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De pesar pelo falecimento de Afonso Abrantes

Faleceu, no passado dia 4 de agosto de 2021, Afonso Sequeira Abrantes, personalidade 

incontornável de Mortágua, Professor de excelência, político dotado de inexcedíveis 

qualidades, de grande entrega e dedicação à causa pública.

Nascido em Videmonte, Guarda, em 1945, licenciou-se em Filologia Românica na 

Universidade de Coimbra, assim prosseguindo na profissão que adorava, a de docente, 

tendo professorado primeiro em Leiria, depois no Colégio Nuno Álvares em Tomar, 

tornando-se, finalmente, professor efetivo na sua Vila, Mortágua, em 1978, ano a partir 

do qual teve um papel determinante no desenvolvimento de muitos e variados projetos 

educativos do concelho.

Envolveu-se, logo a seguir ao 25 de abril de 1974, na atividade política tendo sido eleito 

para a Assembleia Municipal de Mortágua em 1976 e em 1979 foi eleito Vereador na 

Câmara Municipal de Mortágua, cargo que exerceu até 1989, altura em que foi 

candidato e eleito pelo círculo de Viseu Deputado à Assembleia da República onde 

integrou a Comissão de Educação, Ciência e Cultura. 

Em 1990 candidata-se e é eleito Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, 

cumprindo 23 anos consecutivos de mandato. Nessa qualidade é eleito para o Conselho 

Geral da Associação Nacional dos Municípios Portugueses onde desempenha várias 

funções. Enquanto autarca integrou, entre outros organismos e entidades, o Conselho 

Nacional de Educação e a Comissão Executiva da Região de Turismo do Centro, sendo, 

ainda, membro fundador da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão. 

Entre 2013 e 2017 foi o Presidente da Assembleia Municipal de Mortágua.

Envolveu-se civicamente ao longo de toda a sua vida no trabalho de diversas entidades 

e movimentos ligados ao desenvolvimento do território, à ação social, à cultura, ao 

desporto e à educação, nunca tendo abdicado da sua paixão pela Escola exercendo 

várias funções em diversos estabelecimentos de ensino do concelho, tendo sido, 



designadamente, o fundador da Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Mortágua.

Na qualidade de militante do Partido Socialista Afonso Abrantes desempenhou diversos 

cargos partidários destacando-se o de Presidente da Comissão Política de Mortágua, de 

Presidente da Comissão Política Distrital de Viseu e membro da Comissão Nacional.

Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República presta a sua homenagem

à memória de Afonso Abrantes, professor e político, endereçando as suas sentidas 

condolências à família e amigos.

Palácio de São Bento, 5 de agosto de 2021,

As Deputadas e os Deputados
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