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Voto de Pesar pelo falecimento de António Manuel ~onçJlves Marcão 

No dio 15 de outubro faleceu, aos 70 anos de idade, António Manuel Gonçalves Marcão, natural de 
Reguengos de Monsaraz. 

Como cidadão e como homem foi exemplarmente dedicado às suas causas, deswcando-se na defesa dos seus 
ideais e tendo constituído um profundo exemplo de perseverança. 1 . 

Foi, desde jovem, militante do Partido Comunista Português, tendo desempenho[io cargos diretivos no Centro 

de Trabalho local do mesmo partido e sido um ativista na defeso do poder local!democrótico. 


A suo vasta participação cívica e política passou pelo exercício do cargo de vereqdor da Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz entre 1982 e 1996, eleito, inicialmente, nas listas da APU -Aliança Povo Unido, mais 

tarde CDU - Coligação Democrática Unitária. 


Foi vereador a tempo inteiro entre fevereiro de 1990 a dezembro de 1993. 


Neste período, sendo responsável, entre outros, pelo pelouro de Mercados e feiras, foi um dos principais 

impulsionadores da construção do Parque de Feiras e Exposiçães de Reguengos i;ie Monsaraz. 


O seu legado autárquico fica na comunidade reguenguense como um marco que não podemos deixar de 

agradecer e de enaltecer. 


A sua morte empobrece Reguengos de Monsaraz e a vida pública do distrito de Évora. 


Pelo seu percurso de vida e pela sua dedicação à causa pública no nosso concelho, a Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz aprova: 


- Um VOTO DE PESAR pelo seu falecimento; 


- Manifestar à família enlutada as mais sentidas condolências; 


- Dar conhecimento deste Voto de Pesar às estruturas diretivas, local e distrital, do Partido Comunista 

Português; 

- Recomendar à Assembleia Municipal que aprove um VOTO DE PESAR em nome de todo o povo de Reguengos 
de Monsaraz. 

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz deliberou, par unanimidade, aprovar o Vota de Pesar pela 

falecimento de Antónia Manuel Gonçalves Marcão, na reunião ordinária rea/izada em 26 de outubro de 
2022. 

Reguengos de Monsaraz, 26 de outubro de 2022. 
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