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VOTO DE PESAR 

João Elisiário Herbon Cavaco (1941-2013) 

 

A 5 de Dezembro de 2013 morreu João Elisiário Herbon Cavaco. 

Colaborador durante mais de 30 anos da ArteViva – Companhia de Teatro do Barreiro, 
que expressamente designou“como uma sua segunda casa”, desempenhou na mesma 
diversas funções, que acumulou com a sua participação como ator em muitos 
espetáculos. Tendo-se iniciado no drama, em 1983, mas sucessivamente encontrando 
os seus melhores registos na farsa e na comédia, quer na representação de clássicos 
como de autores contemporâneos, teria em 2010 o seu último desempenho em cena 
na produção “Vicente / Inferno 2”, inspirada no Auto da Barca do Inferno, de Gil 
Vicente, espetáculoesse que assinalou os 30º aniversário da Associação a que tanto se 
devotara. 

Mas João Cavaco havia já evidenciado a sua capacidade e desempenho quando, na 
primeira metade dos anos 60, sendo então funcionário da Câmara, foi designado, com 
Olga Costa Mano, para organizar a Biblioteca Municipal e instalá-la na esquina 
nascente da Avenida Alfredo da Silva com a Rua António José de Almeida. Numa época 
em que as Bibliotecas eram escrutinadas quanto ao seu conteúdo e até quanto à 
disposição do mesmo, João Cavaco, sabendo reunir o apoio de vários leitores, aceitou 
ativamente o desafio e assumiu o risco pioneiro de desencadear um processo de 
abertura ao exterior, através de frequentes permutas com várias instituições 
científicas e técnicas nacionais e estrangeiras. E estas corresponderam. Contornando 
assim as limitações de oferta e até os critérios de arrumo com que, de outra forma, a 
Biblioteca nascente estaria confrontada, aumentou sensivelmente a utilidade desta 
para o apoio a estudantes e estudiosos barreirenses –e não apenas barreirenses. 
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Como exemplo de dedicação permanente e de intervenção ativa na vida cultural da 
Cidade, a memória de João Elisiário Herbon Cavaco merece ser evocada, pelo que – 
reparando a ausência de apresentação em anterior sessão – se propõe que a  
Assembleia Municipal do Barreiro -reunida hoje, 28 de Abril de 2014, vote esta 
manifestação de pesar e a transmita  quer aos seus Familiares quer à Associação 
ArteViva que, como amador dedicado em plena acepção da palavra, durante grande 
parte da suavida  artistica e funcionalmente representou. 

 
 
Aprovado por unanimidade. 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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