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VOTO DE PESAR N.º 872/XIII

Pelo falecimento de Alexandre Soares dos Santos

Faleceu no dia 16 de agosto, aos 84 anos, o empresário e filantropo Alexandre Soares dos Santos.

Nascido no Porto, em 1934, Elísio Alexandre Soares dos Santos frequentou a Faculdade de 
Direito de Lisboa, que abandonou para iniciar a sua carreira profissional no estrangeiro, tendo 
regressado a Portugal em 1968 para assumir a liderança da empresa Jerónimo Martins, 
transformando-a num dos maiores grupos empresariais portugueses, e com grande relevo em 
países como o Brasil e a Polónia.

Em 2009, criou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, em honra do seu avô, a forma 
escolhida por si e pela sua família para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao 
conhecimento da sociedade civil, onde revelou a sua preocupação para com o futuro de 
Portugal, bem como evidenciou um enorme espírito de serviço público e apoio social que muito 
contribuiu para o desenvolvimento do nosso país.

Desde cedo teve um papel relevante na economia, na sociedade e na cultura portuguesas. 

Reconhecido pela sua forte personalidade e pela presença marcante que não deixava ninguém 
indiferente, Alexandre Soares dos Santos foi um dos empresários mais emblemáticos nos 
últimos 50 anos em Portugal. E, enquanto mecenas, alguém que levou a sério a responsabilidade 
social do empresário.

O seu esforço, juntamente com o de todos os trabalhadores do seu grupo, contribuíram muito 
para a economia portuguesa que ficará para sempre com a sua marca indelével, e o país com a 
herança de um dos grandes grupos empresariais nacionais.

A Assembleia da República lamenta o desaparecimento de Alexandre Soares dos Santos e 
apresenta as mais sentidas condolências à família, amigos e trabalhadores, reconhecendo a 
importância do seu legado para economia nacional.
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