VOTO DE PESAR
Pela morte do Poeta e Compositor, José Niza
Considerando a morte súbita do poeta, compositor, médico, político e cidadão de
mérito, José Niza, propomos à digníssima Assembleia Municipal de Benavente, que se
digne aprovar um voto de pesar com os seguintes pressupostos:
José Manuel Niza foi um cidadão e um artista, com um elevado espírito de serviço,
que colocou nas várias funções que desempenhou.
Foi um médico psiquiatra, que esteve sempre ao lado dos seus doentes, apoiando, de
igual forma, os amigos célebres que desempenhavam altos cargos e os cidadãos
anónimos e com dificuldades financeiras.
Como político, foi deputado, Presidente da Assembleia Municipal de Santarém e
assessor da Presidência da Assembleia da República.
José Niza foi um lutador pela afirmação do poder local. Participou na elaboração da
Constituição da República Portuguesa em 1976 e esteve em várias lutas para o
reforço das competências das freguesias e dos municípios. Como deputado eleito pelo
círculo de Santarém, demonstrou sempre um grande interesse pela região que
representou.
José Niza é um poeta, um compositor e um artista, com elevados padrões de
qualidade. Venceu quatro vezes o festival da Canção. A sua canção “E Depois do
Adeus” foi usada como senha na noite de 24 de Abril, no início da revolução.
José Niza notabilizou uma das editoras mais prestigiadas, tocou guitarra, cantou fado
de Coimbra, compôs poemas para as vozes de Zeca Afonso e Adriano Correia de
Oliveira. Foi o autor de três centenas de canções.
Foi um artista, um resistente, um eterno inconformado com o desinteresse e
desrespeito pela música portuguesa. Fez parte da comissão que preparou a
legislação, que obrigou as rádios a passarem mais de 50% de música produzida em
Portugal.
Defendeu os artistas das várias artes, na Sociedade Portuguesa de Autores, onde é
Presidente da Assembleia Geral, e vai receber uma justa homenagem. José Niza foi
director de programas e administrador da RTP, onde serviu a empresa, com o espírito
do serviço público, que sempre o norteou.

Considerando o percurso profissional e pessoal de um homem do Ribatejo que, por
mérito próprio, ajudou a construir a história da democracia em Portugal, reunida em 30
de Setembro de 2011, a Assembleia Municipal de Benavente lamenta esta morte, que
representa uma perda para a cultura e democracia portuguesas e apresenta as mais
sentidas condolências à família, à Sociedade Portuguesa de Autores e ao Município
de Santarém, aprovando este sentido voto de pesar.
Depois de aprovado, o voto de pesar deve ser enviado à família do falecido, ao
Município de Santarém, ao Partido Socialista, à Sociedade Portuguesa de Autores e à
comunicação social.

Benavente, 30 de Setembro de 2011.

A Assembleia Municipal de Benavente

O presente Voto de Pesar foi apresentado pelos eleitos
da CDU, tendo sido aprovado por unanimidade. --------Benavente, 04 de Outubro de 2011. --------------------------O Presidente da Assembleia Municipal
-Carlos Alberto Salvador Pernes-

