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DELIBERAÇÃO 
N.º 51/2016 

 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 29 de Junho de 2016 
 

VOTO DE PESAR 

JOSÉ CARO PROENÇA: UM HOMEM DA TERRA, UM HOMEM DO MAR 

 

O Barreiro viu desaparecer no dia 16 de maio de 2016 José Caro 
Proença, cidadão «Barreiro Reconhecido» e Membro Emérito da Classe 
de História Marítima da Academia da Marinha. 

Tinha 94 anos e nasceu no Pátio dos Bichos, no “Barreiro Velho”, como 
gostava de dizer.  

Homem de muitos interesses e de muito saber, engenheiro de formação, 
deixou a sua marca no desporto, na história e no jornalismo. 

Enquanto investigador lega ao Barreiro diversos trabalhos e estudos 
sobre a epopeia marítima dos descobrimentos e sua ligação ao território. 
A sua obra “Encobrimentos nos Descobrimentos – Jornal Noticioso da 
Viagem de Vasco da Gama à India, segundo o Manuscrito de Álvaro 
Velho do Barreiro (1497-1499), devolve à cidade parte fundamental da 
sua memória histórica. 

Tendo doado, à Câmara Municipal do Barreiro, um vasto e rico espólio, 
perseguiu incansavelmente a ideia de que o seu estudo pudesse ganhar 
novo folego com a sua transmissão aos mais novos, numa linguagem 
acessível e motivadora, com a realização de ações pensadas para o 
público escolar de todos os níveis de ensino. Este seria o seu contributo 
para um projeto educativo.  

Saibamos honrar este desejo de Caro Proença, o homem que da terra 
viu o mar, o navegou pelas palavras, num tempo e num espaço que hoje 
nos parecem tão distantes, mas que pelo seu trabalho entusiasta os 
fazem tão perto. 
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 Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro na Sessão Ordinária de 29 de 
Junho de 2016, delibera aprovar um voto de pesar pelo falecimento do 
Engenheiro José Caro Proença. 

 

Aprovado por unanimidade. 
 
 
 
Barreiro, 29 de Junho de 2016  
 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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