VOTO DE PESAR
PELO FALECIMENTO DE MONIZ PEREIRA, O “SENHOR
ATLETISMO”
Mário Alberto Freire Moniz Pereira, nasceu em Lisboa, a 11 de fevereiro de
1921. Ficou conhecido em Portugal como "Senhor Atletismo" e é considerado o
principal responsável pelas conquistas na modalidade depois da chegada da
democracia no país.

O desporto esteve sempre presente na sua vida. Praticou andebol,
basquetebol, futebol, hóquei em patins, ténis de mesa, voleibol e claro,
atletismo — a sua grande paixão. O recorde nacional do triplo salto chegou a
pertencer-lhe, mas foi quando assumiu o papel de treinador que começou a
fazer uma revolução em Portugal.

Licenciou-se em Educação Física pelo Instituto Nacional de Educação Física
de Lisboa, atual Faculdade de Motricidade Humana, onde também foi professor
durante 27 anos. Moniz Pereira treinou dezenas de atletas, estando presente,
como técnico, em 12 Jogos Olímpicos e em 13 Campeonatos da Europa.
Treinou atletas como Carlos Lopes, Fernando Mamede, Domingos Castro,
Dionísio Castro, Francis Obikwelu e Naide Gomes, tendo por isso uma grande
responsabilidade pela projeção de Portugal no desporto mundial.

Além do desporto, Moniz Pereira destacou-se ainda como compositor musical,
nomeadamente de Fado. Ao todo, é autor da música de 114 temas. Entre
esses temas constam alguns dos fados e canções mais conhecidos do

panorama

musical português,

interpretados por figuras

como

Amália

Rodrigues, Carlos do Carmo, Fernando Tordo, Camané e Paulo de Carvalho.

Recebeu, em vida, várias condecorações entre elas a Medalha de Mérito
Desportivo, em 1976 e 1984, a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, em
1981, a Comenda da Ordem da Instrução Pública, em 1984, a Medalha de
Mérito em Ouro, em 1985, a Ordem Olímpica, em 1988, e ainda foi
condecorado como Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 1991.

Em 2007, a cidade de Lisboa mostrou também o seu reconhecimento tendo
atribuído a Mário Moniz Pereira a Medalha de Honra da cidade e o seu nome à
pista municipal de atletismo.
Faleceu a 31 de julho de 2016, aos 95 anos de idade.

O Grupo Municipal do Partido Socialista propõe à Assembleia Municipal de
Lisboa, reunida a 13 de Setembro de 2016, que delibere:

1. Guardar um minuto de silêncio em sua memória.
2. Remeter o presente voto de pesar à sua família, ao Sporting Clube de
Portugal e à Federação Portuguesa de Atletismo.

Pelo Grupo Municipal do Partido Socialista

José Leitão

João Valente Pires

