
Ao Digmo. 

Conselho da Medalha de Alvalade 

 

 

 

Exmos. Senhores Membros  

do Conselho da Medalha de Alvalade, 

 

Graça Mexia, nasceu em Lisboa, em 1937, e é freguesa de Alvalade. 

Diplomada em Fisioterapia Obstetrícia em Paris, e licenciada em Psicologia Clínica em Lisboa. 

Trabalhou de forma inovadora com a Cesina Bermudes na aplicação e divulgação do parto pelo 

método psicoprofilático, vulgo, parto sem dor. Foi preparadora de parto, desde 1962.  

Durante 45 anos, acompanhou mais de 38.000 grávidas e fez recuperação do parto de 

milhares de mulheres. 

Co-fundadora em 1967 da Associação para o Planeamento da Família. 

Co-fundadora em 1968 do Movimento Democrático de Mulheres, continuando até à data a 

pertencer ao seu Conselho Nacional. 

Foi eleita na Assembleia de Freguesia do Campo Grande pelo PCP em 2009, tendo exercido 

durante dois mandatos sucessivos, até 2017. 

Foi eleita na Assembleia Municipal de Lisboa desde 1978, eleita pelo PCP, tendo exercido 

durante sete mandatos sucessivos, durante 26 anos até 2004.  

No último mandato como deputada foi eleita Presidente para a Comissão da Igualdade de 

Direitos e oportunidades, cargo que exerceu durante quatro anos. 

A 8 de maio de 2002 recebeu da Câmara Municipal de Lisboa a Medalha de Mérito, Grau Ouro, 

“pelo esforço e dedicação ao serviço da cidade de Lisboa, em benefício da sua população”. 

De harmonia com o previsto na alínea a) do n.° 2 do artigo 3. ° do Regulamento da Medalha da 

Freguesia de Alvalade, é a este Conselho da Medalha que cabe receber as propostas de 

atribuição de Medalhas e emitir parecer prévio fundamentado.  

 



Face ao atrás exposto, temos a honra de propor a atribuição da Medalha de Mérito da 

Freguesia de Alvalade, nos termos do previsto no artigo 5.º do Regulamento da Medalha da 

Freguesia de Alvalade, a Graça Mexia, pelos serviços de excecional relevância prestados à 

Freguesia de Alvalade.  

 

Lisboa, aos 10 de Agosto de 2021.  

 

 

 

O Vogal da Junta de Freguesia de Alvalade. 

 

 

Ricardo Varela 

 

O Vogal da Junta de Freguesia de Alvalade. 

 

 

Pedro Bastos 


		2021-08-10T18:21:23+0100


		2021-08-10T21:58:09+0100




