ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

VOTO DE PESAR N.º 871
Pelo Falecimento do André Jorge Dionísio Bradford

Faleceu ontem, em Ponta Delgada, André Jorge Dionísio Bradford.
Tinha 48 anos e uma vida de entrega e empenhamento cívicos.
Licenciado em Comunicação Social e Cultural pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade
Católica de Lisboa, e Mestre em Teoria e Ciências Políticas, André Bradford foi jornalista do Diário de
Notícias e do periódico mais antigo em publicação Açoriano Oriental.
O seu desaparecimento, em condições tão súbitas e inesperadas, deixa a maior consternação em todos
quantos o conheceram e junto do povo açoriano em geral. Constitui uma perda irreparável para a sua
família, para a sua mulher, Dulce, e para os seus filhos, o mais novo dos quais com apenas dois anos.
Militante e dirigente do Partido Socialista, André Bradford iniciou a sua contribuição cívica em cargos
públicos no apoio à Secretaria Regional do Ambiente nos Açores, sendo nomeado assessor com funções
nos assuntos de cooperação externa e mais tarde de coordenação política do então presidente do
Governo Regional dos Açores, Carlos César. Entre outras funções posteriores, foi chefe de gabinete do
actual presidente Vasco Cordeiro. Foi membro do Governo e deputado na Assembleia Legislativa dos
Açores, onde presidiu ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Foi eleito recentemente e tomou posse
como Deputado português no Parlamento Europeu.
Distinguiu-se, sempre, pelas suas qualidades de afabilidade, inteligência e de oratória, associadas a uma
formação cultural e pessoal de grande exigência ética. O seu contributo para o seu partido, para a
qualidade do debate político, para a democracia e para a valorização da Autonomia Política Açoriana é,
por todos, reconhecido e elogiado.

A Assembleia da República partilha, assim, a tristeza pelo falecimento de André Bradford, manifestando
o maior pesar e a solidariedade para com a sua família, os seus amigos, os açorianos em geral e os seus
colegas no Parlamento Europeu.
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