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Voto de Pesar n0lOI K I
Pela morte de Antonio Hernâni Goncalves

AntOnio Hernâni Goncalves faleceu no Porto, no passado 25 de Abril, corn 73
anos de idade.

Nascido em Braganca, a 8 de Setembro de 1940, rurnou ao Porto para
prosseguir os estudos em Educaçao FIsica, ainda adolescente, tendo
posteriormente estendido o seu percurso de forrnaçao a Lisboa, Bruxelas e
Madrid, tendo concluldo, a licenciatura em Educacao Fisica e veio a
especializar-se em Desporto de Alto Rendimento.

Apesar da diversidade geográfica do seu percurso, dedicou por nteiro a sua
vida a sua cidade de adoçäo — o Porto — da qual se tornou uma figura
verdadeiramente emblemâtica e na qual deixou na hora do seu
desaparecimento urn rasto de profundo respeito, admiracao e saudade.

Hernâni Goncalves perfilhou os ideais democráticos e do socialisrno
democrático, defendendo corn determinaçao Os valores em que acreditava.

Aderiu ao Partido Socialista em 1976 e integrou várias listas autarquicas do PS.
Foi eleito e exerceu os lugares de Membro da Assernbleia de Freguesia de
Lordelo do Ouro — Porto e de vereador na Câmara Municipal do Porto, corn o
pelouro da Qualidade de Vida.

Pautou a sua vida por urn profundo humanismo, afetividade e permanente
solidariedade corn os outros, fol urn cidadão cIvica e politicamente ernpenhado,
frontal e leal, fiel aos seus princIpios e aos valores da liberdade.

0 espIrito de humildade e de servico apresentam-se como tracos marcantes de
toda a vida püblica de Hernâni Goncalves.



Distinguiu-se corno profissional desportivo, sobretudo no futebol, integrando na
década de 1970, no FC Porto, a equipa técnica de José Maria Pedroto, técnico
corn o qual enriqueceu o seu curriculo, tendo conquistado sete Tacas de
Portugal e oito campeonatos. Acompanhou mais tarde José Maria Pedroto no
Boavista e na Seleçao Nacional, a qual voltaria já sob o comando de AntOnio
Oliveira, no Euro 1996.

Notabilizou-se, ainda, como comentador desportivo, ern vários ôrgaos de
comunicacao, tendo assinado crOnicas em diversos jornais e integrado paineis
de comentadores nas teievisöes.

o painel do programa Liga dos Ultimos, da RTP, foi aquele onde os seus
“bitaites” (como gostava de denominar os seus comentários) mais se fizeram
ouvir e onde deu voz a quem não a tinha, no piano desportivo, sempre corn
uma marca de humor e eloquencia inirnitáveis.

AntOnio Hernâni Goncalves partlu e deixou urn vazio difIcil de preencher.

Neste rnomento de luto, a Assembieia da Repüblica, junta-se a todos Os que
lamentam a perda deste nome maior do desporto Portugues e endereca a
farnIlia de Hernâni Goncaives as mais sentidas condoiências.

Assembleia da Republica, 2 de Maio de 2014

Os Deputados
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