
 

MUNICIPIO DE ALMADA

Assemble ia Munic ipal

EDITAL
Nº 99/IX-4º/2009  

(Voto de Pesar pelo fa lec imento de Paula Tavares)

EU,  JOSÉ  MANUEL  MAIA  NUNES  DE  ALMEIDA,  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DO 

CONCELHO DE ALMADA

Faço  públ ico  que  na  Pr imei ra  Reunião  da  Sessão  Ordinár ia  referente  ao  mês  de  Setembro  de  2009 

da  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  real izada  no  dia  17  de  Setembro  de  2009,  a  Assemble ia  

Munic ipal aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

VOTO DE PESAR

Paula Tavares, act iv is ta socia l  e ambienta l,  mi l i tante de causas e do Bloco de Esquerda, fa leceu aos  

36 anos,  na noi te  de terça-fe ira  d ia 08 de Setembro num acidente  de automóvel ,  quando regressava 

de Évora para Almada.
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É com mágoa que hoje  recordamos a memór ia  de uma jovem, cuja  in fância,  juventude e crescimento  

se passou em grande par te nesta c idade de Almada e mais especi f icamente na freguesia do Pragal.

Neste  abraço  à  Paula  Tavares,  tão  precocemente  levada  na  sequência  de  um  bruta l  ac idente  de  

v iação,  onde  fa leceu  outra  jovem invest igadora,  mani festamos  a  nossa  sol idar iedade  aos  seus  pais,  

Manuela  Tavares  e  António  Tavares,  assim como ao  seu  mar ido  João  Mart ins.  Estamos  convosco  na  

par t i lha  desta  dor  imensa,  em  que  as  palavras  não  são  suf ic ientes  para  expressar  sent imentos  tão 

di f íceis.

A  Paula  Tavares  será  recordada  como  a  f i lha,  a  companhei ra,  amiga,  act iv is ta  e  mi l i tante,  cuja  

energ ia, juventude e matur idade demonstravam a sua coerência na defesa das causas que abraçou.

Recordamos  com saudade  a  sua  força  e  energ ia  nas  grandes  batalhas  femin is tas,  como  a  luta  pela  

despenal ização  do  abor to,  no  calcorrear  das  ruas,  na  recolha  de  assinaturas,  no  esclarecimento  e 

consciencia l ização das pessoas.

Paula Tavares, invest igadora no Inst i tu to  Super ior  Técnico de Lisboa,  b ióloga, doutorada em Bio logia 

(Ecotoxio logia),  destacou-se  também  na  luta  ecológica  por  um  maior  equi l íbr io  entre  os  seres 

humanos  e  a  natureza.  Defensora  e  amiga  dos  animais,  fo i  um  exemplo  da  impor tância  do  respei to  

por todos os seres v ivos.
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Com  uma  carrei ra  br i lhante  de  invest igadora,  vimos  precocemente  in terrompida  essa  caminhada  que 

se esperava promissora, tanto mais que o seu t rabalho se pautava pelo r igor e pelo espí r i to cr í t ico.

A  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  reunida  a  17  de  Setembro  de  2009,  apresenta  as  suas  mais  

s inceras condolências aos pais, mar ido e demais fami l iares da Paula Tavares.

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E IRÁ SER 

AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO.

Almada, em 18 de Setembro de 2009

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA
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