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DESPACHO 

 
 

LUTO MUNICIPAL  PELO FALECIME NTO DE  ROGÉRIO 

MANUEL  D IAS  CAÇÃO  
 

 

Ana Rita Trindade Petinga, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Peniche, em exercício de funções de Presidente, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro decreta três dias de luto municipal, a 

cumprir hoje, terça-feira, 06 de julho de 2021, com a inerente colocação da 

bandeira do município a meia haste nos edifícios municipais, para prestar 

sentida homenagem pelo falecimento Rogério Manuel Dias Cação. 

 

Recorde-se que Rogério Manuel Dias Cação, ilustre penichense, deixou-

nos, e com a sua partida fica um vazio difícil de superar e uma imensa saudade. 

Rogério Manuel Dias Cação, 65 anos, natural de Peniche, professor de 

Educação Especial, aposentado. Licenciado em Pedagogia e Antropologia pela 

Escola Superior de Educação de Lisboa e Instituto Superior de Ciências Sociais 

e Políticas da Universidade de Lisboa, respetivamente. 

Amigo do seu amigo, o Rogério foi um homem íntegro, com uma vida 

pessoal, familiar e profissional intensa, com qualidades humanas que lhe 

reconhecemos. A sua cordialidade e simpatia marcaram todos os que com ele 

conviveram, valores que soube passar à família e a quem com ele privou. 

Comendador da Ordem do Mérito (2010), no plano político e associativo, o 

seu percurso foi muito rico. O seu legado fica na comunidade como um marco 

importante que não podemos deixar de agradecer e enaltecer. Atualmente, 

exercia as funções de Vereador da Câmara Municipal de Peniche; Presidente da 

direção da Cercipeniche, Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e 

Inclusão; Presidente da direção da Adepe, Associação para o Desenvolvimento 
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de Peniche; Presidente da mesa da assembleia da Acompanha, Cooperativa de 

Solidariedade Social; Presidente da Confecoop, Confederação Cooperativa 

Portuguesa; Vice-presidente da Fenacerci, Federação Nacional de Cooperativas 

de Solidariedade Social; Membro do Conselho Económico e Social; Professor e 

responsável pelo grupo de teatro da Universidade Sénior de Peniche. Pela 

Confecoop integrava a Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de 

Recuperação e Resiliência e desempenhava as funções de Vice-Presidente da 

Confederação Portuguesa de Economia Social. 

A sua participação cívica e política passou também pelo desempenho de 

funções de membro e Presidente da Assembleia Municipal de Peniche, Vereador 

em dois mandatos da Câmara Municipal de Peniche, membro do Conselho 

Nacional de Educação, entre outras atividades em prol da comunidade, tais 

como colaborador da antiga rádio de Peniche, atual 102FM com o programa 

“Apontamento à margem”, um dos programas radiofónicos mais antigos e 

integrou a Comissão de Acompanhamento no Nosso Hospital (Peniche). 

Homem de afetos, deixou-nos algumas publicações como “Apontamentos 

à margem”, “O que é Preciso é Talma!”, “Face to Face… Book”, “Coração Bom e 

Bom Coração” ou “Voar com o ... Pirilampo Mágico”. 

Ficará para sempre na memória de todos os Penicheiros, assim como de 

todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer pessoalmente. 

 

Aos funcionários e colaboradores do Município concedo tolerância de 
Ponto no período da tarde no dia do funeral, 07 de julho de 2021, possibilitando 
assim a quantos o queiram, participar na cerimónia e cortejo fúnebre devendo, 

quando possível, os serviços mínimos de atendimento aos Munícipes ficar 
assegurados. 

 

Peniche, 06 de julho de 2021. 

 

A Vice-Presidente da Câmara 

em exercício de funções de Presidente, 

 

Ana Rita Trindade Petinga 


