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 VOTO DE PESAR DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA 

PELO FALECIMENTO DO PROFESSOR 

 JOSÉ MANUEL SEGURA FERNANDES 

 

Foi com grande consternação que se tomou conhecimento do falecimento do 

professor José Manuel Segura Fernandes, vítima de doença que muitas vezes não 

perdoa  e que suportou com lucidez e estoicismo até ao fim. 

 

Nascido a 1 de janeiro de 1958, na cidade da Guarda, e licenciado na área da 

Educação, iniciou a sua vida profissional como professor do 1º ciclo e desempenhava  

atualmente as funções de técnico superior na Câmara Municipal da Guarda, no setor 

da educação.  

Além de exímio atleta futebolista, foi dirigente e presidente da Associação dos 

Jogos Tradicionais da Guarda e treinador de futebol na Associação Desportiva da 

Guarda, no Grupo Desportivo do Mileu e até no Naval 1º de Maio, da Figueira da Foz, 

assim como na Associação de Futebol da Guarda, onde iniciou uma relação 

previlegiada com as camadas jovens, quer masculinas, quer femininas, fundou ainda 

o Guarda 2000, iniciando aí a inclusão do desporto feminino a par do masculino. 

 No seu percurso, o professor Segura Fernandes foi uma referência como educador, 

formador, dirigente e de companheirismo para todos quantos com ele privaram. 

  Será recordado pela sua forma simples, bem disposta e de saber estar com muito 

profissionalismo, revelando a paixão com que desempenhava todas as funções sem, 

contudo, abandonar a calma e a serenidade com que as apreciava; sê-lo-á também 

como um homem do desporto e da educação, com uma ação relevante na formação 

de muitos jovens da nossa cidade. 

 Demonstrou consciência e clareza sobre a importância do fazer com dedicação e 

ética, contribuindo para uma sociedade melhor, voltada para o efetivo serviço à 



população, ficando como exemplo para a cidade da Guarda, cujos crescimento e 

desenvolvimento acompanhou com entusiasmo, orgulhoso das suas raízes, sem 

poupar esforços para que a sua terra fosse uma cidade melhor. 

 

Assim, a Mesa da Assembleia da Freguesia da Guarda, reunida em sessão 

ordinária a 28 de dezembro de 2018, propôs um voto de pesar pelo falecimento do 

professor José Manuel Segura Fernandes, que foi aprovado por unanimidade por 

todos os deputados dos diferentes grupos parlamentares com assento nesta 

Assembleia (PSD, PS, Coligação CDS/MPT/PPM). 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, que o presente Voto de Pesar seja 

enviado à família enlutada, apresentando as mais sentidas condolências de todos os 

membros presentes na referida Assembleia, em homenagem ao Homem e Cidadão 

da nossa freguesia, que tão cedo nos deixou.    

  


