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Edital n.º 72 /2016 - “DAF/UAAM” 
 

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

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

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

Autárquico, que a Assembleia Municipal na sua sessão ordinária realizada no dia 15 de abril de 2016, 

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

 --------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Deliberou, por unanimidade, alterar a Ordem de Trabalhos transitando o ponto 1 – Apreciação 

da Atividade Municipal – para a sessão extraordinária a realizar em Maio em data a indicar 

oportunamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, o seguinte Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. José Filipe e 

guardou um minuto de silêncio em sua memória: ---------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Primogénito de quatro irmãos e nascido a 08/01/1923 José da Silva Filipe desde cedo revela 

especial apetência para o desporto, grande capacidade empreendedora bem como o gosto pelas raízes 

da sua terra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Era nadador do Clube Naval de Sesimbra e provas como a tradicional travessia da baía, entre 

outras mesmo a nível regional e nacional eram de sua preferência. Os resultados, esses são memoráveis 

com varias medalhas de ouro, nadando tantas e tantas vezes ao lado dos irmãos. ----------------------------- 

 --------- Também o futebol era uma paixão, inicia-se como jogador no Vitória de Sesimbra em juvenil 

tendo aos 24 anos ido jogar pelo Grupo Desportivo de Sesimbra onde foi além de atleta, sócio fundador, 

dirigente, treinador, membro da comissão diretiva para a construção do Gimnodesportivo e também 

diretor em vários mandatos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Foi também sócio fundador do Clube Sesimbrense sendo mesmo o sócio nº1, também na Santa 

Casa da Misericórdia pertenceu á Irmandade durante muitos anos. ------------------------------------------------ 

 --------- Inicia a atividade comercial nos anos 40 quando abre o Café Filipe, com interregno nos anos 70 

onde trabalhou na lota de Sesimbra, voltando á restauração em 1986 quando reabriu no mesmo local o 

Restaurante Filipe mantendo-se até hoje como negócio de família. ------------------------------------------------- 

 --------- Foi ainda Vereador nos “tempos de D. Pedro” como o próprio referia, uma vida cheia 

reconhecida pela Camara Municipal em 2011 quando recebeu a Medalha de Mérito Municipal Grau 

Bronze pelo reconhecimento do prestígio que ganhou como nadador bem como pelo seu envolvimento 

na fundação e consolidação de clubes e associações Sesimbrenses. ------------------------------------------------ 

 --------- Deixou-nos no passado dia 10 de Março aos 93 anos. -------------------------------------------------------- 
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 --------- Que o seu gosto e entrega às raízes Sesimbrenses sirvam de exemplo e motivação a todos os que 

lutam pelo nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 15 de Abril, manifesta assim o seu pesar, 

expressando as mais sinceras condolências a toda a família e amigos. -------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra guarda ainda um minuto de silêncio em sua memória.” ----  

 --------- Aprovou, por unanimidade, o seguinte Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Comandante dos 

Bombeiros Voluntários de Sesimbra - Ricardo Cruz, e guardou um minuto de silêncio em sua memória:

 --------- “Sempre nos habituámos a sentir a vida do Bombeiro como “Vida por Vida” cumprindo um dever 

nobre e altruísta sem exigências no agradecimento ou na recompensa. ------------------------------------------- 

 --------- Sempre conhecemos a missão do Bombeiro, como uma dádiva total, com total entrega pelo seu 

semelhante sem nada em troca, apenas viver o reconhecimento de dar uma oportunidade de vida.  ----- 

 --------- Mas hoje o Bombeiro vive uma tristeza interior por não ter sido capaz de salvar alguém que tal 

como tantos outros necessitava de um apoio para a vida.  ------------------------------------------------------------ 

 --------- Estamos solidários com a dor desta partida tão inesperada e inconsolável verdadeiramente 

sentida pela esposa, filhos, restante família e amigos sem contudo deixar de partilhar a emoção de 

alguém que acompanhou, orientou e dirigiu os Bombeiros Voluntários de Sesimbra.  ------------------------- 

 --------- Fica em cada um de nós o sentimento de neste momento partilhar, com toda a cooperação dos 

BVS a perda deste jovem Comandante, que deixou a sua marca na vida da população local e que o 

Município reconhece e agradece.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 15 de Abril manifesta o seu profundo pesar junto 

da esposa, filhos e restante família pela perda inesperada do seu companheiro de vida. Manifesta 

igualmente junto do comando dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, dos respetivos Corpos Diretivos e 

Comando Distrital, os nossos mais expressivos sentimentos de partilha pela dor vivida nestes 

momentos.”    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Saudação com o título “Presidente da República 

Portuguesa - Prof. Dr. Marcelo Rebelo de Sousa - 2016/2021”: ---------------------------------------------------- 

 --------- “Portugal tem um novo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu mandato das 

portuguesas e dos portugueses para ocupar a mais alta magistratura na nação Portuguesa.  -------------- 

 --------- Aqui se deixa uma palavra de apreço para todos os portugueses e, particularmente, aos 

Sesimbrenses pelo elevado espírito cívico manifestado numa eleição que não registou qualquer tipo de 

incidente em todo o país.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra vem endereçar os parabéns ao Prof. Marcelo Rebelo de 
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Sousa pela sua eleição para o cargo de Presidente da República de Portugal.” ---------------------------------- 

 --------- O Grupo Municipal do PSD/CDS-PP prestou Declaração de Voto. -----------------------------------------  

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Saudação subordinada ao título “Saudação ao 25 de 

Abril e 1º de Maio”: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Comemoramos no próximo dia 25 de Abril o 42º Aniversário da Revolução dos Cravos, aquele 

que foi um dos acontecimentos mais marcantes e importantes do século XX em Portugal e que continua 

a ser aquele que mais une os Portugueses.  -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Comemoramos o aniversário da Revolução dos Cravos como um tributo ao Movimento das 

Forças Armadas e a todos os que foram perseguidos, torturados ou que perderam a vida pelas suas 

convicções na Liberdade, na Igualdade, na Justiça e na Paz. Recordamos o ato revolucionário que pôs fim 

a 48 anos da ditadura fascista que submeteu o pais e o povo português à miséria e à pobreza, ao atraso 

e ao isolamento, à censura, à repressão, às perseguições políticas e a uma cruel guerra colonial. Mais 

uma vez celebramos o dia que pôs fim a um Portugal triste, amargurado e cinzento e recordamos a 

conquista das profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais. Evocamos o dia que 

mudou as nossas vidas, na afirmação de Portugal como Estado soberano, democrático e livre. ------------ 

 --------- Festejamos por isso a liberdade e a promoção de uma nação mais Justa, Solidária e Igualitária 

nos direitos. Festejamos o direito à educação, à saúde e à proteção social para todos, o direito ao 

trabalho e os direitos do trabalho, o Poder Local democrático. É hoje indiscutível que 42 anos de 

democracia trouxeram incontestáveis progressos materiais e benefícios significativos no acesso a 

serviços públicos e a prestações sociais de um Estado desenvolvido, mas lamentavelmente não 

impediram a persistência de profundas desigualdades na distribuição dos rendimentos, no drama do 

desemprego, da pobreza e da exclusão social.  --------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assinalamos igualmente as comemorações do 1º de Maio, o dia do trabalhador, que pela 

primeira vez em 1974, e no seguimento da revolução dos cravos, voltou a ser comemorado livremente 

em Portugal. Não podemos desta forma deixar de nos associar a todos os trabalhadores que lutam 

diariamente pela dignidade das suas carreiras, pela valorização do seu trabalho, por salários justos, e 

por melhores condições laborais. Associamo-nos a todos que diariamente lutam contra a precariedade 

ou mesmo pelo direito ao emprego.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- VIVA O 25 DE ABRIL!  VIVA O 1º DE MAIO! ---------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 15 de abril de 2016, saúda: --------------------------- 

 --------- 1. O 42º aniversário do 25 de Abril esperando que as novas gerações entendam a sua 

importância para Portugal e apelamos à população do concelho, que também saudamos efusivamente 
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como seus principais representantes, para participar ativamente nas comemorações deste dia decisivo 

da democracia e da liberdade, hoje como há 42 anos; ------------------------------------------------------------------ 

 --------- 2. Os militares de Abril pela operação militar desencadeada que levou ao fim a ditadura 

salazarista; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 3. Todos os trabalhadores portugueses, manifestando-lhes toda a solidariedade, na sua luta pelo 

emprego com direitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento desta Saudação: ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Presidente da Republica; Presidente da Assembleia da Republica; Primeiro-ministro; Grupos 

Parlamentares da Assembleia da Republica; Camara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de 

Freguesia do concelho de Sesimbra; Camaras Municipais da Área Metropolitana de Lisboa; Assembleias 

Municipais da Área Metropolitana de Lisboa; Junta Metropolitana de Lisboa; CGTP e UGT; Associação 25 

de abril; Comunicação Social Local e Regional.” -------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Deliberou, por unanimidade, baixar às Comissões de Planeamento Urbanístico, Ambiente e 

Ordenamento do Território e de Planeamento Estratégico e Atividade Económica, a Moção com o 

título “Construção do Aeroporto Complementar de Lisboa na Base Aérea nº 6” ------------------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Saudação subordinada ao tema “40 anos da 

Constituição de 1976”:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Celebram-se, no presente mês de Abril, 40 anos de Constituição da República Portuguesa, 

aprovada pela Assembleia Constituinte a 2 de abril de 1976, com início de vigência no dia 25 de Abril, e 

que se mantém em vigor com as alterações introduzidas pelas sete revisões constitucionais que tiveram 

lugar. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Com a consagração, na Constituição da República, do poder local democrático enquanto pilar 

das sociedades modernas, tiveram lugar em 12 de Dezembro de 1976 as primeiras eleições autárquicas, 

registando-se igualmente em 2016 os 40 anos de poder local. ------------------------------------------------------- 

 --------- A Constituição da República de 1976 com as alterações entretanto introduzidas, adaptando o 

texto a novas necessidades, continua a assumir um papel de salvaguarda de direitos, liberdades e 

garantias e assume-se como referência de regras e valores essenciais que norteiam o nosso regime 

democrático. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão ordinária no dia 15 de Abril de 

2016, saúda os 40 anos da Constituição da República Portuguesa, os homens e mulheres que fizeram 

parte da respetiva Assembleia Constituinte e todos aqueles que, ao longo destas quatro décadas, 

contribuíram para o cumprimento e para a consolidação do nosso regime democrático. --------------------- 
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 --------- Dar conhecimento a: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; Primeiro-ministro; Grupos 

parlamentares da Assembleia da República; Comissão dos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e 

garantias da Assembleia da República; Juntas e Assembleias de freguesia do concelho de Sesimbra; 

Comunicação social local e regional; Câmaras e Assembleia Municipais da AML.”------------------------------ 

 --------- O Grupo Municipal do PS prestou Declaração de Voto. ------------------------------------------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Moção com o título “Candidatura de António Guterres 

a Secretário-Geral da ONU”: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “A Organização das Nações Unidas (ONU) tem como objetivos essenciais manter a segurança e a 

paz mundial, promover os direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento económico e progresso social, 

proteger o meio ambiente e promover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e 

conflitos armados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Na estrutura organizativa das Nações Unidas, o Secretário-Geral, nomeado pela Assembleia 

Geral, é o seu mais alto responsável. É o porta-voz e líder da ONU, devendo pautar a sua atuação pelos 

princípios de independência e imparcialidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Na candidatura entregue pelo governo português aos presidentes da Assembleia Geral e do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, referem-se as qualificações excecionais do Eng.º António 

Guterres para o cargo de Secretário-Geral da ONU. --------------------------------------------------------------------- 

 --------- É também hoje claramente conhecido um amplo consenso nacional em torno desta candidatura, 

bem como alguns importantes apoios internacionais que já suscitou. ---------------------------------------------- 

 --------- O Eng.º António Guterres exerceu o cargo de Alto-Comissário das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR), de 2005 a 2015, de forma exemplar, conforme tem sido unanimemente 

reconhecido pela comunidade nacional e internacional, fruto da sua capacidade de liderança e gestão ao 

mais alto nível e tendo como base o seu compromisso com os ideais humanistas consagrados nos 

objetivos e nos princípios da Carta das Nações Unidas. ---------------------------------------------------------------- 

 --------- Antes de ser Alto-Comissário da ONU, para além das causas sociais a que sempre se dedicou, 

desempenhou relevantes funções políticas, tais como Secretário-Geral do Partido Socialista, Presidente 

da Internacional Socialista, Presidente da Assembleia Municipal do Fundão, Deputado à Assembleia da 

República e Primeiro-Ministro dos XIII e XIV Governos Constitucionais. -------------------------------------------- 

 --------- Face ao exposto e considerando a forma como o Eng.º António Guterres cumpriu as suas funções 

como Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, há que reconhecer que reúne todas as 

condições para vir a exercer novas e mais elevadas funções, contribuindo para a aproximação entre 



 
Assembleia Municipal de Sesimbra 

 

 

 

Assunto: Edital da Assembleia 

Municipal  

AMS -19/00 

Página 6 de 9 

 
 

povos e culturas, a defesa da paz, a promoção dos valores da solidariedade e de uma maior justiça social 

a nível global, com tolerância e respeito pela diferença que as culturas e a relação entre os povos 

representam.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Como o próprio reconheceu, trata-se de uma candidatura que “não é fácil”, mas que se impõe 

como uma “obrigação” de serviço público. -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 15 de abril de 2016, delibera: ------------ 

 --------- Manifestar o seu apoio à candidatura de António Guterres a Secretário-Geral das Nações Unidas 

por se tratar de um português, que nesta fase conturbada da vida do mundo tem a capacidade de 

promover o diálogo de diferentes culturas e civilizações, de contribuir para a paz entre os povos, e de dar 

um contributo necessário, urgente e imprescindível para que, com melhor distribuição dos recursos 

disponíveis e mais justiça social, se possa melhorar a situação dos mais desfavorecidos e marginalizados 

no respeito pelos direitos humanos e na defesa do património comum da humanidade. ---------------------- 

 --------- Remeter a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Órgãos de Soberania; Grupos Parlamentares da AR; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e 

Assembleias de Freguesia do concelho e Órgãos de Comunicação Social locais.” --------------------------------  

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Moção com o título “Contra o Terrorismo pela Paz e 

Cooperação”: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “No passado mês de Março, fomos mais uma vez fustigados com as hediondas ações terroristas 

que tiveram lugar na Europa e na Ásia, reclamadas pelo autoproclamado Estado Islâmico.  ---------------- 

 --------- No dia 22 de Março em Bruxelas, do qual resultaram pelo menos 35 mortos e mais de 300 

feridos; A 25 de Março no Iraque, do qual resultaram 30 mortos e mais de 90 feridos e no Paquistão a 27 

de Março, que se saldou em 70 mortos e mais de 300 feridos, principalmente mulheres e crianças. ------- 

 --------- Este cenário de terror está a inundar diariamente os órgãos de comunicação social dominante, 

com as notícias dos atentados e as investigações subsequentes, as buscas, as suspeitas, os dramas, bem 

como todas as conjeturas e comentários, contribuindo e alimentando um clima de medo, que sempre 

aproveita a interesses obscuros nestas alturas de crise. ---------------------------------------------------------------- 

 --------- Contudo, sobre as causas do terrorismo e forma de o combater muito pouco ou nada é dito, mas 

apenas se refere que se reforçou a intervenção militar num local ou noutro, e se aumentaram as 

medidas de segurança neste ou naquele lugar. --------------------------------------------------------------------------- 

 --------- É importante que no contexto em que nos encontramos, nós Europeus, que temos uma tradição 

de humanismo e reconhecimento dos direitos humanos, bem como das liberdades e garantias dos 

cidadãos, estejamos alerta e não percamos o nosso foco. ------------------------------------------------------------- 
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 --------- Este deverá ser sempre a defesa intransigente da Paz e Cooperação entre os povos, bem como a 

defesa dos Direitos Humanos e da Soberania dos Estados, pela rutura com políticas identificadas com a 

extrema-direita, xenófobas e racistas, assim como políticas de opressão, belicistas e securitárias, que 

visam fomentar a desconfiança e retirar direitos e liberdades aos cidadãos. ------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 15 de Abril de 2016, decidiu apresentar o seu 

mais vivo repúdio por todos e quaisquer atos terroristas, salientando a importância do tratamento 

responsável e que respeite os direitos humanos no que se refere ao problema dos refugiados, bem como 

releva a importância da luta pela Paz e Cooperação entre os povos como a forma mais justa e mais 

eficaz de combate ao terrorismo.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Mais se delibera apresentar às famílias atingidas, através das respetivas embaixadas, o nosso 

sentimento de profundo pesar.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 --------- Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia do Concelho; 

Órgãos de Comunicação local; Assembleias Municipais da Península de Setúbal; Câmaras Municipais da 

Península de Setúbal; Partidos com assento na Assembleia da República; Presidente da República; 

Primeiro-ministro; Ministro dos Negócios Estrangeiros; Conselho Nacional para a Paz e Cooperação; 

Amnistia Internacional; Movimento Democrático de Mulheres; Departamento Nacional de Mulheres 

Socialistas; Movimento das Mulheres Social-Democratas.” ----------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por maioria, com 10 votos a favor (6 do PS, 2 do MSU, 1 do PSD/CDS-PP e 1 do BE) e 

14 abstenções (13 da CDU e 1 do PSD/CDS-PP), a seguinte Moção sobre o tema “Solidariedade com os 

Ativistas Angolanos”: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- “O processo judicial que correu contra Luaty Beirão e restantes ativistas angolanos (17 no total) 

foi concluído no dia 28 de março de 2016, com uma sentença que aplicou penas de prisão entre os 2 e os 

8 anos. Os referidos ativistas foram condenados por terem participado e promovido uma leitura coletiva 

do livro "Da Ditadura à Democracia”, ou seja, por exercerem direitos fundamentais consagrados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, nomeadamente, aquele que estabelece que “toda a pessoa 

tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião”. --------------------------------------------- 

 --------- Ilegalmente detidos, abusivamente tratados e com os seus direitos restringidos, os ativistas 

levaram a cabo uma greve de fome para chamar a atenção para a injustiça de que estavam a ser 

vítimas, tendo Luaty Beirão feito a greve de fome mais longa, que se manteve durante 36 dias. ----------- 

 --------- A Amnistia Internacional já se pronunciou publicamente em defesa dos ativistas, alegando que o 

grupo dos “15+2” estavam “pacificamente reunidos para discutir preocupações de política e governação 
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sob a liderança do Presidente José Eduardo dos Santos, que está no poder há 36 anos”, tendo ocorrido 

uma campanha internacional apelando para a defesa da liberdade de expressão e defendendo a 

libertação dos ativistas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- De uma forma objetiva, todo o processo levado a cabo contra os ativistas e o desfecho que teve 

demonstram uma clara violação dos direitos e liberdades fundamentais de pensamento, de expressão e 

de reunião, consagrados ao nível do direito internacional, e com a qual não se pode concordar. ----------- 

 --------- Assim, a Assembleia da Municipal de Sesimbra reunida em 15 de Abril de 2016 delibera, prestar 

solidariedade aos ativistas políticos angolanos, repudiando os atropelos aos direitos humanos, 

decorrentes da violação da liberdade de pensamento, e da liberdade de expressão e de reunião, e apela 

à sua libertação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 --------- Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; Primeiro-ministro; Grupos 

parlamentares da Assembleia da República; Comissão dos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e 

garantias da Assembleia da República; Embaixada da República de Angola em Portugal; Juntas e 

assembleias de freguesia do concelho de Sesimbra; Comunicação social local e regional.” -------------------  

 --------- Os Deputados Municipais Alain Monteiro e Rui João Rodrigues, ambos do Grupo Municipal da 

CDU, prestaram Declarações de Voto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Deliberou por unanimidade baixar à Comissão de Líderes dos Grupos Municipais a Moção com 

o título “Contra a vandalização de material de propaganda política”. -------------------------------------------- 

 --------- Deliberou por unanimidade baixar à Comissão de Líderes dos Grupos Municipais a 

Recomendação à Câmara Municipal com vista à declaração do concelho de Sesimbra como «Zona livre 

do TTIP» Transatlantic Trade and Investment Partnership (Parceria Transatlântica de Comércio e 

Investimento). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

“Demolição de construções degradadas (Cabo Espichel) ”: ---------------------------------------------------------- 

 --------- “Nas imediações do Cabo Espichel, mais concretamente após a localidade da Azoia a caminho do 

Cabo, é possível observar a existência de um conjunto de 8 (oito) construções inacabadas. ------------------ 

 --------- Tais construções, que terão sido embargadas, encontram-se em situação de evidente 

degradação, fruto da ação da natureza e em estado de total abandono.  ----------------------------------------- 

 --------- Ora, considerando o esforço meritório de recuperação do Santuário do Cabo Espichel, 

nomeadamente, da Igreja e da Horta do Peregrinos, já praticamente concretizadas,  e as perspetivas 

positivas de celebração de acordo  com o Estado para a recuperação das Alas Norte e Sul do Santuário, 
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assume carácter de urgência a resolução do problema do enquadramento da envolvente mais alargada 

do Cabo Espichel e que, há mais de três décadas, se encontra por resolver, e que passa pela demolição 

das referidas construções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Não se pode aceitar que o  esforço já efetuado de recuperação do Santuário e de requalificação 

do Cabo Espichel seja minorado por esta situação, nomeadamente face aos custos não significativos da 

sua resolução  e legalmente imputáveis aos seus proprietários. ----------------------------------------------------- 

 --------- Numa zona de relevo turístico como é o Cabo Espichel, pelo número de turistas (e de residentes 

no concelho) que atrai, não apenas na época de Verão, mas ao longo de todo o ano, não é aceitável a 

perpetuação deste estado de coisas e, consequentemente, da imagem negativa que afeta sobremaneira 

este polo arquitetónico e cultural, dos mais significativos do Concelho de Sesimbra. --------------------------- 

 --------- Assim, a Assembleia da Municipal de Sesimbra reunida em 15 de Abril de 2016 delibera, 

recomendar à Câmara Municipal de Sesimbra que diligencie, através dos meios mais adequados, pela 

efetiva demolição das referidas construções.” ----------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Neste período interveio o Cidadão Manuel Ruivo sobre aplicação de herbicidas nos espaços 

públicos e a Cidadã Genoveva das Dores Purificação sobre o Pólo de Leitura da Quinta do Conde. -------- 

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

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

 --------- Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e 

prestação de contas de 2015 e distribuição dos resultados líquidos aprovados no exercício de 2015 --- 

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

patrimoniais e respetiva avaliação e aprovou, por maioria, com 18 votos a favor 

(13CDU+2PSD+2MSU+1BE) e 6 abstenções (PS), os documentos de prestação de contas de 2015 e 

distribuição dos resultados líquidos aprovados no exercício de 2015, apresentados pela Câmara 

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

 --------- Os Grupos Municipais da CDU, PS e PSD/CDS-PP 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, 19 de abril de 2016. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


