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Faleceu no passado dia 5 de Fevereiro, aos 69 anos de idade, o antigo deputado da
Assembleia da RepiThllca Joäo José de Sousa Fernandes Homem.

Licenciado em Gestäo e Organizaço de Empresas pelo I. S. E. e funcionário.püblico
de carreira, João Fernandes Homem foi militante do CDS desde os seus primeiros
anos, destacando-se nomeadamente na implantaçäo partidária e no activismo cIvico
na cidade e no distrito de Lisboa.

Sindicalista, foi dos primeiros, por parte da tendência sindical democrata-cristã, a
responder ao apelo do projecto da chamada “Carta Aberta” e a participar na criàço
da UGT Uniäo Geral dos Trabaihadores, em cujo âmbito se inseriu, desenvolvendo
a sua actividade sindical nomeadamente no SINTAP e no SINCOL. Foi urn dos
fundadores da FTDC — Federaçao dos Trabalhadores Democratas-Cristàos, de ue foi
também Secretário-Geral.

No CDS, exerceu diversas funçoes dirigentes quer a nIvel local, quer como membro
do Conselho Nacional. E foi eleito também, diversas vezes, em listas do CDS e da,
entäo, AD — Aliança Democrática para funçöes autàrquicas a nIvel de freguesia e na
Assembleia Municipal de Lisboa.

Em 1980, foi deputado na Assembleia da RepiThlica e membro do grupo parlamentar
do CDS, eleito nas listas conjuntas da AD.
Entre os militantes do CDS, sobretudo os mais antigos que corn ele conviveram mais
de perto, é recordado pela sua dedicaço e dinamismo, pela lealdade e cordialidade
do seu trato e pela generosidade exemplar que colocou no serviço pblico e no
exercIcio do seu espIrito cIvico, bem como na intervenção social e polItica por
afirmaçäo dos ideais em que acreditava. -

Assim:
A Assembleia da Repüblica exprime o seu pesar pelo falecimento do antigo deputado
João Fernandes Homem, a quem manifesta a sua homenagem, e transmitê a sua
sentida solidariedade a sua famIlia e a todos os seus mais próximos.
Lisboa, Palácio de S. Bento, 12 de Fevereiro de 2015.
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