
 
Voto de Pesar 

pelo Falecimento de Augusto Pólvora 
 
 
Faleceu no passado dia 2 de Julho, aos 57 anos, Augusto Manuel Carapinha Pólvora, vítima de 

doença prolongada. 

Licenciou-se, com distinção, em Arquitetura com média final de 19 valores, pela Universidade 

Técnica Eslovaca de Bratislava. 

Foi co-autor de diversos estudos, planos e projetos na área do urbanismo e arquitetura. 

Distinguiu-se na senda política como um grande lutador pelo progresso e desenvolvimento da 

região de Setúbal, um profissional competente e um defensor entusiasta da vila de Sesimbra, 

Concelho onde nasceu e sempre residiu. 

Militante do Partido Comunista Português desde muito jovem, dedicou grande parte da sua 

vida ao cumprimento e aprofundamento do seu projeto autárquico, à luta pela democracia, 

pela liberdade e pelo socialismo. Deixando um contributo ímpar e de grande valor, que se afere 

pelas inúmeras e relevantes funções que exerceu ao longo da sua vida, nomeadamente: 

 Membro da Comissão Concelhia de Sesimbra e da Direção da Organização Regional de 

Setúbal do PCP; 

 Vereador na Câmara Municipal de Sesimbra, no mandato de 1989-1993, tendo 

exercido funções de Vereador-substituto do Presidente da Câmara, com 

responsabilidades diretas nos pelouros do Urbanismo, Habitação, Lagoa de Albufeira e 

Quinta do Conde; 

 Administrador Delegado da Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, entre 

1994 e 2002; 

 Vereador nos mandatos 1997-2001 e 2001-2005 com responsabilidades diretas no 

Pelouro do Trânsito e Transportes e no Pelouro do Planeamento Urbanístico, Ambiente 

e Toponímia; 

 Vogal do Conselho Diretivo do Parque Natural da Arrábida como representante das 

Câmaras Municipais de Sesimbra, Palmela e Setúbal; 

 Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, desde 2005. 

 



Pelo seu percurso e exemplo de vida, a Assembleia Municipal, reunida a 15 de Setembro de 

2017: 

 

1. Aprova o presente “Voto de Pesar” pelo falecimento de Augusto Pólvora, Presidente da 

Câmara Municipal de Sesimbra, guardando um minuto de silêncio em sua memória; 

2. Manifesta à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste “Voto 

de Pesar”, bem como à Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Sesimbra. 

 

Alcochete, 15 de Setembro de 2017 

 

 
A Bancada da CDU 


