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VOTO DE PESAR Nº 1 

PELO FALECIMENTO DE JOSÉ FILIPE SOARES MONTEIRO ALVES 

MACHADO 

Foi com profundo pesar, que o grupo dos membros do CDS e PSD da Assembleia de 

Freguesia do Lumiar tomaram conhecimento, no passado dia 07 de janeiro, do 

falecimento do nosso amigo José Machado. 

Militante do CDS e membro activo no grupo do CDS Lumiar, integrou por duas vezes, as 

listas à Assembleia da nossa freguesia: pela coligação “Nossa Lisboa” em 2017 e pela 

coligação “Novos Tempos Lumiar” em 2021. Representou variadas vezes o grupo do CDS 

Lumiar nesta Assembleia, como membro suplente. Foi ao longo destes anos, um 

membro sempre muito activo na formulação das mais variadas recomendações e 

moções apresentadas pelo CDS nos últimos 5 anos.  

Ressaltam à memória dos seus amigos e membros desta Assembleia, as suas 

características humanas: o seu voluntarismo, generosidade e gratuidade assinaláveis, 

colocadas ao serviço do bem comum e sempre com o objetivo de melhorar as condições 

de vida dos seus concidadãos do Lumiar.  

Assim, pela sua dedicação ao serviço público, o grupo de eleitos do CDS e do PSD do 

Lumiar, como última expressão de gratidão e reconhecimento, propõem que a 

Assembleia de Freguesia do Lumiar, na sua sessão ordinária de dia 29 de Abril de 2022, 

delibere: 

a) Apresentar à sua família e amigos as mais sentidas condolências; 

b) Observar um minuto de silêncio, em sua devida homenagem. 

 

Lisboa, 29 de Abril de 2022 

 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/


 

 

Mais delibera: 

 Divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia;  

 Juntar a acta desta sessão. 

 

Os proponentes 

        Bernardo Correia d’Oliveira (CDS) 

Eduardo Lago Barroso (CDS) 

Maria Clara Ferreira da Silva (CDS) 

Camila Botão (PSD) 

João Vás e Lima (PSD) 

Mário Lopes (PSD) 

Marta Vieira (PSD) 

Pedro Monteiro (PSD) 

 

APROVADO POR UNANIMIDADE 

 


