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Edital n.º 139/2014 - “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 12 dezembro de 2014, 

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

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, dividir os trabalhos da sessão ordinária de 

dezembro em duas reuniões, sendo a sua continuação no dia 15 de dezembro de 2014, pelas 21h00 

horas, no Auditório Conde de Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Deliberou por unanimidade, transitar para a segunda reunião, os pontos: ----------------------------- 

 --------- Apreciação da Atividade Municipal; Delimitação da Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Antigo 

da Vila de Sesimbra – Aprovação; Regimento da Assembleia Municipal de Sesimbra; Projeto da 12.ª 

assembleia municipal de jovens / 8.º Concurso “As cores da Cidadania” e Projeto “Promoção da 

Cidadania entre os Jovens”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Aprovou, por unanimidade e aclamação, a seguinte Saudação ao “ Cante Alentejano”: ---------  

 --------- Quando no passado dia 27 a UNESCO declarou o Cante Alentejano, como Património Imaterial 

da Humanidade, a alma dos alentejanos e alentejanas falou mais alto e o país viveu um dia de festa. ---- 

 --------- Esta atribuição contagiou todos os grupos, responsáveis, amigos e naturalmente toda a equipa 

dinamizadora da candidatura que sempre acreditou que o Cante Alentejano, agora reconhecido 

mundialmente marca de forma indiscutível a expressão viva duma arte de cantar através da voz firme 

de grupos de homens e mulheres que nos transportam para uma região em que o Cante é símbolo do 

Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Para grandes figuras da área da música, como Giacometti e Lopes Graça colocavam a hipótese 

sobre a sua génese e estrutura polifónica apontando-lhe reminiscências árabes ou buscando-lhes 

descendência no cantochão gregoriano praticado nas igrejas após o séc. XV, como é referido na revista 

Memoria, dedicado ao Cante Alentejano. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Porém o que mais nos transmite é “uma coisa sentida de grande densidade dramática e 

geradora de emoções”, por isso as letras do seu cante era bem o reflexo das lutas políticas e laborais, a 

partilha das terras, o contrabando e a afirmação da poesia popular e das belezas e culturas das terras 

alentejanas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Neste abraço que o mundo deu ao Cante alentejano também está a labuta do poder Local do 

Alentejo que abnegadamente acreditou na importância e na veracidade desta arte de cantar a raiz 
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popular, tão genuína, tão sua e agora também pertença do mundo. ----------------------------------------------- 

 --------- É para nós motivo de orgulho manifestar o nosso contentamento e satisfação pela atribuição 

agora concedida ao Cante Alentejano, mas acreditamos que as novas gerações saberão acolher este 

prestigiado legado que o povo alentejano tão bem soube acarinhar e honrar, sabendo transmitir a cada 

um e ao mundo o quanto é importante esta matriz popular que marca um saber, uma vida, uma região e 

agora o pais e o mundo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Pelo atrás exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão ordinária no dia 12 

de dezembro de 2014, saúda a Comissão promotora do Cante Alentejano, assim como a decisão do 

Comité Internacional da UNESCO de inscrever o Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da 

Humanidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento: Presidente da Republica, Primeiro-ministro, Presidente da Assembleia da 

República, grupos políticos da Assembleia da Republica, Secretário de Estado da Cultura, Comissão 

Nacional da UNESCO em Portugal, ANMP, ANAFRE, Área Metropolitana de Lisboa, Camaras e 

Assembleias Municipais da Península de Setúbal e Área Metropolitana de Lisboa, e do Alentejo, 

Responsáveis da Candidatura e Grupos de Sesimbra, comunicação social local e regional.   -----------------  

 --------- “PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AOS CIDADÃOS” ----------------------------------------------------  

 --------- Neste período intervieram 2 cidadãos, João Carlos Matoso sobre mobilidade, estacionamento e 

segurança na Cotovia e Joaquim Lourenço sobre temas como a segurança rodoviária e saúde. ------------  

 --------- PERÍODO DA “ORDEM DE TRABALHOS”: ------------------------------------------------------------------------  

 --------- 1. Grandes Opções do Plano (PPI e AMR´S) e Orçamento’2015 – Mapa de Pessoal; ---------------  

 --------- A Assembleia Municipal deliberou sob proposta da Câmara Municipal de Sesimbra, aprovar 

por maioria com 18 votos a favor (14 CDU, 2 PSD e 2 MSU) e 5 abstenções (4 PS e 1 BE) as 

Grandes Opções do Plano (PPI e AMR´S) e Orçamento’2015 – Mapa de Pessoal. -------------------- 

 --------- Os Grupos Municipais da CDU, PS, MSU e BE prestaram Declaração de Voto. ---------------  

 --------- 2. Associação Intermunicipal da Água da Região de Setúbal – Estatutos – Alteração; -------------  

 --------- A Assembleia Municipal deliberou sob proposta da Câmara Municipal de Sesimbra, 

aprovar por unanimidade, a alteração aos estatutos da Associação Intermunicipal de Água da 

Região de Setúbal, proposta pelo Conselho Diretivo da AIA. ----------------------------------------------  

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

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

Sesimbra, 16 de dezembro de 2014. 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 

Odete Graça 


