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PELOFALECIMENTODEHENRIQUESOARESCRUZ
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Henrique Soares Cruz faleceu a 17 de Maio de 2014, aos 69 anos de idade. Homern generoso e de
vincadas convicçöes politicas, dedicou a vida a causa páblica. Será recordado pelo apurado sentido
de dever corn que defendeu o bem-comum, norneadamente na cidade de Santarém, onde se afirrnou
como urn dos seus mais notáveis cidadãos.
Veterinário de profissäo, teve no ensino urna das suas paixöes. Foi professor na Escola Agrária de
Santarém e, posteriorrnente, seu Director. Marcou, assim, o percurso de centenas de jovens e
colegas, formando as geracôes do futuro e procurando sempre elevar o riorne da Escola Agrária de
Santarém a referenda na sua area de formação. Forarn muitos os que, durante todo esse perIodo,
inspirou pelo seu exemplo. E desses nenhurn se esquecerá da nobreza do seu carácter, enquanto
hornem e profissional.
Henrique Soares Cruz foi, também, urn hornem da politica, paixo que alimentou pela força da
convicço de que tinha em si as capacidadesnecessárias para prestar urn valioso servico püblico. Foi,
nesse sentido, Deputado a Assernbleia da ReptThlica, entre 1979 e 1987, pelo CDS, tendo sido Vice
Presidente do Grupo Parlarnentar do Partido e assurnido, aindá, a presidência da Comisso
Parlamentar de Agricultura. A nIvel local, ondé foi sempre muito activo, Henrique Soares Cruz liderou
a Distrital de Santarém do CDS, cidade que tanto apreciou durante a sua vida. Assirn, pelo seu
contributo politico, num perIodo decisivo de afirrnaço do regime democrãtico português, Henrique
Soares Cruz ficará, para sempre, ligado a história da nossa democracia. 0 pals está-lhe agradecido.
Homern interventivo, guiou a sua acçâo pela robustez dos valores em que sempre acreditou, em
particular os da dernocracia-cristä. Pela perseveranca corn que enfrentou todos os desafios que, pela
vida, se lhe surgirarn, a sua participaço na vida páblica foi to distinta quanto marcante. Quem corn
ele contactou, no ensino ou na politica, lamenta .0 desaparecimento deste homem born, mas nunca
esquecerá o exemplo que Ihes deixou.
A Assemblela cia Repüblica reconhece a Henrique Soares Cruz a dedicacäo ao Pals, que o notabilizou
na sociedade portuguesa e na história da nossa democracia, e apresenta a toda a sua familia e
amigos as suas sentidas condolências.

Assembleia da Repüblica, 20 de Malo de 2014
Os Deputados
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Fernando Barbosa

Pedro Morais Soares

Paulo Almeida

