
É toda uma geração SNTCT que vai desaparecendo, 
vamos ficando mais pobres…. 
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O João, o nosso João, que nasceu e se criou em Britiande (Concelho de Lamego) há quase 100 Anos e que, como 
ele dizia “comeu o pão que o diabo amassou e foi curtido nas encostas do Douro”, era um homem vertical, íntegro e 
de firmes convicções. Era também um camarada e amigo de fácil trato, capaz de gestos que só os Homens grandes 
conseguem ter. 

Sempre solidário o João não disse não ao seu Sindicato quando lhe foi pedido para integrar, em 1985, a Comissão 
Nacional de Aposentados do SNTCT criada nesse ano, o que coincidiu com a sua aposentação.  

Desse ano em diante, com o Jaime Silva e o Augusto Martins, infelizmente já desaparecidos (e mais tarde com a sua 
companheira agora sua viúva Celeste Matias), o João foi presença diária na sede do SNTCT por mais de 25 anos até 
à data em que já com mais de 85 anos se “reformou da Comissão de Aposentados porque as pernas já se cansavam 
muito” como ele dizia com o seu ar sempre bem-disposto.  

Um Homem que, depois de aposentado, se manteve 25 anos a deslocar-se diariamente para o Sindicato para dar 
resposta às questões dos Aposentados Sócios do SNTCT, recusando receber um tostão que fosse do mesmo 
(recusou até o pagamento do passe social), diz tudo do João. 

É por tudo isso e porque era um querido camarada e amigo que lá estaremos todos(as), hoje e amanhã, a prestar-lhe 
a devida homenagem. 

Até sempre Camarada João! 

Lisboa, 9 de Janeiro de 2023 

A Direcção Nacional do SNTCT 

A Comissão Nacional de Aposentados e Reformados do SNTCT 

 
 

O corpo do nosso Camarada João Gomes estará em câmara ardente a partir das 17H00 de hoje na Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição Olivais Sul, Rua Cidade de Nampula, Olivais Sul – Lisboa. O funeral sairá da mesma 
Igreja amanhã, pelas 12H15 para o Crematório do Cemitério dos Olivais, onde será cremado pelas 13H00.  
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