
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
 
 

Voto de Pesar 

 

Falecimento de Maria Marguerite Pico Santos Sousa 

 
No passado dia 11 de abril de 2020 faleceu Maria Marguerite Pico Santos Sousa. 
Nascida a 4 de Setembro de 1931, na freguesia e concelho de Vila Franca de Xira. Foi 
uma das primeiras professoras do país a lecionar nas áreas de língua portuguesa e 
língua francesa, e a primeira na Escola Comercial e Industrial de Vila Franca de Xira, 
tendo nesse período sido também sua Diretora. Mais tarde, foi ainda docente da 
Escola Alves Redol. 

 
Os seus métodos de ensino, pioneiros à época, associados a uma personalidade 
simples, encantadora e doce, dotada de um espírito humanista e dos valores da 
igualdade, fraternidade e liberdade marcaram centenas de jovens do concelho de Vila 
Franca de Xira que frequentaram a Escola Comercial e Industrial de Vila Franca de 
Xira, tendo sido ativista social num período em que a vida e a luta eram 
particularmente difíceis, durante o regime fascista. 

 
Na esteira de tais princípios, em 1977, Maria Marguerite Pico Santos Sousa adere ao 
Partido Comunista Português, força política em que militou até à sua morte, foi 
membro da Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, eleita pela FEPU, no 
mandato de 1976 a 1979, e depois Vereadora na Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, eleita pela FEPU, no mandata de 1979 a 1982, tendo sido eleita ainda na 
Assembleia de Freguesia novamente, no mandato de 1982 a 1985, pela APU. 

 
Na campanha eleitoral autárquica para o mandato de 1997 a 2001, foi candidata pela 
CDU, à Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira. 

 
Ao longo de toda a sua vida, Maria Marguerite Pico Santos Sousa empenhou-se na 
luta, com o seu Partido, pela liberdade e a democracia, por uma sociedade nova 
liberta da exploração e da opressão. Assim como se bateu por uma freguesia e 
concelho progressistas e justos, pelo bem-estar e a felicidade da população de Vila 
Franca de Xira. 

 
A Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, na sua sessão de 09 de Junho de 
2020, delibera: 

- Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria Marguerite Pico Santos 

Sousa; 

 
- Apresentar as suas mais sentidas condolências e a solidariedade perante a 
dolorosa perda à sua Família e ao Partido Comunista Português. 

- Publicar este Voto nos lugares de estilo da freguesia, bem como num dos órgãos 
de comunicação social regionais, respeitando o disposto nos ns.° 1 e 2 do artigo 
56°- do regime jurídico das autarquias locais. 

 

Vila Franca de Xira, 09 de Junho de 2020. 

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia. 

 

  


