
 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO MANUEL DIAS 

BAPTISTA. 

 

No passado dia 13 de março recebemos uma notícia que não 

esperávamos. Todos sabemos que não há um tempo definido para partir e, 

para os que o conheciam, nada anunciava essa possibilidade. Porém, no seu 

drama, era verdadeira a notícia: o Dias Baptista faleceu. 

O Dias Baptista dedicou muito da sua vida à participação cívica e à 

intervenção politica. Jurista de formação era um homem disponível para 

todos os que precisavam da sua ajuda e dos seus conselhos, sempre que 

necessários. 

A sua disponibilidade para a nossa cidade ficou expressa na sua 

participação na Assembleia de Freguesia da Ajuda, na Comissão Instaladora 

da Freguesia de Santa Maria Maior e na Assembleia de Freguesia de 

Alcântara, de que era, atualmente, Presidente. Ao nível da cidade foi 

Deputado Municipal e Vereador na Câmara Municipal de Lisboa. O seu valor 

seria reconhecido na eleição para Deputado na Assembleia da República, na 

qual se integrou na Comissão Permanente dos Assuntos Constitucionais. 

À data do seu falecimento era vice-presidente da Associação dos 

Bombeiros Voluntários da Ajuda. 

Resta-nos agora o respeito pela sua memória e o sentimento de 

saudade do homem. 

A Assembleia de Freguesia de Marvila, na sua reunião ordinária de 29 

de abril de 2021, delibera: 

Aprovar um voto de pesar pelo falecimento de António Manuel Dias 

Baptista, ilustre autarca nesta cidade; 

Solicitar ao Presidente da Assembleia de Freguesia que, em nome 

deste órgão, possa apresentar o sentimento da nossa tristeza à sua família, 

particularmente a sua mãe e aos órgãos dirigentes de Lisboa do Partido 

Socialista, o seu partido, do qual foi dirigente até ao último dia da sua vida. 

 



Marvila, 29 de abril de 2021. 

 

Pelo Partido Socialista Manuel Saraiva 

Pelo Partido Comunista Português António Pereira 
Bloco de Esquerda Isabel Ventura 

Centro Democrático Social Pedro Monteiro 

Primeiro Marvila Vítor Simões 
 

 

 


