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Voto de Pesar  

Joaquim Casaca 

 

No passado dia 17 de maio de 2021, faleceu Joaquim de Jesus Gomes Casaca. 

Natural da freguesia de Sobral de Monte Agraço, concelho de Lisboa, onde nasceu a 1 

de agosto de 1940, veio viver para Sesimbra de onde era natural seu pai, com apenas 

cinco meses. 

Fez a instrução primária na freguesia do Castelo, tendo de seguida dado início ao ofício 

de pedreiro como tantos meninos da sua geração, na construção da Avenida da 

Liberdade em Sesimbra. 

Chamado a cumprir o serviço militar, assentou praça em Castelo Branco tendo vindo 

para a Polícia Militar instalada em Lanceiros 2, quartel que ficava na Calçada da Ajuda, 

em Lisboa. 

Regressa a Sesimbra para trabalhar na construção do Hotel do Mar, tendo sido 

convidado pela Erg para ser encarregado nessa obra emblemática do nosso concelho. 

Recusa o pedido e ruma numa jornada pela Europa e pelo Canadá, onde trabalhou 

para uma empresa alemã proprietária de uma fábrica de roulottes. 

Sendo um homem de causas e ideais, quando recebe a boa nova da revolução de 25 de 

abril de 1974, regressa de imediato à sua terra, associando-se ao MDP – Movimento 

Democrático Português onde permanece até à sua extinção.  

Torna-se militante do PS – Partido Socialista, onde a nível autárquico desempenha 

várias funções, salientando-se os cargos executivos na Junta de Freguesia do Castelo, 

por dois mandatos compreendidos entre 1997 e 2005, as participações nas listas do PS 

à Assembleia de Freguesia do Castelo, Assembleia Municipal de Sesimbra e 

participações como eleito em reuniões da Assembleia Municipal.  

Considerado um excelente autarca e homem solidário, revelou-se em múltiplos 

aspetos, mas, em especial, na dedicação, empenho e trabalho laborioso, em prol das 

obras de requalificação do “seu” Castelo que tanto venerava. 

Esteve também desde jovem ligado ao movimento associativo, tendo feito parte, entre 

outros, dos órgãos diretivos da Cooperativa Castelo – Zimbra e da Casa do Povo de 

Sesimbra 
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A sua experiência de vida profissional e política, assim como o seu amor a Sesimbra, 

foram promotores de uma outra paixão, a escrita, sob a forma de poesia, que em 

palavras do próprio surge como uma manifestação de sentimentos e do que lhe vai na 

alma. Neste campo, deixa um vasto registo de poemas, que refletem valores como a 

justiça, solidariedade e igualdade. 

Por estes motivos, a Assembleia de Freguesia do Castelo, reunida a 29 de junho de 

2021, manifesta o seu mais profundo pesar pela morte de Joaquim Casaca, com um 

minuto de silêncio e transmite a todos os familiares e amigos as suas mais sentidas 

condolências. 

 

Sesimbra, 29 de junho de 2021 

O Grupo de Eleitos do Partido Socialista na Assembleia e Freguesia do Castelo- 

Sesimbra 

 

Dar conhecimento deste documento: 

. À Família enlutada, manifestando as mais sentidas condolências; 

. Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra, 

. Juntas de Freguesia do Concelho de Sesimbra, 

. Assembleia Municipal de Sesimbra, 

. Câmara Municipal de Sesimbra, 

. Comunicação social local e regional. 


