ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Voto de Pesar n.º 231/XIII
Pelo falecimento do Embaixador José Fernandes Fafe
José Custódio de Freitas Fernandes Fafe nasceu no Porto, a 31 de janeiro de 1927, tendose licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra.
Homem de ensino, professor no Liceu Dom João de Castro, foi também um Homem de
cultura e de coragem cívica.
Durante a ditadura, soube aliar a escrita à intervenção, não temendo o sacrifício pessoal.
Colaborador de revistas como a Vértice, a Seara Nova ou O Tempo e o Modo, integrou, em
1973, a Comissão Nacional do 3.º Congresso da Oposição Democrática, realizado em
Aveiro.
Humanista, teve do mundo uma visão ampla. Poeta, romancista e ensaísta, as suas
preocupações sociais cruzaram-se com as correntes estéticas da modernidade, como o
neorrealismo, o surrealismo e o existencialismo.
O Portugal democrático abriu as portas à sua vocação para a Diplomacia. Foi o primeiro
Embaixador do Portugal democrático em Cuba. Foi também Embaixador no México e na
Argentina, aproximando-nos desse Continente a que tanto nos ligam a História e os afetos.
Foi igualmente nosso Embaixador em Cabo Verde e Embaixador Itinerante para os Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Construtor do espaço da Lusofonia, soube
interpretá-lo na sua pluralidade. Levou-a também a outras paragens, quando nos lembrou
o lugar singular das literaturas africanas de língua portuguesa.
Em 22 de abril de 1989, foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante Dom
Henrique.
Homem generoso, o seu último ato público foi a doação da sua vasta biblioteca pessoal ao
Município de Cascais, a quem enriqueceu com obras de Poesia, Arte, Ciências Sociais e
Políticas e Ciências, algumas da sua autoria.
Partiu um grande Português. Cabe-nos celebrar a sua vida.
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É pois com profunda tristeza, mas com gratidão, que a Assembleia da República, reunida
em Sessão Plenária, assinala o seu falecimento, transmitindo à sua família o mais sentido
pesar.
Palácio de São Bento, 24 de fevereiro de 2017

As Deputadas e os Deputados,

