
 

VOTO DE PESAR 

 

É curioso como há pessoas que passam rápido pelas nossas vidas e nos dei-

xam marcas tão profundas... Foi assim com Carlos Consiglieri. 

Homem de letras versátil, Carlos Consiglieri foi um olisipógrafo que prestou 

grande homenagem a Lisboa. Os vários livros que dedicou à capital estão 

repletos de vivências da cidade e da sua consciência social, bem como de 

pequenas grandes histórias e múltiplos segredos que animam a Lisboa de 

ontem, a Lisboa dos nossos dias. 

Também quis o destino ou a vontade dos homens que Carlos Consiglieri e 

sua companheira Marília Abel, se tenham apaixonado por Marvila e com 

os seus saberes tenham sido os autores de dois dos livros editados sobre 

Marvila. 

O Formoso Sitio de Marvila, editado em 2000, e Marvila Freguesia Em 

Transformação, editado em 2020/2021, sendo este o seu ultimo trabalho 

literário. Marvila fica lhes para sempre eternamente grata pela obra que a 

todos deixa. 

Carlos Consiglieri tinha uma cultura enciclopédica que ia muito para além 

da sua formação de economista. 

Consiglieri foi um combatente antifascista que enfrentou a ditadura de Sala-

zar, e pagou caro com a prisão, a última das quais no Aljube. Era e foi mili-

tante do Partido Comunista Português até chegar a sua hora de partir. 

 Carlos Consiglieri foi um amigo, companheiro, confidente… Sempre com um 

sorriso no rosto, sempre disposto a ouvir e ajudar quem precisava. 

Homem carismático, Carlos Consiglieri era um eterno professor. 

Consiglieri pertencia ao grupo dos gigantes. Gigante é alguém que se inte-

ressa pela vida, quando busca alternativas para si e para o mundo. 

Devemos ser gratos por ter conhecido, um dia, o Carlos Consiglieri.  

Saudade eterna …Honremos a sua memória.. 

Face ao exposto a Assembleia de Freguesia de Marvila reunida em Sessão 

Ordinária dia 29 de Abril de 2021, decide: 

 



 

Manifestar o seu mais profundo pesar pela morte do amigo, do democrata 

do antifascista e em particular do cidadão Carlos Consiglieri, e ao mesmo 

tempo apresentar aos seus familiares e amigos os nossos mais sentidos 

pêsames. 

 

Marvila, 29 de Abril de 2021 

 

Pelos eleitos do Partido Comunista Português 

António Augusto Pereira 

Pelos eleitos do Partido Socialista 

Manuel Saraiva 

Pelos eleitos do Partido Social Democrata 

Luís Castro 

Pelo Bloco de Esquerda 

Isabel Ventura 

Pelo Centro Democrata Social / Partido Popular 

Pedro Monteiro 

Pelo Movimento 1º Marvila 

Victor Simões 

 


