
  

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º148, de 24 de setembro de 2019 

 

Declaração de Pesar 

Falecimento do Sr. Antero Marques dos Santos 

 

Faleceu ontem, dia 23 de setembro de 2019, o Sr. Antero Marques dos Santos. 

Aos seus Familiares, Amigos e Cidadãos que o têm por referência, apresentamos as 

nossas sentidas condolências, manifestando um público Voto de Pesar pelo seu falecimento. 

Antero Marques dos Santos era o atual Presidente da União de Freguesias de Requeixo, 

Nª Sra. de Fátima e Nariz, iniciou a sua vida profissional como pedreiro e criou a sua empresa, 

tendo sido empresário da construção civil durante 43 anos, estando atualmente reformado. 

Foi o primeiro Presidente da Assembleia de Freguesia de Nª Sra. de Fátima, tendo sido 

Presidente da sua Junta de Freguesia de julho de 1993 a janeiro de 1994 e no mandato de 

2009/2013 e Presidente da União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra. de Fátima e Nariz no 

mandato 2013/2017 e no mandato 2017/2021 até à data atual, pautando sempre a sua atividade 

com elevada qualidade, equilíbrio e contributo relevante para o seu desenvolvimento integral, 

colocando em devido funcionamento administrativo e financeiro a nova União de Freguesias, 

concretizando múltiplas obras, apoiando as Associações, realizando eventos de carácter cultural 

extraordinário como a comemoração dos 500 anos do Foral de Requeixo, num trabalho de equipa 

com a Câmara Municipal de Aveiro e numa relação de proximidade com os Cidadãos. 

Ao Sr. Antero Marques dos Santos fica a nossa sentida homenagem, o nosso profundo 

reconhecimento e agradecimento, na certeza que também o honraremos dando continuidade à 

sua obra e cumprindo o compromisso que connosco assumiu com os Cidadãos da União de 

Freguesias de Requeixo, Nª Sra. de Fátima e Nariz, e do Município de Aveiro. 



Em sua memória e homenagem, decreto Dia de Luto Municipal, o dia 25 de setembro de 

2019, no qual se realiza o seu Funeral. 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

José Ribau Esteves 
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


