
Deliberações da Reunião de Câmara de 14 de fevereiro de 2018 

 

Associação de Municípios do Barreiro e da Moita - AMBM 
. Deliberado nomear como elementos representativos do Município da Moita na Assembleia 
Intermunicipal da AMBM - Associação dos Municípios do Barreiro e da Moita, os seguintes 
autarcas: Rui Manuel Marques Garcia - Presidente da Câmara Municipal; Daniel Vaz Figueiredo 
- Vice-Presidente da Câmara Municipal ; Miguel Francisco Amoedo Canudo - Vereador da 
Câmara Municipal; Joaquim Inácio Raminhos Cabaça - Vereador da Câmara Municipal; Filomena 
Maria da Silva Magalhães Ventura - Vereadora da Câmara Municipal. 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a abertura de procedimento para os anos letivos 2018 a 2021 para aquisição de 
refeições com confeção local e de refeições com confeção externa transportadas a quente, a 
fornecer às escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-escolar da rede pública do 
Município da Moita; 
. Aprovada a criação do Prémio de Poesia Joaquim Pessoa (2a edição), no valor de 5 000€; 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo, 
entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Sociedade Recreativa e Cultural União 
Alentejana; Sociedade Filarmónica Estrela Moitense, no valor total de 8 333€. 
 

Atividades Económicas 

. Aprovado que a Câmara Municipal da Moita, em parceria com a Alfa Lug (detentora dos direitos 
em Portugal da Lego@) realizem, a Exposição MOITA FAN EVENT for LEGO@ LOVERS no Pavilhão 
Municipal das Exposições, entre os dias 17 a 25 de fevereiro e que o mesmo evento conte com 
os patrocínios de: "Friking" e "Nasclego 1962". Aprovado ainda que o preço dos bilhetes seja de 
3 € para os adultos e de 2 € para crianças, e ainda um bilhete de família de 8 € (sem limite dos 
membros da família), cobrados diretamente pela Alfa Lug, por forma que a esta possa fazer face 
a todos os encargos da exposição e que seja facultada entrada grátis para as visitas de escolas 
do concelho, marcadas previamente e durante os dias da semana. 
 

Festas do Município da Moita 

. Aprovado que a a Comissão Coordenadora das Festas do Município da Moita (Feira Regional 
de Maio e Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem) seja composta pelos seguintes 
elementos: 
João Raimundo Lopes Gregório; Joaquim Domingos Nazaré Marques, Luís Miguel Dias Pascoeiro; 
Maria Clarisse Baião dos Santos; Luis Fernando dos Santos Augusto; Nuno Jorge Rodrigues Reis 
de Carvalho; Cláudio Filipe Ramalho Mateus; 
. Aprovada a realização da Feira Regional de Maio de 24 a 27 de maio 2018, na Moita. 

 

Obras e Serviços Urbanos 
. Aprovado liberar a caução, exigida para garantia do exato e pontual cumprimento das 
obrigações contratuais, apresentada pelo Consórcio constituído pelas empresas "Urbehydraulic, 
Lda/Somove-Construções, Lda", em 15% do valor total da caução apresentada, em face de, à 
presente data, terem decorrido quatro anos após a receção provisória, relativa à empreitada de 
"Recuperação do Parque Urbano da Quinta da Fonte da Prata — Alhos Vedros". 
 
 Património  
. Deliberado que a Câmara Municipal arrende a, Maria Cristina Bolinhas Campante a fração 
autónoma, integrada no domínio privado municipal, identificada pelas letras DA", 
correspondente ao nº 65, sita na cave do edifício do Mercado Municipal da Moita, do prédio 
instituído em propriedade horizontal, inscrito na matriz predial urbana sob art. 4152—Moita e 



descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o nº 02284/251 193—Moita, 
destinada a garagem. Aprovado ainda que seja celebrado o contrato de arrendamento, com o 
correspondente valor da renda/mensal de 96,06€. 
 

Trânsito 

propõe-se a seguinte alteração de trânsito na freguesia da Moita: Sentido único na Rua dos 

Marítimos (no sentido Moita-Gaio-Rosário); Circulação exclusivamente pedonal e ciclável na 

Travessa do Mar.  Aprovado que a implementação da presente alteração de trânsito e respetiva 

sinalização tenha inicio no prazo de 15 dias úteis, após a sua aprovação em Reunião de Câmara. 

Votos Pesar 

. Aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Raul Augusto de Carvalho Coelho; 

. Aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento do Arquiteto Raul José Hestnes Ferreira. 

 

 

VOTO DE PESAR 
 

Raul Augusto de Carvalho Coelho nasceu em Paranhos da Beira, Seia, no dia 13 de abril de 1931, 
e faleceu no passado dia 30 de janeiro de 2018, no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no 
Barreiro. 
Licenciado em Medicina, pela Universidade de Lisboa, iniciou a sua atividade profissional em 
Alhos Vedros em setembro desse mesmo ano. Foi o começo de uma carreira profissional distinta 
que se caracterizou pela competência, zelo e abnegação nos serviços que, ao longo de quatro 
décadas, prestou aos seus doentes, às instituições e à população do Concelho da Moita. 
Do seu extenso currículo técnico-profissional avulta o facto de logo em 1962 ter sido o médico 
da Santa Casa da Misericórdia, após concluir o curso de Medicina Sanitária no Instituto Ricardo 
Jorge. Foi seguidamente médico do 3.º Partido Municipal do Concelho da Moita e do Dispensário 
Materno-Infantil em Alhos Vedros e Baixa da Banheira, desde 1967. Ainda nesse ano 
especializou-se em Pediatria pela Ordem do Médicos. Frequentou o curso de Saúde Pública na 
Escola Nacional com aproveitamento nos anos de 1976/77. Entre 1976 e 1977, presidiu à 
Comissão Integradora dos Serviços de Saúde Locais no Concelho da Moita. 
Especialista e assistente de Saúde Pública em 1982, orientou estágios de policlínicos durante 
três anos, tornando-se subdelegado de Saúde em 1984, ano em que foi também coordenador 
dos núcleos concelhios de Educação Alimentar e Saúde Escolar. 
Frequentou com aproveitamento o Curso de Aperfeiçoamento em Toxicomanias entre 1985 e 
86 e, ainda, o Curso de Prevenção Secundária em Toxicodependência nos dois anos seguintes. 
Foi coordenador dos núcleos de Educação para a Saúde e Grupo Operativo CINDI desde 1988, 
fez um curso de pós-graduação em Alcoologia em 1988/89, no Hospital Miguel Bombarda, anos 
em que foi responsável pelo Núcleo de Planeamento e Controlo do Centro de Saúde da Moita e 
em que frequentou o Curso de Atualização sobre Lepra, tendo também sido responsável pela 
vigilância e cuidados aos pacientes da Doença de Hansen no Concelho da Moita. 
Foi assistente graduado e autoridade de Saúde Pública desde 1993 e consultor de Saúde Pública 
desde 1994. 
Ajudou a estruturar a Comissão Municipal da Proteção Civil da Moita, de que foi membro desde 
1995. 
Frequentou um curso de formação em Medicina do Trabalho em 1996 e passou à exclusividade 
em Saúde Pública em novembro de 1997.  
 
 



Pertenceu à Comissão de Honra das Comemorações do Tricentenário da Elevação da Moita a 
Vila. 
Reconduzido como Autoridade de Saúde Pública e Delegado de Saúde em 1998, foi responsável 
pela vigilância dos doentes com tuberculose no Concelho da Moita e presidente das Juntas 
Médicas de Incapacidade. 
Presidiu à Comissão Executiva das Comemorações do V Centenário da Santa Casa da 
Misericórdia de Alhos Vedros durante o ano 2000. 
Chefiou os Serviços de Saúde Pública do Concelho da Moita e pertence a várias sociedades 
científicas e associações sócio-culturais e desportivas, às quais sempre tem dado o seu 
contributo voluntário. 
Foi distinguido pelo Município da Moita com a Medalha de Ouro do Município pelos serviços 
prestados à comunidade em 2001, tendo sido também Presidente da Comissão Executiva das 
Comemorações do 5º Centenário da Fundação da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros. 
Foi considerado o Profissional do Ano 2001/2002 e posteriormente distinguido com o Diploma 
de Companheiro e emblema Paul Harris Pelo Rotary Clube da Moita. 
Pertenceu ainda a várias sociedades científicas e associações culturais e beneméritas tendo sido 
nomeado por unanimidade Sócio Honorário da Associação Clínica Frater em 13 de novembro de 
2012. 
Era atualmente Presidente da Assembleia-geral da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 
no seu quinto mandato. 
Toda atividade do Dr. Raul Coelho ao longo da sua vida, foi desenvolvida com especial dedicação 
à Prevenção da Doença, à Promoção da Saúde e á Medicina Curativa, bem como a toda a 
comunidade e movimento associativo em geral tendo sempre presente a realidade do ser 
humano como um todo e como tal merecedor da sua melhor atenção, carinho e total 
disponibilidade. 
Pela sua dedicação à população do Concelho da Moita, à promoção da saúde pública, em 
particular, e à causa pública, em geral, a Câmara Municipal da Moita manifesta o seu profundo 
pesar pelo falecimento de Raul Augusto Carvalho Coelho, apresentando as condolências à 
família. 
Moita, 14 de fevereiro de 2018 
 

Voto de pesar 

Filho do escritor José Gomes Ferreira e da artista plástica Sílvia Hestnes Ferreira, Raúl Hestnes 

Ferreira cresceu e viveu no seio de círculos culturais e políticos que marcaram o seu percurso. 

Militante antifascista e preso político na ditadura fascista, desenvolveu os seus estudos de 

arquitetura na Escola Superior de Belas Artes do Porto e de Lisboa e foi bolseiro da Fundação 

Calouste Gulbenkian na Universidade de Yale e Universidade de Pensilvânia, onde lhe foi 

atribuído o Master in Architecture.  

Figura marcante da arquitetura, Raúl Hestnes Ferreira deixa uma vasta obra com 

funcionalidades muito distintas como a habitação como é o caso o Novo Bairro Fonsecas e 

Calçada, no âmbito de uma operação SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local, em 1977), a 

escola secundária José Gomes Ferreira, a casa da cultura de Beja ou o campus universitário do 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.  

O Município da Moita tem o privilégio de contar com uma das suas obras marcantes. A Biblioteca 

Bento de Jesus Caraça, é um dos exemplos da sua obra que revela o papel cultural da 

arquitetura, nas opções estéticas e construtivas, procurando simultaneamente a preservação da 

memória.  



O legado de Raúl Hestnes Ferreira continua vivo e ficará de forma indelével na história da 
arquitetura portuguesa, não apenas pela monumentalidade e modernidade de muitos edifícios 
que concebeu, mas também pelas ruturas que a sua obra permitiu e transmitidos também aos 
alunos que formou. 

A Câmara Municipal da Moita, reunida em 14 de fevereiro de 2018, expressa à família de Raúl 
Hestnes Ferreira as sentidas condolências pelo seu desaparecimento.  

Moita, 14 de fevereiro de 2018 

 
 
 


