
 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
  

Pelo falecimento de Carlos Manuel Antunes Bernardes 
 
No dia 3 de maio de 2021 fomos todos surpreendidos com a triste notícia do 

falecimento de Carlos Manuel Antunes Bernardes, Presidente da Câmara Municipal 

de Torres Vedras. 

 

Com um percurso que ficou marcado pela sua dedicação a Torres Vedras, à causa 

pública e à administração local, Carlos Bernardes partiu aos 53 anos. 

  

Desde 1988 que participava ativamente na vida cívica e política. 

 

Foi secretário da Junta de Freguesia do Turcifal de 1989 a 1997. 

 

Foi Adjunto e Secretário do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara 

Municipal de Torres Vedras entre 1994 e 1997. 

 

Integrou oportunamente o Executivo da Câmara Municipal de Sobral de Monte 

Agraço, tendo ali sido eleito pelo Partido Socialista e Vereador com o pelouro do 

Turismo, cargo que exerceu entre 1997 e 2001.  

 

Mas Torres Vedras sempre foi a sua terra e em 2003 volta à Câmara Municipal de 

Torres Vedras como Vereador com os pelouros do Ambiente e Serviços Urbanos. 

 

De 2005 a 2015 é Vice-Presidente da Câmara, onde é relevante o seu contributo para 

o posicionamento precursor de Torres Vedras nos domínios do Ambiente e da 

Sustentabilidade, uma vez que assumiu os pelouros das Infraestruturas e Obras 

Municipais, Mobilidade, Gestão das Áreas Urbanas, Ambiente e Sustentabilidade, 

Transportes e Trânsito.  

 

No dia 1 de dezembro de 2015, com a saída do então presidente, tomou posse como 

Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras.  

 



No dia 1 de outubro de 2017 venceu as eleições autárquicas pelo Partido Socialista, 

com maioria absoluta, tendo assumido a liderança da Câmara até ao ocorrido no dia 

3 de maio de 2021. 

 

Idealista e Voluntarista, imprimiu sempre ao exercício de todos os cargos um cunho 

iminentemente pessoal, expresso claramente no compromisso para com as causas 

ambientais, que posicionou Torres Vedras na vanguarda das agências europeias e 

lhe granjearam elevado reconhecimento internacional, tendo sido nomeado 

Embaixador Green Destination para a Europa, Embaixador Quality Coast e membro 

do Comité Consultivo Político da Civitas Iniciative. 

 

Conhecedor profundo da nossa gente e do nosso território, perseverante nas causas 

que abraçava, trabalhador incansável na prossecução dos objetivos a atingir…. Carlos 

Bernardes relevou sempre e incondicionalmente os interesses de Torres Vedras e dos 

Torrienses, quiçá sacrificando a sua própria saúde. 

 

A sua generosidade e abnegação são devedoras da nossa gratidão 

 

A sua prematura partida deixa-nos a todos…tristes e mais pobres 

 

A Assembleia Municipal de Torres Vedras, reunida nesta data, aprova um 

sentido voto de pesar pelo falecimento do cidadão e autarca Torriense CARLOS 

BERNARDES, presta tributo à sua memória e endereça as mais profundas 

condolências a toda a sua família.  

 

Torres Vedras, dia 28 de junho de 2021, 
 
     
     


