MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO
Nº 76/2014
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 4 de dezembro de 2014

Voto de Pesar
José Casanova
Faleceu no dia 16 de Novembro de 2014, após doença grave, José
Casanova, membro do Comité Central do Partido Comunista
Português.
José Casanova nasceu no Couço, concelho de Coruche, em 1939,
onde desde muito novo viveu acontecimentos da luta antifascista
nesta terra de resistência dos trabalhadores e do povo contra a
exploração e a opressão, pela liberdade e a democracia.
Aderiu ao Partido Comunista Português em 1958, com 19 anos, e
as suas primeiras actividades políticas foram desenvolvidas na
União da Juventude Portuguesa, de cuja Direcção fez parte.
Assumiu como jovem comunista papel destacado nas candidaturas
democráticas de Arlindo Vicente e Humberto Delgado em 1958.
Preso pela PIDE em 1960, julgado e condenado a dois anos de
prisão, foi sujeito às chamadas “medidas de segurança” que o
forçaram a permanecer cerca de seis anos nas prisões fascistas.
Entre 1971 e 1974, José Casanova esteve exilado na Bélgica,
prosseguindo aí a sua actividade partidária, quer junto dos
emigrantes portugueses – foi Presidente da Associação dos
Portugueses Emigrados na Bélgica – quer em contactos com os
movimentos de libertação das ex-colónias: MPLA, PAIGC e
FRELIMO.
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Regressado a Portugal em Abril de 1974, assumiu tarefas
partidárias na Organização Regional de Lisboa.
Membro do Comité Central do PCP desde 1976. Foi membro da
Comissão Política de 1979 a 2008. Entre outras tarefas foi
responsável pela Organização Regional de Lisboa de 1989 a 1996
e pela Organização Regional de Santarém entre 1997 e 1998.
José Casanova foi director do jornal “Avante!”, órgão Central do
PCP, entre 1997 e Fevereiro de 2014. Actualmente era responsável
pela Comissão Nacional da Cultura.
Homem sensível e invulgarmente culto, José Casanova deixa-nos
da sua produção no campo literário três notáveis romances; “Aquela
Noite de Natal”, “O Caminho da Aves” e “O Tempo das Giestas”,
bem como outras obras, nomeadamente o livro sobre Catarina
Eufémia, recentemente editado, e diversos trabalhos e
participações.
A Assembleia Municipal do Barreiro reunida em sessão ordinária,
endereça à família de José Casanova e ao Partido Comunista
Português as suas mais sentidas condolências.

Aprovado por unanimidade.

Barreiro, 5 de dezembro de 2014
O Presidente da Assembleia Municipal
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