
Grupo Parlamentar

     

Assembleia da República – Palácio de S. Bento – 1249-068 Lisboa – Telefone: 21 391 9233 
Email: GPCDS@cds.parlamento.pt – http://cds.parlamento.pt

Projeto de Voto de Pesar n.º 713/XIV

Pelo falecimento de Caetano da Cunha Reis

Faleceu no passado a 18 de novembro de 2021, com 67 anos, Caetano Maria Francisco 
Dias da Cunha Reis, fundador da Juventude Centrista, a que se dedicou por inteiro 
durante os primeiros anos da estrutura.

Tinha 20 anos e era estudante do 2.º ano de Direito, na Faculdade de Direito de Lisboa, 
quando foi eleito como primeiro Presidente da JC, mais tarde designado de "Presidente 
Interino da Comissão Coordenadora", cargo que manteve até ao 1.º Congresso da 
estrutura, em Bragança, em março de 1976.

Foi também Caetano da Cunha Reis quem, a 4 de dezembro de 1974, organizou o 
primeiro comício da JC, no Teatro São Luiz, em Lisboa. Comício esse em que um grupo de 
jovens radicais tentaram tomar de assalto o São Luiz, sem sucesso e com vários feridos 
entre polícias e manifestantes. 

Caetano da Cunha Reis seria, durante o PREC, saneado da Faculdade de Direito de 
Lisboa. Eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra a 25 de abril de 1976, foi deputado pelo 
CDS na I Legislatura.

Foi o porta-voz do CDS para a Reforma Administrativa e assessor do Ministro de Estado e 
dos Negócios Estrangeiros.

Mais tarde afastou-se da vida política, construindo uma carreira empresarial de sucesso, 
tendo sido Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Centros Comerciais.

Os que privaram com ele recordarão o homem bom, generoso, abnegado e íntegro. 
Alguém que sabia ouvir e sabia respeitar quem pensava de forma diferente da dele.
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A Assembleia da República, reunida em Sessão Plenária, expressa o seu profundo pesar 
pelo falecimento de Caetano Maria Francisco Dias da Cunha Reis, transmitindo à sua 
Família e Amigos as mais sentidas condolências.

Palácio de São Bento, 25 de novembro de 2021

Os Deputados,

Telmo Correia

Cecília Meireles

João Pinho de Almeida

Pedro Morais Soares

Miguel Arrobas


