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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SESIMBRA REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021 

 ---------- Aos dezoito dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e um, no Cineteatro Municipal João Mota, 

em Sesimbra, reuniu a Assembleia Municipal de Sesimbra sob a presidência de João Francisco da 

Conceição Ribeiro Narciso, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada, encontrando-se 

também presentes os seguintes membros: --------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso, Vítor Ribeiro Antunes, Sandra Marília Martins 

Rodrigues de Carvalho, Rui João Graça Rodrigues, Paula Alexandra Cacela da Conceição Graça Rodrigues, 

Álvaro Manuel de Aguiar Monteiro, Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes, Pedro Miguel Pinto Mendes, Sérgio 

Miguel Redondo Faias, Pedro Miguel dos Santos Mesquita, Luísa Margarida Cagica Carvalho, Ricardo 

Alves Mendes, Cláudia Sofia Durand Cocharra Gorjão da Mata, Andredina Gomes Cardoso, Paulo do 

Carmo de Sá Caetano, Maria Madalena Cartaxo Serra, Sílvia Marina Melo Montanha, Carlos Filipe Pereira 

de Oliveira, Germano Óscar Amorim de Barros, Carlos Alexandre Pinto de Oliveira Macedo, Anabela 

Ribeiro Pinto da Rocha, Laura Maria Pinto Correia, Maria Manuel de Jesus Gomes dos Santos e Carlos 

Alberto Pólvora dos Anjos Cruz, para de conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 45.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na versão atualizada, se proceder à eleição do Presidente e Secretários da 

Mesa. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Comprovada a existência de quórum, vinte e quatro presenças, o Deputado João Francisco da 

Conceição Ribeiro Narciso, que presidiu à reunião, declarou aberta a reunião eram vinte horas e quarenta 

minutos, tendo convidado a Deputada Andredina Gomes Cardoso e o Deputado Carlos Alexandre Pinto 

de Oliveira Macedo, para colaborarem no escrutínio. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Passou-se depois, por escrutínio secreto, à eleição da Mesa da Assembleia Municipal - Segundo/a 

Secretário/a, Primeiro/a Secretário/a e Presidente. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Distribuídos os três boletins de voto, os Deputados e as Deputadas foram chamados um a um, 

pela ordem de chamada, de forma a introduzirem os boletins na urna. --------------------------------------------- 

 ---------- Contados os votos para a eleição do Segundo/a Secretário/a da Mesa da Assembleia Municipal, 

constatou-se o seguinte resultado: 10 votos expressos em Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes, 1 voto 

expresso em Andredina Gomes Cardoso, 1 voto expresso em Anabela Ribeiro Pinto da Rocha, e 12 votos 

em branco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Contados os boletins de voto para a eleição do Primeiro/a Secretário/a, apurou-se o seguinte 
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resultado: 10 votos expressos em Álvaro Manuel de Aguiar Monteiro, 1 voto expresso em Sandra Marília 

Martins Rodrigues de Carvalho, 1 voto expresso em Anabela Ribeiro Pinto da Rocha, e 12 votos em 

branco.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Contados os boletins de voto para a eleição do/a Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

verificou-se o seguinte resultado: 11 votos expressos em João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso, 1 

voto expresso em Sérgio Miguel Redondo Faias, e 12 votos em branco. --------------------------------------------  

 ---------- Nesta conformidade, a Mesa da Assembleia Municipal de Sesimbra ficou constituída da seguinte 

forma: -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente – João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso; -------------------------------------------------- 

 ---------- Primeiro Secretário – Álvaro Manuel de Aguiar Monteiro. --------------------------------------------------- 

 ---------- Segunda Secretária – Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes. -----------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a colaboração da Deputada Andredina Gomes 

Cardoso e do Deputado Carlos Alexandre Pinto de Oliveira Macedo nos trabalhos de escrutínio da Mesa e 

convidou os Secretários a ocuparem os respetivos lugares na Mesa da Assembleia Municipal. -------------- 

 ---------- Disse depois que estavam criadas as condições para o funcionamento pleno da Assembleia 

Municipal. Agradeceu a todos os Deputados a confiança demonstrada na votação, tendo de seguida 

desejado, ao Primeiro e Segunda Secretários, as maiores felicidades no desempenho do cargo que iam 

exercer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apresentou a seguinte Saudação: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores  --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sras. Presidentes da Junta de Freguesia de Santiago e da Junta de Freguesia do Castelo ------------ 

 ---------- Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde ---------------------------------------------------- 

 ---------- Digníssimos Srs. Deputados e Deputadas da AM, com uma palavra particular aos colegas 

Secretários da Mesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Demais autarcas e ex-autarcas presentes na sala, Exmas. Entidades Civis, Militares e Religiosas 

também presentes, Dirigentes e representantes do Movimento Associativo, trabalhadores do município, 

representantes de organismos políticos locais, regionais e nacionais, comunicação social, srs. Convidados, 

familiares e amigos, minhas senhoras e meus senhores, um cumprimento também a todos os que nos 

acompanham, quem sabe num qualquer lugar do Mundo onde esteja um Sesimbrense, através da 

transmissão em direto via plataformas digitais do Município. --------------------------------------------------------- 
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 ---------- Muito Boa tarde a todos e a todas! Obrigado pela vossa presença. ---------------------------------------- 

 ---------- Caros amigos, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É com grande emoção e com redobrado orgulho que vos dirijo estas modestas palavras, quero 

naturalmente e depois dos cumprimentos protocolares desejar, de um modo mais próximo, ao Sr. 

Presidente da Câmara, meu caro amigo Francisco Jesus, votos dos maiores sucessos e êxitos para este 

mandato que hoje se inicia, extensíveis claro está, a todos os membros que integram a equipa de 

Vereação Municipal, que se entreguem ao tão nobre compromisso de trabalhar a favor do aumento da 

qualidade de vida de todos os Sesimbrenses. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Endereço também votos de bom trabalho aos executivos das juntas e aos membros das 

assembleias de freguesia que já tomaram posse, que consigam também concretizar tudo a que se 

propuseram contribuindo dessa forma para a emancipação quer dos territórios quer das suas populações, 

com a vossa principal característica de proximidade. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- E agora nós meus caros colegas, ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Exmos. Deputados Municipais, cumpre-me agradecer a confiança que em mim depositaram 

através do vosso voto, voto esse que deu assim continuidade expressiva aquilo que tinha sido o desejo da 

população manifestado no passado dia 26, tudo farei para corresponder, trabalhando e contando sempre 

com todos, estabelecendo pontes e pontos de convergência, respeitando as diferenças numa atitude 

democrática característica e marca daquela que conhecemos, e que queremos que assim continue, como 

a Casa da Democracia… Uma particular saudação aos que pela primeira vez integram este órgão, estou 

em crer que novas visões, trarão novos contributos ao seu funcionamento, valorizando desse modo a 

nossa condição de eleitos como representantes das populações de Santiago, Castelo e Quinta do Conde. 

Mas não seria justo deixar passar a oportunidade sem endereçar um agradecimento aos que estiveram 

eleitos no mandato que agora terminou, foi também com o vosso empenho, sentido crítico e espírito de 

entrega que todos crescemos e nos tornámos mais capacitados, reforçando ainda mais a posição de 

referência que esta nossa Assembleia ocupa no panorama político autárquico nacional! 

Institucionalmente e também pessoalmente, pois alguns ficarão para sempre… muito, muito obrigado, foi 

bom ter-vos por cá! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Registo… ou melhor dizendo, registamos com enorme agrado e regozijo a presença de entidades 

públicas e privadas, organizações locais, dirigentes e representantes de instituições e do movimento 

associativo do concelho, professores e diretores de agrupamentos escolares, em suma, toda a 

comunidade está representada e o facto de estarem aqui hoje connosco é sinal inequívoco de cooperação 
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entre todos os agentes intervenientes no processo de desenvolvimento do nosso município, indicando 

também uma maior e mais forte unidade em torno do sentimento de uma matriz identitária comum. 

Convosco iremos certamente continuar o nosso caminho de progresso, encarando as necessidades rumo à 

consolidação de projetos que nos valorizem mais e mais. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mas muito desse trabalho é feito por aqueles que são as peças de uma grande máquina, os 

trabalhadores da autarquia, e se dos eleitos esperamos a orientação política, planeamento e organização 

assim como definição de estratégias, dos trabalhadores o que todos esperam é a lealdade e a cooperação 

na construção de um concelho melhor, acreditamos seriamente nas vossas capacidades e sabemos do 

vosso valor, já deram provas de muito em tempos difíceis, continuamos a contar com todos, cada um na 

sua missão, no seu posto de trabalho, por mais simples que pareça a sua tarefa, conta e conta muito, 

nesse âmbito não posso deixar de enaltecer a excelência e competência das funcionárias da Unidade de 

apoio à Assembleia Municipal, nós os eleitos, temos todos muito a aprender com elas, a sua forma 

discreta de trabalhar e sobretudo a forma igual como tratam todos os eleitos são prova disso mesmo, à 

Laura Farinha, à Anabela Sebastião e à Cindy Silva uma palavra de agradecimento, de respeito e a certeza 

de que sei e sabemos que convosco estamos muito bem… amanhã no Conde Ferreira lá nos encontramos!!

 ---------- Sesimbrenses, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Das eleições de dia 26 de Setembro, resultou uma correlação de forças representada nesta 

assembleia por 6 ideologias diferentes, de cada deputado esperamos a disponibilidade para trabalhar 

respeitando opções e posições que possam vir a resultar das deliberações, esta é das mais importantes 

condições para a prática e exercício do poder local democrático, pois é com partilha de responsabilidades, 

competências e conceitos, bem como através de muito diálogo aberto que construímos uma verdadeira e 

séria intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Mas há um facto… estamos hoje perante uma realidade incontornável e que não podemos 

descurar no futuro ficando para reflexão, refiro-me ao fenómeno da abstenção verificada no nosso 

concelho e que nos preocupa a todos, mas certo é que a Assembleia Municipal tem feito o seu caminho 

tentando contrariar essa tendência e ganhou o seu espaço, soube ir ao encontro dos mais jovens, com 

dinâmicas próprias, construtivas e muito trabalho para além do que vem inscrito na lei, por isso é possível 

reafirmar a proximidade com as pessoas e organizações locais, sendo também visível esse 

reconhecimento, é fundamental continuar a assumir o papel de vanguarda nos projetos de promoção de 

cidadania, posto isto aceitamos o compromisso de trabalhar, cumprindo a Lei e aceitando que é 

necessário o empenho de todos para a concretização de programas e projetos que são já imagem de 
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marca desta assembleia, exemplo disso o mais emblemático, a Assembleia Municipal de Jovens.  ---------- 

 ---------- Na nossa génese esta a nobre tarefa de fiscalizar a atividade da Câmara, função que será sempre 

exercida com sentido de responsabilidade e sobretudo independência dos dois órgãos, olhamos para a 

nossa competência, como um instrumento de trabalho, temos humildade para perceber que é junto dos 

que mais precisam que temos de estar em primeira instância para os ajudarmos a conquistarem os 

direitos fundamentais através de mais e melhores condições, estivemos, estamos e estaremos todos 

envolvidos e comprometidos com esse fator, que certamente nos guiará ao longo do mandato. ------------- 

 ---------- Estas cerimónias são sempre, como podemos ver e comprovar, repletas de protocolo e 

formalismos, mas meus amigos muitos de vós já me conhecem de há muito tempo e sabem que sempre 

que posso, e pese embora o respeite muito, contorno o protocolo… temos assistido a outro fenómeno 

preocupante, o da desinformação, dos ataques cerrados, alguns dos quais cobardes diria eu, pois são 

emitidos à distância de um clique e encobertos por uma tela de ecrã, de total desrespeito até pela 

condição humana, numa clara tentativa de descrédito nas instituições e nas pessoas, então faz cada vez 

mais sentido referir e alertar que os autarcas são Homens e Mulheres como todos os outros, com vida 

pessoal, com família e amigos que tantas e tantas vezes ficam privados da sua companhia devido às 

tarefas inerentes aos cargos, os filhos crescem e muitas vezes quase não se dá por isso, pois os dossiers, 

as reuniões, as candidaturas, as representações, a definição das estratégias, os eventos, as grandes 

matérias estruturantes ao concelho, tudo se vai sobrepondo sem que se dê conta… e depois já será tarde, 

mas alguns dirão… é uma opção, de facto sim… mas quem nasce com apetência para o serviço publico 

não se apercebe que é quase uma questão de magnetismo e envolve-se nas questões, como quem 

mergulha no mar … Peço apenas que se faça uma reflexão sobre o respeito e a consideração a ter por 

aqueles que se entregam à causa pública trabalhando em prol de todos… Aos autarcas do nosso concelho 

ao longo destes anos em democracia, e sobretudo às suas famílias, o meu respeito e agradecimento pela 

dedicação séria a esta nossa terra e às nossas gentes…… e por falar em família e amigos certamente 

compreenderão que fale dos meus neste dia que ficará para sempre na minha e na nossa memória, 

assumir a Presidência da Assembleia Municipal neste que é o meu terceiro mandato consecutivo no 

órgão, depois de um mandato como 2º secretário e de um mandato como 1º secretário, eleito 

obviamente sempre pela mesma força política o que muito me honra naturalmente, sucedendo a nomes 

grandes da política local só me pode deixar feliz e orgulhoso, mas o facto de ter na plateia as minhas 3 

princesas, Guadalupe, Núria e Margarida, a minha Esposa, a quem muito, quase tudo, devo… bem como a 

restante família presente e sempre presente, os amigos especiais que são a família que podemos escolher, 
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que hoje fizeram questão de vir dar força, como senão bastasse tudo o que fazem e fizeram durante 

quase uma vida inteira, além de outros amigos e amigas mais recentes e que curiosamente foi através da 

política que nos conhecemos, sim, porque é possível fazer amigos na política mesmo que sejam de outros 

quadrantes… isso sim me enche o coração e me completa, podem ter a certeza! Espero também não vos 

desiludir sabendo já que vos irei falhar em tempo e presença…-------------------------------------------------------- 

 ---------- Mas está a faltar a referencia a alguém… é verdade, faltam 2 pessoas… uma que me viu nascer e 

me ajudou até ao fim dos seus dias, partiu há um ano, injustamente, sem puder presenciar este momento, 

sei que estará sorridente e talvez até vaidosa com mais este passo do seu neto João, a ti minha avó dedico 

exclusivamente este momento, a outra pessoa, tenho muita dificuldade em falar dela especialmente 

quando está à minha frente… ficará para sempre na história do município, é uma referência para todos 

nós e será sempre recordada, por uns como a Dra., ou a Professora, por outros Treinadora, para outros 

ainda como Vereadora e por muitos ou quase todos como a Sra. Presidente, para mim será sempre 

recordada como aquilo que verdadeiramente é... a minha querida amiga e grande Mestre Odete Graça, 

apenas duas palavras, Eternamente Grato!! -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Termino com um pensamento que deve nortear a nossa ação nos próximos 4 anos “ Mas afinal o 

que é um Autarca?”… Para mim…um Autarca é alguém do povo que se sujeitou a um escrutínio e foi 

eleito, dessa forma tomou posse e ocupa um lugar que lhe permite e dá acesso privilegiado a puder 

contribuir de forma ativa e decisiva na emancipação e desenvolvimento de um determinado território 

melhorando assim as condições de vida da respetiva população. Que sirva de inspiração a todos nós e 

juntos… vamos conseguir! ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Caros eleitos, caros munícipes, caros trabalhadores do município, vamos ao trabalho, em nome 

daquilo mais importa, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Viva o Concelho de Sesimbra e a sua população!!!!!!” ---------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim dirigiu-se a todos, agradecendo as suas presenças e a colaboração de todos os 

funcionários na preparação da Cerimónia de Instalação dos Órgãos do Município – Câmara e Assembleia 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrados os 

trabalhos eram vinte e uma horas e vinte minutos. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que após aprovação vai ser assinada pelo 

Presidente e por quem a lavrou. -----------------------------------------------------------------------------------------------   


