
 

Voto de Pesar 

 

Faleceu no passado dia 31 de agosto o distinto advogado da nossa cidade e comarca, 

Dr. Manuel José Henriques. 

Nasceu a 9 de novembro de 1950 em Pampilhosa da Serra, tendo feito a sua formatura 

em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 

Adotou Torres Vedras como sua terra em meados da década de 70 quando, nesta 

cidade iniciou funções de Procurador do Ministério Público no Tribunal de Trabalho. 

Em 1978, o Dr. Manuel Henriques fez opção pela advocacia igualmente em Torres 

Vedras. 

Aqui constituiu família, sendo sua esposa de sempre a Professora Maria da Conceição 

Chitas Correia, atualmente aposentada do Agrupamento de Escolas Padre Madeira 

Torres e seu filho o Dr. Pedro Correia Henriques, igualmente brilhante causídico na 

continuidade da atividade que ambos abraçaram no escritório comum. 

O Dr. Manuel Henriques foi delegado da Ordem dos Advogados na Comarca de Torres 

Vedras no triénio de 1993-1995 e presidente da Delegação da Comarca no triénio de 

2005-2007. 

Foi também vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados os triénios 2008-2010 

e 2011-2013. 

No triénio de 2014-2016 presidiu à Comissão Nacional de Avaliação da mesma Ordem. 

Como torriense de corpo inteiro envolveu-se no movimento associativo, tendo integrado 

a direção das duas principais associações da nossa cidade: 

 - A Associação de Educação Física e Desportiva, como diretor responsável pelas 

atividades desportivas, e 

- A Associação dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, como vice-

presidente da Direção. 

Finalmente, é de assinalar o trato humano do Dr. Manuel Henriques que, pela 

sua afabilidade, deixou um amigo em cada pessoa com quem privou. 

Com o seu falecimento, Torres Vedras ficou mais pobre. 

Em conformidade com o que antecede, a Assembleia Municipal de Torres 

Vedras, reunida em sessão ordinária na presente data, torna público o seu pesar, 

endereçando à viúva e ao filho do Dr. Manuel Henriques os seus sentimentos. 

 

Torres Vedras, 28 de setembro de 2020 

 

O Grupo Municipal do PS 

 


