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DELIBERAÇÃO 
Nº 11/2014 

 
Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 28 de fevereiro de 2014 
 
 

VOTO DE PESAR 

JOÃO DOS REIS 

(GDR “Os Leças”) 

No passado dia 4 de Janeiro de 2014 faleceu João dos Reis, com 94 anos, 

cidadão “Barreiro Reconhecido” em 2012, na área do Associativismo, sócio e dirigente 

emblemático do Grupo Dramático e Recreativo “Os Leças”, que em 2004 obteve a 

distinção de sócio-honorário, tendo inclusive a Sala da Direcção da colectividade sido 

nomeada “Sala João dos Reis”. 

Toda uma vida dedicada ao associativismo e à cultura, e aos “Leças” em 

particular. 

Foi, por exemplo, um dos principais promotores da criação da biblioteca do 

GDR “Os Leças” nos anos 40, bem como de uma comissão cultural nos anos 60, que 

levou à passagem pelo palco da colectividade de homens e mulheres do teatro, letras 

e música, entre eles Zeca Afonso (e muitos outros). 

Durante a ditadura foi também um combatente pela Liberdade e pela 

Democracia, tendo estado preso em virtude dessa luta. 

João dos Reis permaneceu um “espírito livre” e crítico até ao fim dos seus dias. 

Um “sonhador” que não se limitava a sonhar. Foi sem dúvida, um homem de acção. 

Uma verdadeira inspiração para os associados da colectividade e para todos 

aqueles que tiveram oportunidade de contactar com ele. 
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A Assembleia Municipal do Barreiro reunida a 28 de Fevereiro de 2014 vem 

assim manifestar o seu pesar, expressando sentidas condolências à família, amigos e 

todos os sócios do GDR “Os Leças”. 

Este voto de pesar deverá ser enviado: 

1) À família de João dos Reis; e  

2) À Direcção do GDR “Os Leças”. 

 
 
 

Aprovado por unanimidade. 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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