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       MUNICÍPIO DO BARREIRO 

         ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
       
 

      DELIBERAÇÃO 
                              Nº 42/2021 

    
Reunião Ordinária da Assembleia Municipal do Barreiro, realizada em 

15 de junho de 2021 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Maria Elisa Esteves 
 
 
 

Maria Elisa Esteves dedicou a sua vida a ajudar os outros, sendo por todos reconhecidas 
a sua bondade, generosidade e entrega.  
  
O falecimento de Maria Elisa Esteves traduz-se, por conseguinte, numa perda enorme não 
apenas para os seus familiares e amigos, mas também para toda a comunidade.  
  
Nascida a 15 de setembro de 1928 em Carregal do Sal, Maria Elisa Esteves veio morar 
para o concelho do Barreiro com 21 anos de idade, aqui se tendo dedicado a ajudar a 
tempo inteiro as pessoas mais carenciadas, prestando apoio nas barracas e zonas 
degradadas da freguesia de Coina e zonas limítrofes, entregando comida e roupas e 
ajudando nas limpezas.  
  
Foi este espírito de missão e de solidariedade que a levou a promover, a par de outros, a 
fundação, a 12 de julho de 1984, do CATICA – Centro de Assistência à Terceira Idade de 
Coina e Arredores.  
  
Desde então, Maria Elisa Esteves manteve-se sempre ligada ao CATICA, tendo sido sua 
dirigente e inclusivamente presidente.   
  
Ao longo de todos estes anos, foi ainda a principal responsável pela construção do Lar de 
Idosos, Centro de Dia, Creche e Jardim de Infância, consolidando a obra social do CATICA 
e reforçando a capacidade de apoio à comunidade.  
  
Maria Elisa Esteves recebeu, em 2008, a distinção “Barreiro Reconhecido” na área da 
Ação Social, Solidariedade e Multiculturalidade.  
  
Maria Elisa Esteves era católica e militante destacada do PSD, tendo também exercido 
funções de autarca na freguesia de Coina.  
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Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, delibera expressar o seu pesar pelo 
falecimento de Maria Elisa Esteves, endereçando à sua família e amigos, bem como  
ao CATICA – Centro de Assistência à Terceira Idade de Coina e Arredores, as suas mais 
sentidas condolências. 
 
 
Aprovado por unanimidade. 
 
 
 
Barreiro, 15 de junho de 2021 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 
 

 
                                                       André Pinotes Batista 
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