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• VOTO BE PESAR N° 24 /Xll4a

• PELO FALECIMENTO DE MANUEL PERE1RA DIAS

Faleceu, no passado dia 27 de Janeiro, em Abrantes, de onde era natural, o cidadâo
Manuel Pereira Dias.

Corn a sua morte nâo e apenas a sua comunidade local mas também o distrito de
Santarérn, a regiAo a que devotou muito da sua vida poiltica, que se despedem da figura
de urn cidadão exemplar. Porém, fica o testemunho da dedicaçâo a causa pb1ica, da
tolerância e do respeito pela dignidade humana, valores que, corn o presente voto de
pesar, a Assembleia da Repüblica entende exprimir uma homenagem inteiramente
devida a integridaede de urna. vida.

Manuel Pereira Dias nasceu 1930. Participou pela primeira vez em 1949 na campanha
de Norton de Matos. Foi, nos tempos da ditadura, ativista da CDE, onde enfileirou entre
personalidades bern conhecidas como Antonio Reis ou Maria de Jesus Barroso.
Militante do Partido Socialista desde o 25 de Abril de 1974, em Jutho desse ano fez
parte da Comissäo Adniinistrativa da Câmara Municipal de Abrantes onde acompanhou
desde o iuIcio a consolidacao do crescirnento do poder local dernocrático.

() A sua intervencão polItica teve expressao nacional ao ser eleito deputado a Assembleia
Constituinte em 25 de Abril de 1975 e novamente em Abril de 1976 como deputado na
ia Assembleia Legislativa.

No entanto esteve sempre presente na poiltica local tendo sido eleito deputado
Municipal em 12 de Dezembro de 1976, cargo que desempenhou ate as ültimas eleiçôes
autárquicas, em 2013.

Para além. da sua atividade polItico-partidaria foi sempre urn cidadâo interveritivo a
escala da sua comunidade quer no movimento associativo quer na dinamizacào
empresarial.

Urn exemplo de cidadania ativa, de democrata, de republicano e laico, Manuel Pereira
Dias foi uma daquelas personalidades cujo traco distintivo se afirmou pela cordialidade
corn todos, a começar pelos seus adversarios poifticos de quem granjeou ao longo dos
tempos a arnizade, o respeito e a consideracao.
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A toda a fainllia, a Assembleia da Repb1ica endereça urn voto de pesar pela perda
deste seu ente querido e associa-se a sua dor na certeza de que o seu exemplo cle vida
nAo será esquecido.

Os Deputados
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