VOTO DE PESAR
PELO FALECIMENTO DE JOSÉ MARIA ROQUE LINO
Foi com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de José Maria Roque Lino no passado dia
16 de novembro. Nascido a 23 de outubro de 1938 em S. Vicente da Beira, concelho de Castelo Branco, José
Maria Roque Lino aderiu à Associação Socialista Portuguesa em 1971, sendo um dos participantes na
reunião fundadora do Partido Socialista em 1973, em Bad Münstereifel, na Alemanha.
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1970, foi um profundo
defensor da liberdade, tendo colaborado com o Jornal República de 1971 a 1974, Luta, Portugal Hoje, A
Capital (desde 1985 a 1993), Diário de Notícias entre outras publicações, tendo sido delegado no 3.º
Congresso da Oposição Democrática de Aveiro em 1973, onde apresentou a tese “Liberdade Religiosa”
(cadernos da Seara Nova), fórum que abriu caminho para a conquista da liberdade e democracia no nosso
país.
Exemplo de perseverança na luta pela liberdade e democracia no nosso país e um exemplo para todos os
Homens e Mulheres deste país, a vida de José Maria Roque Lino constitui um poderoso testemunho para a
construção do Portugal democrático e de uma sociedade mais justa. Com a queda da ditadura em Portugal,
foi membro da Comissão Nacional de Eleições em 1976 e, mais tarde, foi nomeado Secretário de Estado da
Comunicação Social no 1º Governo Constitucional e deputado à Assembleia da República.
Na década de 90 foi eleito Vereador da Câmara Municipal de Loures, onde exerceu funções de Presidente do
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, tendo sido também membro da Assembleia
Municipal de Loures no mandato de 1994-1997.
Perante este momento de luto, a Assembleia Municipal de Lisboa, reunida a 5 de dezembro de 2017,
manifesta o seu mais profundo pesar à família e ao Partido Socialista.

Pelo Grupo Municipal do Partido Socialista

José Leitão

João Valente Pires

