Nota Biográfica
Rui Manuel Leal Marqueiro

Nascido em Ermesinde, concelho de Valongo, distrito do Porto, em 9 de junho de 1952.
Iniciou a sua formação escolar nas Irmãs Doroteias, em Serralves, em 1957.
Em 1958 ingressou na Escola Primária de Antes, do concelho de Mealhada.
Em 1962 concluiu a instrução primária e a admissão ao liceu.
No final de 1962 ingressou no colégio nacional de Anadia onde concluiu o 5º ano do liceu.
Em 1968/69 ingressou no liceu D. Manuel II, no Porto, onde concluiu o 7º ano do liceu.
Em 1970 ingressou na faculdade de economia da universidade do Porto, onde concluiu a sua
licenciatura em economia.
Em 1976 ingressou na Fabrica de Malhas Tentativa, onde trabalhou na aplicação do POC à
empresa.
Em janeiro de 1978 ingressou na empresa Domingos Machado e Cª Lda – Famalicão – onde foi
diretor financeiro.
Em outubro de 1978 ingressou na empresa Alves Barbosa Automóveis, Lda, na Malaposta,
município de Anadia, como diretor financeiro.
Em 1985 trabalhou em acumulação com a empresa Alves Barbosa na empresa Sistematic, em
Coimbra, como diretor financeiro.
Cargos Políticos
Em 1979 aceitou ser candidato independente pelo partido socialista à Assembleia Municipal de
Mealhada, onde foi eleito presidente da mesa.
Em 1981 aderiu ao partido socialista.
Em 1982 foi eleito presidente da Assembleia Municipal da Mealhada.
Em 1985 foi eleito membro da Assembleia Municipal da Mealhada e da Assembleia de
Freguesia da Antes.
Em 1989 foi eleito presidente da Câmara Municipal de Mealhada onde foi reeleito em 1993 e
1997.
Em 1999 é eleito deputado à Assembleia da República tendo acabado o mandato em abril de
2001 por dissolução da Assembleia.
Em junho 2001 é nomeado vice-presidente do Centro Estudos e Formação Autárquica.
Em 2009 é nomeado presidente do Centro Estudos e Formação Autárquica.
Em 2013 é eleito eleito presidente da Câmara Municipal de Mealhada.

Faz parte do conselho executivo da CIM-RC, pelo exercício das suas funções de presidente da
Câmara Municipal de Mealhada.
É membro da direção da Rota da Bairrada.

