, que foi usado para cultivo e para instalação de um 

parque infantil. Durante esses anos, o Sr. Diamantino viu a sua casa de habitação 

ocupada, não tendo exercido quaisquer direitos sobre a sua propriedade em 

função do funcionamento da CERCIMIRA. 

O valor deste gesto de abnegação é, obviamente, incomensurável; revela um raro 

sentido de generosidade, ao alcance apenas de pessoas muito especiais, que 

simplesmente põem o serviço ao bem comum como uma forma de estar neste 

mundo. Revela também que o Sr. Diamantino reconheceu, desde a primeira hora, 

a importância e a pertinência da intervenção da CERCIMIRA no apoio a pessoas 

com deficiência e incapacidade, numa conjuntura de tempo e de espaço muito 

complexa, em que não abundavam apoios e em que a organização dava os seus 

primeiros passos. Na verdade, o Sr. Diamantino sempre mostrou interesse nas 

atividades da CERCIMIRA e continuou a marcar presença e a solicitar informações 

sobre o desenvolvimento da nossa missão quotidiana, enquanto a sua saúde lhe 

permitiu. 

É, portanto, com pesar que constatamos a partida de uma pessoa que foi 

determinante para nossa existência como organização e que desta forma não será 

esquecido, endereçando as nossas sentidas condolências à família do Sr. 

Diamantino. 




