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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO
Nº 14/2016
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 25 de fevereiro de 2016

VOTO DE PESAR
UM PRÍNCIPE REPUBLICANO

No passado dia 18 de Janeiro faleceu o Dr. António de Almeida Santos, aos
89 anos, ilustre advogado e insigne político português.
Foi na Universidade, em Coimbra, que teve a sua primeira participação
politica, de oposição à Ditadura, ao integrar a Comissão Distrital da
Candidatura do General Norton de Matos à Presidência da República, em
1949.
Inicia-se na advocacia em Lourenço Marques (actual Maputo),
Moçambique, onde se estabelece em 1953, destacando-se na defesa dos
presos políticos. A par prossegue a sua intervenção cívica e política,
pugnando pela autodeterminação das Colónias Portuguesas, tendo sido
nas eleições presidenciais de 1958 o representante em Moçambique do
General Humberto Delgado.
Em 1974 regressa a Portugal e desenvolve uma notável actividade política
de serviço público: Foi Ministro da Coordenação Interterritorial dos I, II, III
e IV Governos Provisórios, Ministro da Comunicação Social no V Governo
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Provisório, Ministro da Justiça no I Governo Constitucional, MinistroAdjunto do Primeiro-ministro no II Governo Constitucional e Ministro de
Estado e dos Assuntos Parlamentares no IX Governo Constitucional.
Foi um dos principais responsáveis pela 1ª e 2ª revisão Constitucionais.
Foi Membro do Conselho de Estado de 1985 a 2002.
Eleito Deputado à Assembleia da República na I legislatura aí permaneceu
sucessivamente eleito até à IX Legislatura, sendo que nos dois últimos
mandatos, entre 1995 a 2002, foi escolhido pelos seus pares para ser o
Presidente da Casa da Democracia. Um tribuno invulgar pela elegância,
requinte de linguagem e de trato muito atento. Um legislador perspicaz,
conhecedor, sensato e arguto
Foi Presidente do Partido Socialista, partido a que aderiu em 1977, de
1992 a 2011 e Presidente Honorário de 2011 até à sua morte.
Foi distinguido como Doutor Honoris Causa da Universidade de Coimbra.
Foi agraciado pela República Portuguesa com a Grã-Cruz da Ordem da
Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.
Na sua vida pública houve ainda espaço para a partilha de sabedoria e
para a literatura: publicou dezenas de livros, que vão para além dos
reconhecidos ensaios jurídicos e políticos, passando pela prosa e pela
poesia. E é também reconhecido como sedutor intérprete do Fado de
Coimbra.
Todo o seu percurso de vida, desde a luta que travou contra a Ditadura e a
opressão, batendo-se pelos valores da Liberdade, da Democracia e da
República, a forma como participou na descolonização e a influência que
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teve nos processos de construção e revisão constitucional fizeram dele um
dos políticos mais respeitados e influentes da democracia portuguesa e o
mais activo legislador desde o 25 de Abril de 1974.
Neste momento, este voto de pesar é uma homenagem sentida a um
legado cívico e politico, que marcou a nossa democracia recente, à qual a
Assembleia Municipal do Barreiro se associa.
Sendo aprovado dele ser dado conhecimento à família enlutada, à
Assembleia da República e ao Partido Socialista

Aprovado por unanimidade.

Barreiro, 26 de fevereiro de 2016
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