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VOTO DE PESAR 

 
Faleceu no passado dia 17 de outubro de 2022, com 85 anos, José Casimiro Henriques Pereira. 
 
José Casimiro, como era mais conhecido, sempre pautou a sua vida pelos valores do humanismo, 

da fraternidade e da igualdade. Cidadão de corpo inteiro, transportou, para muitos com quem 

ele privou, um trato fácil, uma genuína e gratuita vontade de ajudar o próximo, realidade esta 

constatada na sua vida pessoal, social e profissional. 

 

Como consequência de tal conduta, no plano político, José Casimiro aderiu ao Movimento 

Democrático Português/Comissão Democrática Eleitoral (MDP/CDE), tendo aí militado 

ativamente. Foi inclusivamente candidato efetivo à Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, 

pela Frente Eleitoral Povo Unido (FEPU), nas eleições autárquicas de 1976.  

 

Contudo, seria no movimento associativo, no campo do desporto, como dirigente da União 

Desportiva Vilafranquense (UDV) onde mais se destacou. 

 

Foi nesta instituição que integrou em diversos mandatos os seus corpos sociais, onde foi diretor 

e seccionista de várias modalidades desportivas, especialmente de pavilhão, como a ginástica, 

o andebol e o basquetebol, entre outras, proporcionando aos jovens Vilafranquenses a prática 

do desporto. 

 

Nessas funções teve uma intervenção decisiva e abnegada, sempre prestada de forma gratuita 

e rigorosa, por genuíno amor ao desporto e ao clube, tendo sido um dos impulsionadores dos 

torneios internacionais de andebol e basquetebol Xira-Cup e Xira-Basquete, eventos estes 

organizados conjuntamente com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e que projetaram a 

imagem da UDV, da Freguesia e do Concelho além-fronteiras. 

 

José Casimiro é decisivamente uma das pessoas que marcou a atividade desportiva na Freguesia 

e Concelho de Vila Franca de Xira, sendo um dos Unionistas mais relevantes no passado da 

instituição. 

 

O falecimento de José Casimiro representa a perda de um grande homem, um democrata 

comprometido com os valores de abril, a quem a Freguesia, o Concelho e a população de Vila 

Franca de Xira muito devem pelo seu contributo no associativismo desportivo. 
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Por conseguinte, a Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira expressa as mais sentidas 

condolências à família e amigos de José Henriques Casimiro Pereira, em particular à sua esposa, 

Leonor Pereira, e à sua filha, Ana Paula Pereira, também ela com um legado de ligação profunda 

ao desporto e formação.  

 

Assim, a Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira reunida em Sessão Ordinária de 6 de 
dezembro de 2022, sob proposta dos eleitos da CDU, delibera: 
 

1 – Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de José Henriques Casimiro 
Pereira, guardando um minuto de silêncio em sua memória;  
 
2 – Remeter o presente Voto de Pesar à família de José Henriques Casimiro Pereira;  

 
3 – Publicar este Voto de Pesar nos lugares de estilo da Freguesia e plataformas 
digitais. 

 
 

Vila Franca de Xira, 6 de dezembro de 2022 

 

 

 

 

 
Vila Franca de Xira, 6 de Dezembro de 2022 

 
Moção apresentada pela CDU - Aprovada por unanimidade; 

 


