
Deliberações da Reunião de Câmara de 25 de março de 2020 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
. Deliberada a aprovação do Prémio de Poesia Joaquim Pessoa, no valor de 5 000€, sendo a 
publicação da obra vencedora, da responsabilidade da Editora Edições Esgotadas. 
 
Obras e Serviços Urbanos 
Melhoria da Eficiência Energética do Edifício da Piscina Municipal de Alhos Vedros 
 Deliberada a aprovação dos "trabalhos complementares" com o encargo daí resultante no valor 
total de 25 199,24€. A execução dos trabalhos complementares a celebrar com o adjudicatário. 
Termosul - Projetos e Instalações, SA". 
 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 2ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 
Votos de Pesar 
. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento da trabalhadora do Município Josélia Conceição 
Filipe Epifânio Porfírio. 
 

 

Voto de Pesar 
 
 
Josélia Conceição Filipe Epifânio Porfírio, trabalhadora da Câmara Municipal da Moita, desde 14 
de abril de 1988, com a categoria profissional de assistente administrativa, pertencia à Divisão 
de Cultura, do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura.  
 
Durante os 32 anos em que esteve ao serviço da Câmara Municipal, Josélia Porfírio conquistou 
o respeito e admiração dos seus colegas, pela forma como contribuía para o bom trabalho do 
serviço e pela amizade com que tratava cada um que com ela se relacionava. 
 
Pela sua dedicação ao serviço público e ao trabalho que sempre desenvolveu, o executivo da 
Câmara Municipal da Moita manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Josélia 
Conceição Filipe Epifânio Porfírio, apresentando as condolências à sua família.  
  
 

Moita, 25 de março de 2020 
 

Câmara Municipal da Moita 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento do Presidente da Junta de Freguesia de Alhos 

Vedros, Manuel Joaquim Rafael de Almeida Graúdo. 

 

Voto de Pesar 
 

Vítima de doença súbita, faleceu no passado dia 15 de março, com apenas 53 anos, Manuel 
Joaquim Rafael de Almeida Graúdo, Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros. 



O “Mané”, como era conhecido de forma carinhosa por todos quantos com ele privavam e 
trabalhavam, dedicou toda a sua vida ao Movimento Associativo e Popular e ao Poder local 
Democrático, sendo uma figura de referência e prestígio no nosso concelho e um exemplo 
respeitado pela sua luta e intervenção cívica. 
 
Natural da Freguesia de Alhos Vedros, foi trabalhador da indústria petroquímica em Sines. 
Desempenhou diversos cargos no Clube Recreativo Sport Chinquilho Arroteense, tendo sido seu 
Secretário, Presidente da Direção e Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Era membro do 
Partido Comunista Português, tendo sido candidato nas listas da CDU para a Assembleia de 
Freguesia de Alhos Vedros, órgão para o qual foi eleito em 1998 sendo, a partir de 2002 membro 
do seu executivo. Foi eleito Presidente da Junta de Freguesia de Alhos Vedros em 2013 e reeleito 
em 2017. 
 
O “Mané” deixa uma profunda saudade e foi com grande consternação que recebemos a notícia 
do seu precoce desaparecimento.  
 
Pela sua dedicação e empenho na causa pública, à sua terra, às suas gentes, à democracia, à 
participação e aos valores de Abril, a Câmara Municipal da Moita manifesta o seu profundo pesar 
pelo falecimento de Manuel Joaquim Rafael de Almeida Graúdo, “Mané”, e endereça à sua 
família, à Junta de Freguesia de Alhos Vedros, aos seus amigos e ao seu partido, o PCP, as mais 
sentidas condolências.  
 

Moita, 25 de março de 2020 

 

Câmara Municipal da Moita 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


