VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO
DE JAIME ORNELAS CAMACHO

O engenheiro madeirense Jaime Ornelas Camacho faleceu no dia 24 de fevereiro de
2016, aos 95 anos.
Nasceu na freguesia do Curral das Freiras em 1921, estudou no Liceu Nacional do
Funchal e formou-se em engenharia civil com especialidade de hidráulica no Instituto
Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Em 1948 começou a sua atividade profissional, ingressando nos quadros da Junta
Geral do Distrito Autónomo do Funchal, onde desempenhou cargos de chefia. Durante
o tempo em que exerceu profissionalmente o cargo de engenheiro, contribuiu
ativamente na execução de grandes obras que marcaram a época, entre as quais, a
construção da primeira fase do Aeroporto do Funchal e do Aeroporto do Porto Santo.
Após a revolução de 25 de Abril de 1976, com a conquista da autonomia, enveredou
pela política e exerceu o cargo de primeiro Presidente do Governo Regional da
Madeira, entre 19 de novembro de 1976 e 17 de março de 1978. Além do cargo de
presidente do governo, ocupou também o de Secretário Regional do Equipamento
Social até 1980.
Foi diversas vezes agraciado com prémios e títulos oriundos de diferentes quadrantes
da sociedade. Dos galardões que recebeu destacam-se a comenda da Ordem de
Mérito, a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, a Medalha de Ouro de Mérito
Municipal, a Medalha de Mérito da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da
Madeira e o Título de Membro Conselheiro da Ordem dos Engenheiros.
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Assim, pela sua marcante carreira enquanto engenheiro e político, a Assembleia
Legislativa da Madeira aprova um voto de pesar pelo falecimento de Jaime Ornelas
Camacho, endereçando as mais profundas e sinceras condolências à sua família,
amigos e a todos os que o conheceram e estimaram.
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