
 

 

 

 

 

 

(Fot. O Mirante) 

Elza Chambel (1937-2015) 
Presidente do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado 
 
Faleceu a 18 de maio último, Elza Maria Pires Chambel, “ a senhora 
solidariedade”. 

Elza, com “z” como gostava de frisar, tinha 78 anos de idade, destacou-se 
como notária, mas sobretudo como uma palatina da solidariedade social, 
nomeadamente na luta contra a pobreza, do envelhecimento ativo e 
sobretudo na promoção do voluntariado. 

Nasceu no Rio de Janeiro e passou a infância e a juventude em Trás-os-
Montes. 

Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, em 1960. 

Elza Maria Pires foi notária em Aljezur (1961-1962), Barrancos (1962-1963) e 
Marvão (1963-1967). Casa entretanto, adotando o apelido do marido. 

Vem viver para Santarém, exercia ainda o notariado, na então vila do 
Entroncamento (1967-1969), que abandona para montar o contencioso da 
Caixa de Previdência e Abono de Família de Santarém e depois para integrar a 
comissão instaladora do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, de 
onde saiu para a Caixa das Doenças Profissionais e, mais tarde, para a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Afirmava-se como “feminista entre aspas”. Envolveu-se diretamente na luta 
pela afirmação das mulheres na função pública ao integrar uma comissão do 
sindicato, em 1970, que lutou contra a disposição do Regulamento de 1963 
que proibia as mulheres de exercer cargos de chefia acima de chefe de secção 
- “Eu aceitaria isso se não me sentisse capaz de exercer o cargo, mas nunca 
por ser mulher”, costumava contar. Diz-se que foi a primeira chefe de divisão 
em Portugal. 



Militante do Partido Socialista desde 1974 foi a primeira presidente da Junta 
de Freguesia do Salvador, em Santarém, eleita democraticamente. 

Elza Chambel era a presidente do Conselho Nacional para a Promoção do 
Voluntariado, desde a sua fundação em 2006, e foi também a Coordenadora 
Nacional do Ano Europeu do Voluntariado, em 2011.  

O jornal O Mirante homenageou-a como personalidade do ano na área da 
Cidadania, em 2009.  

Em 2012 foi galardoada, pelo Presidente da República, Comendador da Ordem 
de Mérito.  

Mais uma vez homenageada em dezembro de 2014, no âmbito das 
comemorações do Dia Internacional dos Voluntários, que decorreram no 
Convento de São Francisco, em Santarém. 
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