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Pelo falecirnento de Manuel Seabra

Manuel Seabra, nascido em Matosinhos a 28 deJuiho de 1961
rnorreu no passado dia 1 de Janeiro na cidade do Porto.
Advogado de profissão, desenvolveu uma vasta actividade
cIvica e. polItica, primeiro circunscrita a sua terra natal e mais
tarde de âmbito nacional. Em Matosinhos fol vereador e
Presidente da Câmara, cargos que desempenhou corn
excepcional brió deixando urna imagern de rigor, cornpetência
e criatividade. No PS integrou mültiplos órgâos dirigentes,
nomeadamente o Secretariado nacional, tendo-se distinguido
pela conciliaçâo que sempre assegurou entre Os deveres de
lealdade e a manutenção de urn espIrito crItico. Nos ültimos
quatro anos foi deputado na AR.

Manuel Seabra honrou e dignificou o Parlamentoe a polItica
portuguesa. Homem por natureza propenso ao consenso nâo
hesitava em fazer rupturas quando estavam em causa
princIpios e valores orientadores da sua intervençäo püblica.
Em nome desses princIpios correuriscos, enfrentou ortodoxias,
conheceu a solidão. Havia nele urn carácter forte que o impelia
a .adopção de atitudes e gestos corajosos. Era, porém, a
antItese de urn homern intolerante. Pela sensibilidade e pela
inteligência, estava sempre disponIvel para acoiher as razöes
dos outros, recusando qualquer forma de sectarismo. Gostava
do Parlamento porque apreciava a discussâo püblica, a
contraposição racional de argumentos, a possibilidade da



coexistência pacIfica de distintas, visöes do mundo. Talvez por
isso tenha cultivado tao intensamente o convívio corn
Deputados oriundos de todos Os quad rantes politicos.

Manuel Seabra tinha raras qualidades de carácter. Era urn
homern Integro, afável, profundamente generoso, atento as
necessidades dos outros. Corn a sua morte, o Pals, o
Parlarnento e o PS perderam urn cidadão de excepcional
envergadura. Os seus amigos, que eram muitos, perderam urn
companheiro ünico e insubstituivel.

A Assemblela da Repüblica
rnemória de Manuel Seabra e
sinceras condolências.
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reunida em Plenário evoca a
apresenta a sua famIlia as rnais

AR, 2014-01-10
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