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Voto de Pesar Nº 39/XIII/1ª

Pelo Falecimento de João Gomes D’ Abreu Lima

O Senhor João Gomes d’Abreu de Lima, da Casa do Outeiro em Ponte de 
Lima, antigo deputado à Assembleia da República durante as primeiras quatro 
legislaturas, morreu no passado dia 26 de Janeiro.

Nascido em 1922, em Moxico, Angola, foi advogado e administrador de 
empresas. Foi o primeiro presidente da câmara municipal de Ponte de Lima, 
escolhido em democracia, em 1977. Homem de carácter antigo e de educação 
esmerada, com uma visão de futuro, desenvolveu dedicadamente a vila mais 
antiga de Portugal, atraindo a inovação e o empreendedorismo e preservando, 
ao mesmo tempo, as tradições da sua terra.

Presidiu à autarquia até 1986, onde foi sempre um gerador de consensos 
políticos e sociais, tendo voltado a integrar a lista de candidatura, sendo eleito 
Vereador em 2001, cargo que serviu durante o mandato. Nas seguintes 
eleições, em 2005, foi eleito membro da Assembleia Municipal de Ponte de 
Lima, sendo seu presidente no último ano do mandato.

Membro da Comissão Política do CDS, eleito no Congresso do Porto, Foi por 
este partido candidato e eleito deputado, pelo círculo de Viana do Castelo, a 
25 de Abril de 1976, tendo permanecido parlamentar nesta Assembleia nas 
legislaturas seguintes até 1987.

Neste parlamento foi membro da Comissão da Administração Interna e Poder 
Local da I à IV legislatura e da Comissão Permanente na II legislatura. E 
sempre membro da direção do Grupo Parlamentar do CDS.

Comendador da Ordem de Mérito Industrial e Agrícola, as suas qualidades 
eram naturalmente reconhecidas e são, hoje, claramente relembradas. 
Democrata e cristão, com aprumo de valores e político de enorme proximidade, 
o Dr. João Abreu Lima fica na história da Ribeira Lima, onde, com dedicação, 
cuidou da terra e dos seus.
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A Assembleia da República apresenta, à família do Dr. João Gomes d’Abreu 
de Lima, aos amigos e aos limianos, as sentidas condolências pela sua morte.

Assembleia da Republica, 5 de fevereiro de 2016.


