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Edital n.º 55/2019 - “DAF/SAAM” 

 --------- JOAQUINA ODETE MARTINS DA GRAÇA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SESIMBRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- FAZ PÚBLICO, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art.º 19.º do Regimento deste Órgão 

Autárquico, que a Assembleia Municipal na sua sessão ordinária realizada no dia 23 de abril de 2019, 

tomou as seguintes deliberações: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Período de Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou por unanimidade, o Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel José de Jesus Chagas 

que a seguir se transcreve, e guardou um minuto de silêncio em sua memória: ------------------------------ 

 --------- “No passado dia 14 de abril faleceu Manuel José de Jesus Chagas, de 74 anos de idade, vítima de 

doença prolongada, figura preponderante do Corpo Ativo da Real Associação de Bombeiros Voluntários 

de Sesimbra, homem isento, dedicado, inovador, dinâmico e empreendedor, empenhado na causa do 

voluntariado, no Lema Vida por Vida e pugnando sempre pela formação.  --------------------------------------- 

 --------- O Adjunto de Comando do QH Manuel Zé Chagas, como era reconhecido por todos, ingressou em 

setembro de 1967 no Corpo de Bombeiros Voluntários de Sesimbra como estagiário, detentor de um 

currículo brilhante que é um exemplo para as novas gerações, no qual se destaca:  --------------------------- 

 --------- Promoção a Bombeiro de 3.ª Classe em 1968;  ----------------------------------------------------------------- 

 --------- Promoção a Bombeiro de 2.ª Classe em 1974;  ----------------------------------------------------------------- 

 --------- Promoção a Bombeiro de 1.ª Classe em 1978;  ----------------------------------------------------------------- 

 --------- Promoção a Subchefe em 1982; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Promoção a Chefe em 1986; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Passagem ao Quadro de Comando, no Posto de Adjunto de Comando, em 13 de dezembro de 

2002; --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Passagem ao Quadro de Honra em 22 de abril de 2005.  ---------------------------------------------------- 

 --------- Formação relevante e especializada:  ----------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Chefe de Grupo de 1.ª Intervenção em Incêndios Florestais;  ----------------------------------------------- 

 --------- Laboratório Móvel de Fogo – Serviço Nacional de Bombeiros; --------------------------------------------- 

 --------- Curso de Quadros de Comando;  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Combate a Incêndios Urbanos e Industriais – Seganosa – Espanha. -------------------------------------- 

 --------- Recebeu as seguintes distinções:  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Medalhas de Assiduidade Graus: Cobre, Prata, Ouro 20 anos da Liga dos Bombeiros Portugueses; 

 --------- Medalha de Dedicação da Liga dos Bombeiros Portugueses; ----------------------------------------------- 

 --------- Crachá de Ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses; --------------------------------------------------------- 
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 --------- Vários Louvores por assiduidade e desempenho em incêndios.  ------------------------------------------- 

 --------- Foi um Homem infinitamente íntegro, que aceitou o desafio permanente de ser Bombeiro 

Voluntário abdicando do seu tempo, do seu sossego, porventura a maior prova de cidadania ativa, 

empenhada e dedicada ao serviço do bem comum. --------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 23 de abril de 2019 delibera:  ---------------- 

 --------- a) Apresentar à família de Manuel José de Jesus Chagas, esposa, filhas, genros, netos, e à Real 

Associação de Bombeiros Voluntários de Sesimbra, as suas mais sentidas condolências.” -------------------- 

 --------- Aprovou por unanimidade, o Voto de Pesar pelo falecimento do Pintor Albino Moura que a 

seguir se transcreve, e guardou um minuto de silêncio em sua memória: --------------------------------------- 

 --------- “Albino Moura nasceu em Lisboa em 1932 e foi amplamente conhecido pelas suas figuras 

femininas que o artista plástico tão bem soube incluir nas diferentes facetas que adornavam os seus 

quadros. O seu longo percurso, quer como pintor ou poeta, integrou dezenas de exposições individuais 

ou coletivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Vivia e trabalhava em Almada, e nesta cidade que o acolheu deixou marcas da sua arte em 

diversos painéis e espaços urbanos. Ao longo da sua carreira foi merecedor de Prémios e distinções 

atribuídas por autarquias locais ou por várias organizações no campo das artes e das letras. --------------- 

 --------- A sua entrega quer à pintura quer à poesia faziam dele um homem simples, mas afável, e 

sempre com o olhar presente no diálogo sobre as suas obras que tanto o marcaram. ------------------------- 

 --------- Com a sua partida, ocorrida no passado dia 19 de abril, a pintura portuguesa ficou mais pobre 

porque perdeu um dos seus símbolos que personalizava o traço e a cor realçadas nas suas pinceladas de 

quadros e gravuras.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Foi com a inspiração desta sua identidade que o Prémio Espichel, dinamizado por esta 

assembleia, agraciou personalidades e organizações que projetaram Sesimbra alem fronteiras. Albino 

Moura sempre soube traduzir no traço e na cor, na imagem e na expressão as ideias que estão presentes 

na essência deste prémio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Também os seus quadros presentes neste auditório, representam a continuação do seu valor que 

simultaneamente reafirmam o quanto foi importante a sua cooperação na projeção deste Prémio. É 

também da sua autoria o painel de azulejo, intitulado “Sesimbra”, no Largo de Bombaldes, junto à 

entrada do Mercado do Peixe, bem como o painel “10 anos da Assembleia Municipal de Jovens” 

representando um contributo à valorização deste projeto onde inconfundíveis imagens de Sesimbra 

crescem e convivem harmoniosamente entre o traço e as imagens das gentes sesimbrenses.    ------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 23 de abril aprova um voto de pesar pelo 

falecimento de Albino Moura, apresentando à sua esposa, Rita Moura, filha, familiares e amigos, o 
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nosso profundo sentimento pela partida do seu ente querido.” ------------------------------------------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a Saudação ao 25 de Abril e 1.º de Maio, cujo conteúdo se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Os grandes valores da revolução de abril criaram profundas raízes na sociedade portuguesa e 

projetam-se como realidades, necessidades objetivas, experiências e aspirações no futuro democrático 

de Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Ao comemorarmos o 45.º aniversário da revolução, estamos igualmente a enaltecer os valores 

de liberdade e democracia como pertença do povo, que continuam bem presentes no nosso dia-a-dia, e 

que é necessário salvaguardar e assegurar como elemento integrante e inalienável da sociedade 

portuguesa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Foi com o regime democrático que se construiu o Poder Local, enraizado na população 

portuguesa, pela defesa de interesses comuns junto das comunidades locais e das regiões do país. Hoje o 

poder local tem nas mãos o retrato do país, e com as ferramentas do progresso tem sabido transformar 

as aldeias, vilas e cidades em espaços de verdadeiro desenvolvimento local e de projeção regional. ------ 

 --------- Comemorar abril é também lutar por uma visão de cultura baseada no efetivo acesso das 

populações à fruição das práticas culturais, traduzida nas mais diversas formas de expressão artística. O 

saber associado ao conhecimento realça a nossa identidade como país que abraça a liberdade e a 

democracia desde há 45 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Mas porque abril nos deu a liberdade, afirmamos o direito de sã convivência entre todos os 

povos e nações por uma Europa de progresso, de cooperação entre povos e países soberanos com iguais 

direitos e deveres sociais.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Comemorar abril é igualmente pugnar por uma perspetiva económica enquanto papel essencial 

e dinamizador, com realce para o investimento público e em especial nas atividades económicas, 

nomeadamente na indústria, na agricultura e nas pescas. ------------------------------------------------------------ 

 --------- Comemorar abril é sublinhar a importância duma sociedade baseada na garantia efetiva dos 

direitos dos trabalhadores, no direito ao trabalho e à sua justa remuneração, em dignas condições de 

vida e de trabalho, reclamando a valorização dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, 

particularmente na Educação, na Saúde e na Justiça. ------------------------------------------------------------------- 

 --------- É fundamental que também as comemorações do 45.º aniversário da revolução de abril, 

reafirmem a necessidade de continuarmos a defender os princípios democráticos que dignificam o 

trabalho e os trabalhadores, celebrado no 1.º de Maio, e que consolidam os direitos e deveres 

conquistados ao longo de mais de 4 décadas. ----------------------------------------------------------------------------- 

 --------- É um momento de valorização do 1.º de Maio e do que representou após a aurora de abril e ao 
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longo deste período onde, a pluralidade de estruturas sindicais, associações, movimentos de mulheres, 

idosos e jovens, organizações de vários setores laborais e profissionais, têm contribuído para a 

dignificação do trabalho e da sociedade portuguesa. ------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão ordinária no dia 23 de abril, saúda: ---- 

 --------- A população do concelho pelo seu contributo na construção dos ideais de abril e pelas conquistas 

na melhoria das condições de vida das populações de Sesimbra; ---------------------------------------------------- 

 --------- O movimento associativo, nas vertentes cultural e desportiva, económica ou laboral, social ou 

política, enquanto atores na construção de uma sociedade mais livre, plural e democrática em defesa de 

melhores condições de vida na comunidade local e na sociedade portuguesa. ----------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Câmara Municipal de Sesimbra, e Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho.” ---------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a Recomendação à Câmara Municipal com o título “Homenagem a 

Manuel José de Jesus Chagas” que se passa a transcrever: ---------------------------------------------------------- 

 --------- “No passado dia 14 de abril faleceu Manuel José de Jesus Chagas, figura destinta do Corpo Ativo 

da Real Associação de Bombeiros Voluntários de Sesimbra, homem infinitamente íntegro, sendo um 

bombeiro voluntário que abdicou do seu tempo, para se dedicar ao serviço do bem comum. --------------- 

 --------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 23 de abril de 2019, recomenda à Câmara 

Municipal de Sesimbra que na celebração do Dia Municipal do Bombeiro seja prestada, a título póstumo, 

uma homenagem a este “Soldado da Paz”.” ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AOS CIDADÃOS ------------------------------------------------------- 

 --------- Neste período não interveio qualquer cidadão. ----------------------------------------------------------------  

 --------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 1º Ponto da Ordem de Trabalhos ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Apreciação da atividade municipal; ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Sobre este assunto foram feitas avaliações sobre a atividade municipal e solicitados 

esclarecimentos à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 2º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva Avaliação e 

Prestação de Contas’2018 e Aplicação do Resultado Líquido do Exercício’2018. ------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal apreciou o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais e respetiva avaliação e aprovou, por maioria, com 14 votos a favor (12 CDU+2 PSD/CDS-

PP), 1 voto contra do BE e 9 abstenções (7 PS + 2 MSU), os documentos de prestação de contas de 2018 

e a aplicação dos resultados líquidos aprovados no exercício de 2018, apresentados pela Câmara 
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Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Os Grupos Municipais do PS, PSD, MSU e BE, bem como o Deputado João Filipe Paulo Pólvora, a 

título pessoal, prestaram Declarações de Voto. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------  Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

de estilo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sesimbra, 24 de abril de 2019. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


