GRUPO MUNICIPAL NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Faleceu em 19 de Maio de 2015, com 78 anos Elza Maria Pires Chambel, conhecida
por ”Senhora Solidariedade”
Nasceu no Rio de Janeiro tendo passado a sua infância e adolescência em Trás-osMontes, radicando-se em Santarém no decorrer da década de 60.
Licenciada em Direito, pela Universidade de Coimbra em 1960, numa altura em que as
mulheres ainda rareavam no ensino superior.
Definia-se como uma “feminista entre aspas” para ilustrar as batalhas onde se
envolveu e que ajudaram à emancipação da mulher na Administração Pública. Fez
história ao ser a primeira mulher chefe de divisão, atingindo lugares de topo na
estrutura da Segurança Social.
O seu amor a Santarém conduziu a uma inevitável faceta de autarca. Eleita Presidente
da Junta de Freguesia de S. Salvador em 12 de Dezembro de 1976 foi ainda vogal da
mesma junta e deputada municipal por mais de uma vez.
Foi adjunta do Ministro da Solidariedade e Segurança Social de Outubro de 1995 a
Janeiro de 1996.
Comissária Regional do Sul da Luta Contra a Pobreza de Janeiro de 1996 a Julho de
2002, acumulando a partir de Novembro de 1999 igualmente as funções de
Comissária Regional do Norte.
Presidente do Conselho de Direcção dos Serviços Sociais do Ministério do Trabalho e
Segurança Social de Maio de 1999 a Dezembro de 2001.
Vogal do Conselho de Administração do Instituto de Solidariedade e Segurança Social
e Administradora Regional da Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, de
Dezembro de 2001 a 30 de Julho de 2002. Foi ainda Presidente do Conselho Nacional
para a Promoção do Voluntariado desde a sua fundação em Outubro de 2006 e
Coordenadora Nacional do Ano Europeu do Voluntariado em 2011.
Vastos foram os reconhecimentos que recebera em vida, havendo a destacar a Ordem
de Mérito, Grau Comendador, atribuída pelo Sr. Presidente da República a 10 de
Junho de 2012 e ainda a aprovação do seu nome para um arruamento da Freguesia
de S. Salvador, por proposta do executivo de 02 de Abril de 2013
Continuava a viver intensamente, procurando agitar consciências. Considerava-se
uma pessoa optimista e positiva, que não se deixava vencer pelos infortúnios.
Assim, a Assembleia Municipal de Santarém reunida em sessão ordinária de
delibera aprovar um voto de profundo pesar pelo falecimento da mulher, da voluntária
e da autarca Elza Maria Pires Chambel, apresentando a toda a família as suas mais
respeitosas e sentidas condolências, transmitindo o teor deste “voto de pesar”.
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