
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Projeto de Voto de Pesar n.º 81/XV/1ª

Pelo falecimento de João Gomes Alves

A sociedade portuguesa, e a sua Democracia em particular, ganham a sua vitalidade através 
dos homens e mulheres que, na sua vida, contribuem ativamente para que a sua comunidade seja 
mais forte, envolvendo-se nas suas decisões e nos caminhos comuns a trilhar. Os contributos 
individuais dos cidadãos empenhados na sua comunidade e no seu país, não relevam apenas como 
uma soma aritmética de esforços, mas como uma matriz e como um exemplo que frutifica e dá forma 
às sociedades. 

Evocamos assim, como tributo e reconhecimento, o Dr. João Gaspar de Sousa Gomes Alves. 
Distinto vimaranense e português, falecido a 22 de maio de 2022, cujo trajeto de vida foi marcado, 
além das excecionais cultura, elegância e inteligência, que o caracterizavam, por uma distinta vida 
profissional, como advogado e jurisconsulto, bem como por um forte e contínuo envolvimento com a 
sua comunidade, na qual Guimarães, cidade onde nasceu e viveu, foi indelevelmente marcada pela 
sua dedicação às causas e instituições da sua terra.

O apego às causas da sua comunidade remonta a antes do 25 de abril de 1974, com a 
participação na Unidade Vimaranense e na sua Sociedade de Empreendimentos, uma iniciativa 
corajosa de um conjunto de vimaranenses liderados por Fernando Alberto Ribeiro da Silva que,
reclamando do poder central os investimentos que eram devidos à comunidade, se abalançou, ela 
própria, para a concretização desses investimentos, apenas com base no contributo das suas forças 
vivas. Nos alvores da democracia portuguesa, João Gomes Alves aderiu ao PPD/PSD, partido do qual 
foi dirigente local e regional, tendo presidido à Assembleia Municipal de Guimarães com o apoio de 
vários quadrantes políticos distintos do seu. Essa foi uma marca da sua personalidade: o conseguir 
consenso e reconhecimento para além da sua área política.

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães, a Associação Comercial e Industrial de Guimarães, o 
Centro Social Nossa Senhora do Carmo, a Irmandade de São Nicolau ou a Assembleia de Guimarães, 
são muitas das instituições que serviu até ao fim dos dias generosos que viveu.

Razões por que, em reconhecimento desse percurso, o Município de Guimarães lhe atribui a 
Medalha de Honra do Município no ano 2018.

Lembramos hoje, no Parlamento Português, mais do que o homem, o exemplo de uma vida. 
Uma vida de quem se envolveu com a comunidade, escolhendo não ser indiferente ao seu tempo de 
vida. E é esse o exemplo que testemunhamos e que, através deste singelo voto de pesar, desejamos 
que seja fecundo.

Reunida em Sessão Plenária, a Assembleia da República manifesta à família e amigos do Dr. 
João Gomes Alves o seu mais sentido pesar.
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