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De pesar pelo falecimento de José Manuel Carreira Marques

José Manuel Carreira Marques faleceu no passado dia 6 de agosto aos 77 anos de idade.

Natural de Falagueira, no concelho de amadora, aos quinze anos fixou-se em Beja, cidade a que 

chamou “a sua cidade” e onde viveu até ao seu falecimento.

Militante do PCP desde 1974, técnico de contas de profissão, foi eleito deputado do PCP à 

Assembleia Constituinte e à Assembleia da República pelo círculo de Beja, entre 1976 e 1982.

Em 1983 foi eleito presidente da Câmara Municipal de Beja, cargo que ocupou até outubro de 

2005.

Carreira Marques, homem de Abril e da cultura empenhado em diferentes tarefas e 

responsabilidades assumidas ao longo da vida, deu um enorme contributo ao serviço do 

município e da região, permitindo a Beja crescer e desenvolver-se nas mais diversas áreas.

Desempenhou ainda outras funções, nomeadamente as de presidente do Conselho Fiscal da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses e Presidente da Assembleia Distrital de Beja.

Foi redator do extinto jornal «O camponês». Colaborou nas rádios locais, Rádio Voz da Planície 

e Rádio Pax, no jornal «Diário do Alentejo» e na revista «Mais Alentejo», com mais de uma 

centena de crónicas.

Foi autor de livros de crónicas e de poesia, tendo editado em 2001 o livro “Crónicas de Ocasião”

e, no mesmo ano, o primeiro livro de poesia “(In)certos Instantes”. No final de 2005 voltou à 

poesia com o livro “O Sol Incendiado” e em 2006 “Cristal da Pele - Poemas por dentro das mãos”.

A melhor forma de honrar a memória e a vida de Carreira Marques será a de dar continuidade 

aos valores e ideais pelos quais lutou toda a sua vida.
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A Assembleia da República, reunida em Sessão Plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento 

de Carreira Marques e endereça à família, amigos e companheiros de luta as suas mais sentidas 

condolências.

Assembleia da República, 14 de Setembro de 2021

Os Deputados,

JOÃO DIAS; JOÃO OLIVEIRA; ANTÓNIO FILIPE; PAULA SANTOS; ALMA RIVERA; ANA 

MESQUITA; BRUNO DIAS; DIANA FERREIRA; DUARTE ALVES; JERÓNIMO DE SOUSA


