
                                                                                                                           

7ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2021-2025 

VOTO DE PESAR Nº 2 

Professor Doutor Adriano Moreira 

A 23 de outubro de 2022 morreu com 100 anos, o Professor Doutor Adriano José Alves 

Moreira. 

Transmontano de nascimento e de carácter, morava há largas décadas na nossa cidade 

de Lisboa, tendo sido alvo de uma homenagem no qual foi agraciado com a Medalha de 

Honra da Cidade, no passado mês de Setembro.  

A sua longa participação pública, desde o primeiro artigo publicado em 1943 incluiu, na 

política, um mandato como Ministro do Ultramar do Estado Novo entre 1961 e 1963, a 

sua eleição já em Democracia como Deputado em 1980 pelo CDS, partido de que viria a 

ser presidente, servindo-o na Assembleia da República até 1995. Depois, de 2015 a 2019, 

foi Conselheiro de Estado, eleito pelo Parlamento. Mas parte relevante da sua 

participação ocorre no Ensino Superior, seja no seu ISCSP e em inúmeras Universidades 

e Academias, além das Escolas Militares. 

Uma vida de entrega e serviço - sempre agradecido a quem nos trouxe até aqui e 

preocupado com quem nos continua -, através de propostas, audácias, funções, 

debates, vigílias, reflexões e recomeços, sempre com uma solidez alicerçada nos valores 

e na sua Fé – em Deus, na Humanidade e no nosso País. 

Nos debates nunca faltou a sua voz, o conselho e o aviso. Nos combates, nunca faltou à 

chamada, na academia ou na política. E só podemos agradecer-lhe por isso, porque 

como escreveu: “não são os que ficaram silenciosos, os que não participaram na ação, 

que fizeram o mundo que vivemos”. 

Ao longo de toda a sua vida, o Senhor Professor Doutor Adriano Moreira, acompanhou 

as voltas que o mundo deu, as mudanças do que nos rodeia, as reviravoltas dos destinos 

e dos conceitos.  Acompanhando sempre o movimento e a realidade, não se assustou 

com os confrontos imediatos ou com as perspetivas efémeras. Como o seu “eixo da 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/


roda”, acompanhou a mudança, mas sempre sem perder o centro, o apoio, o ponto 

fulcral: os valores universais, os que preservam a dignidade da pessoa humana. 

Lembrou-nos sempre que “nenhum povo recebe a sua herança histórica a benefício de 

inventário. O passivo também tem de ser assumido.” Mas que “nascer no seio de uma 

Nação não é uma escolha dos homens, aconteceu-lhes. Mas decidir ficar é um acto de 

amor, é um exercício de liberdade, é um voto.” 

Neste sentido, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão ordinária no 

dia 19 de Setembro, manifesta o seu profundo pesar pela morte do Senhor Professor 

Doutor Adriano Moreira, e endereça à sua família – a mais forte das suas devoções – 

os nossos sentidos pêsames pela sua grande perda. 

 

Mais delibera: 

• Enviar cópia à família do Senhor Prof. Doutor Adriano Moreira; 

• Divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia;  

• Juntar a acta desta sessão. 

 

Lisboa, 19 de Dezembro de 2022 

Os proponentes 

        Bernardo Correia d’Oliveira (CDS) 

Rodrigo Benítez (CDS) 

Maria Clara Ferreira da Silva (CDS)  

 

APROVADO POR MAIORIA 

VOTOS A FAVOR: 16 (5PSD 4CDS 5PS 1LIVRE 1IL) 

ABSTENÇÕES: 3 (1BE 1CDU 1CHEGA) 


