Assembleia Municipal de Viseu

PROPOSTA DE VOTO DE PESAR (VP 1/2014)
Fomos surpreendidos pela notícia do falecimento do Senhor Professor Manuel de Abreu
Lameira. Nasceu na Freguesia de Mundão e foi no Concelho de Viseu que sempre viveu.
Professor do Ensino Primário e da Telescola exerceu a sua atividade profissional com exemplar
dedicação. Entre 1976 e 1992, exerceu o cargo de Subdelegado Escolar, assumindo a
responsabilidade de dirigir a Delegação Escolar de Viseu, entre 1992 e 1999.
Num e noutro cargo, teve um papel relevante na valorização da relação entre aquela estrutura
e as diversas escolas do Concelho, tendo sido um interlocutor privilegiado na relação com a
comunidade escolar do Concelho, valorizando sempre o papel dos docentes no processo
ensino/aprendizagem.
Mas, se como professor e dirigente escolar a sua ação marcou várias gerações, como cidadão e
autarca teve um percurso exemplar de dedicação à causa pública e ao ideal autárquico, tendo
realizado um trabalho notável ao serviço da população da sua Freguesia, a extinta Freguesia de
Santa Maria.
Como autarca, iniciou a sua atividade como vogal, na Junta de Freguesia de Santa Maria, em
fevereiro de 1983, quando assumiu as responsabilidades da tesouraria, até janeiro de 1994.
Nesse ano e por falecimento do Presidente da Junta, assume esse cargo até janeiro de 1995,
ano em que é eleito, sendo sucessivamente reeleito até Outubro de 2013.
Pela sua postura e conduta ao longo da sua vida cultivou o respeito e a amizade daqueles com
quem se relacionou e por todos será recordado, pelo que se propõe que a Assembleia
Municipal de Viseu delibere:
a) Aprovar o presente Voto de Pesar pelo falecimento do Prof. Manuel de Abreu Lameira,
guardando um minuto de silêncio em sua memória;
b) Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste Voto
de Pesar;
c) Recomendar à Câmara Municipal de Viseu que perpetue o seu nome na área da antiga
Freguesia de Santa Maria.

