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Grupo da ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAVIRA 

 

VOTO DE PESAR 

 

A cidadã Maria Teodósia Candeias Carvalho distinguiu-se com uma ação 

verdadeiramente notável nos domínios sociais e da Proteção Civil, exercendo os cargos 

autárquicos de Secretária e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria 

(1976/1979), deputada na Assembleia Municipal (1977/1982) e vereadora da Câmara 

Municipal de Tavira (1983/1989), com os pelouros da ambiente e jardins, feiras e 

mercados, cemitérios e saúde e Bombeiros Municipais. 

Nestes primeiros tempos do Poder Local Democrático, Teodósia Carvalho desempenhou 

um papel fundamental na afirmação e consolidação das ideias de Abril na cidade e nas 

freguesias nos tempos difíceis após a Revolução dos Cravos, em que os princípios 

democráticos eram confrontados todos os dias e o Poder Local dava os primeiros passos, 

quando as expetativas eram ilimitadas e os recursos quase nenhuns. 

Até 1997, desempenhou ainda as funções de secretária do Gabinete de Apoio ao 

Presidente, mantendo ao longo destes anos uma forte ligação ao tecido associativo local 

e abraçando as causas do voluntariado, protagonizando a criação da Unidade de Socorro 

da Delegação de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa. 

Oportunamente, em 2018, o Município de Tavira atribuiu-lhe a Medalha Municipal de 

Mérito – Grau Prata. 

Vítima de doença prolongada, o Município de Tavira perdeu no passado dia 18 de junho 

uma cidadã respeitada e empenhada na defesa dos seus interesses e dos direitos das 

minorias e das gentes das humildes, pugnando ao longo da sua vida pela Igualdade e 

justiça social, valores primeiros do ideário democrático. 
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Neste sentido, a Assembleia Municipal de Tavira, reunida em 25 de junho de 2021, 

delibera: 

 

1. Aprovar um Voto de Pesar pela morte de Maria Teodósia Candeias Carvalho; 

2.  Dar conhecimento da deliberação que recair sobre esta proposta à família 

enlutada, apresentando-lhe as mais sentidas condolências do Município de Tavira. 


