
 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JORGE COELHO 

 

A notícia do falecimento de Jorge Coelho, quando apenas tinha 66 
anos de idade, foi acompanhada por um sentimento generalizado de 
tristeza.  

Jorge Coelho foi uma figura política relevante na nossa democracia. 
Destacou-se pela sua forma pessoal de intervenção politica, de proximidade 
ao cidadão, sabendo interpretar os seus anseios e emoções fazendo uso do 
seu carisma e da sua capacidade de mobilização. 

Fez parte de vários governos. Em 1982 teve a sua primeira função 
executivo no IX Governo Constitucional como Chefe de Gabinete do 
Secretário de Estado dos Transportes. O seu longo percurso político será 
interrompido em 2001, por sua iniciativa, quando era Ministro da 
Presidência e das Obras Pública, após a trágica queda da ponte de Entre-Os-
Rios, porque, de acordo com as suas afirmações na época, não ficaria bem 
com a sua consciência se não o fizesse, um precedente de coerência para 
todos os titulares de funções executivas, que perdurará como traço de 
dignidade e de respeito pelas vítimas. 

Da sua obra enquanto governante entendemos destacar a criação das 
Lojas do Cidadão, um conceito inovador, de disponibilização num único 
espaço de vários serviços. Marvila será uma das Freguesias de Lisboa que 
acolherá uma dessas lojas, com reconhecido sucesso na facilitação do 
relacionamento dos cidadãos com o Estado e demais entidades de interesse 
público. 

A Assembleia de Freguesia de Marvila, na sua reunião ordinária de 29 
de abril de 2021, delibera: 

Aprovar um voto de pesar pela morte de Jorge Coelho; 

Por intermédio do Presidente da Assembleia de Freguesia, apresentar 
sentidas condolências pela sua morte junto do Secretário-geral adjunto do 
Partido Socialista, pedindo-lhe que seja portador, junto da sua família, do 
nosso sentimento de tristeza e do nosso voto de pesar pelo seu 
desaparecimento; 



Solicitar à Junta de Freguesia que, através dos seus meios de 
comunicação próprios, dê conhecimento público desta nossa decisão. 

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 

 

 

 

 

 

 

 


