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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SESIMBRA REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013 

 ---------- Aos dezassete dias do mês de Outubro de dois mil e treze, no Cineteatro Municipal João Mota, 

reuniu a Assembleia Municipal de Sesimbra sob a presidência de Joaquina Odete Martins da Graça, na 

qualidade de cidadã que encabeçou a lista mais votada, encontrando-se também presentes os seguintes 

membros: Francisco Manuel Soares Cordeiro, Nuno José Almeida Nabais Antunes, Maria Helena dos 

Santos Cancela Cordeiro, Rui João Graça Rodrigues, Alain Monteiro Grenho, Carmen Dolores Mártires 

Marcelino, Tiago José dos Santos Silva Aragão, João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso, Manuel José 

Cardoso Alves Pereira, Pedro Miguel dos Santos Mesquita, Ana Paula Gato Rodrigues Polido Rodrigues, 

Nelson Carlos Simplício Pólvora Joana Maria Braz de Oliveira Alarcão Bastos, Manuel Barros Cardoso, 

Joaquim José Mendes Dias, José Manuel Lobo da Silva, Nuno Miguel Veiga Pinto Ribeiro, João Carlos 

Guimarães Rodrigues, José António Melo Nunes Guerra, Francisco Manuel Firmino de Jesus, Victor 

Ribeiro Antunes e Ana Margarida Almeida da Cruz, para de conformidade com o disposto no nº. 1 do 

artigo 45º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, se proceder à eleição do Presidente e Secretários da Mesa. ------------------------------------------------  

 ---------- Comprovada a existência de quórum, vinte e quatro presenças, a Deputada Joaquina Odete 

Martins da Graça, que presidiu à reunião, declarou aberta a reunião eram dezanove horas, tendo 

convidado os Deputados Francisco Manuel Soares Cordeiro e Joana Maria Braz de Oliveira Alarcão Bastos, 

para colaborarem no escrutínio. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

começando-se pelo Presidente, seguido do Primeiro e Segundo secretários. -------------------------------------- 

 ---------- Distribuídos os boletins de voto, os Deputados foram chamados um a um, pela ordem de 

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

 ---------- Contados os votos para a eleição do Presidente da Mesa, constatou-se o seguinte resultado: 22 

votos expressos em Joaquina Odete Martins da Graça e 2 votos expressos em Nuno Miguel Veiga Pinto 

Ribeiro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Procedeu-se, depois, à eleição do Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal. ---------- 

 ---------- Distribuídos os boletins de voto por todos os Deputados, chamou-se depois um a um, de forma a 

introduzirem os boletins na urna, após o que, contados os mesmos, apurou-se o seguinte resultado: 14 

votos expressos em Carmen Dolores Mártires Marcelino Cruz, 7 votos expressos em Nelson Carlos 
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Simplício Pólvora, 2 votos expressos em Nuno Miguel Veiga Pinto Ribeiro e 1 voto em branco. -------------- 

 ---------- Prosseguiu-se, depois, com a eleição do Segundo Secretário da Mesa da Assembleia Municipal. - 

 ---------- Distribuídos os boletins de voto por todos os Deputados e chamados um a um a fim de 

introduzirem os boletins de voto na urna, após a contagem dos mesmos, verificou-se o seguinte 

resultado: 14 votos expressos em João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso, 1 voto expresso em Nuno 

Miguel Veiga Pinto Ribeiro, 1 voto expresso em Carmen Dolores Mártires Marcelino Cruz e 8 votos em 

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

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

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

 ---------- Presidente – Joaquina Odete Martins da Graça; ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Primeira Secretária – Carmen Dolores Mártires Marcelino Cruz. ------------------------------------------- 

 ---------- Segundo Secretário – João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso. ---------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Mesa agradeceu a colaboração dos Deputados Francisco Manuel Soares Cordeiro 

e Joana Maria Braz de Oliveira Alarcão Bastos 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, à Primeira e Segundo Secretários, as maiores felicidades no desempenho do cargo que iam 

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

 ---------- Cumprimentou, em seguida, em nome da Mesa, o Presidente da Câmara Municipal desejando-lhe 

um bom trabalho e disponibilizando a Assembleia Municipal para continuar um trabalho de cooperação e 

de participação na gestão do Município. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida apresentou a seguinte Saudação: --------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Deputados da Assembleia Municipal, Vereadores e 

Vereadoras, Presidentes das Juntas de Freguesia – Santiago, Castelo e Quinta do Conde, Entidades civis e 

militares, Convidados / Amigos sesimbrenses, Trabalhadores do Município, Comunicação social. ----------- 

 ---------- A minha primeira palavra é dirigida a todos e a todas que aceitaram o convite para partilhar este 

momento de especial importância para a vida do nosso município. -------------------------------------------------- 

 ---------- Desejo também saudar todos os eleitos e eleitas que aceitam perante nós e perante as populações 

do nosso Concelho, o nobre compromisso de trabalhar a favor do Município, com sentido de 

responsabilidade.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- Neste cumprimento desejo destacar os eleitos que pela primeira vez vão assumir a 

responsabilidade de trabalhar nos diferentes órgãos autárquicos, a favor das populações que os 

elegeram. Esperamos que a sua participação e espirito jovem sejam um contributo à criatividade 

necessária à renovação do Poder Local. Mas permitam-me igualmente que deixe uma palavra de 

agradecimento a todos os deputados que ao longo dos tempos, e até de algumas décadas, deram o seu 

contributo à vida do Município.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Saúdo o Presidente da Câmara Municipal e os Presidentes de Junta de Freguesia e por seu 

intermédio as vereadoras e vereadores bem como todos os eleitos que vão integrar as Juntas de 

Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A todos apresento os votos de bom trabalho. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Gostaria também de integrar, nesta saudação, um cumprimento especial às mulheres eleitas, cuja 

presença não é apenas o resultado duma Lei mas sim fruto do seu empenho e participação positiva 

assumidas nas diferentes facetas da sociedade atual.  ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim e não menos importante, desejo manifestar o meu singelo agradecimento aos meus 

colegas deputados desta Assembleia, que em mim depositaram, através do seu voto, um compromisso de 

confiança, lealdade e participação empenhada que desejo registar.  ------------------------------------------------ 

 ---------- Apenas lhes posso prometer a mesma determinação e entrega que me habituei a cumprir em 

parceria e em espírito de cooperação, com os representantes de todos os grupos políticos presentes na 

Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Srs. Deputados, caros amigos! --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A nova constituição desta Assembleia é matizada com representantes de todas as forças políticas 

que se candidataram à Assembleia Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mas esta matriz política não deve ser entendida nem com arrogância nem com espírito de 

indiferença, mas sim com a disponibilidade para respeitar todas as tendências e opções que politicamente 

se venham a manifestar no conjunto das nossas deliberações. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Cada um de nós e/ou de cada grupo politico traduz uma vontade expressa no voto dado pela 

população do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A cada um de nós cabe a nobre função de aplicar politicas, defender o bem comum e saber 

representar as vontades e necessidades de quem nos elegeu. Logo, em cada momento é necessário 

debater o papel importante como o eleito / versos político local, deve assumir os seus compromissos, o 

seu projeto e a sua relação de proximidade com os cidadãos.   -------------------------------------------------------- 
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 ---------- É um facto que hoje estamos perante uma realidade que não podemos descurar no futuro 

próximo, e sobre a qual não podemos deixar de refletir. Estou-me naturalmente a referir à percentagem 

de abstenção, verificada no nosso concelho.   ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- É importante criar condições de apreciação, sobre esta matéria, mas esta situação não se esgota 

nos grupos políticos. Esta questão também envolve a família, a escola, instituições sociais, culturais e 

económicas, as empresas, os sindicatos e a sociedade em geral. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Acredito na participação e na cooperação de todos, no atual quadro sociopolítico, com diferentes 

forças politicas e com expressões tão diferentes. E esta será certamente uma matéria a agendar no futuro 

próximo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um dos maiores sábios gregos, Aristóteles, dizia que … política é a ciência e a arte do bem 

comum. Para ele … a cidade deveria ser governada em proveito de todos, e não apenas em proveito dos 

governantes ou de alguns grupos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Muitas vezes, não percebemos nem compreendemos bem o seu alcance, mas as decisões políticas 

afetam a vida de todos!  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É por esta razão que nenhum cidadão sensato pode ignorar, nem mesmo desprezar, a prática 

política que se assume honestamente na freguesia ou no município. Cada pessoa deve procurar 

compreender, participar, criticar e conhecer para intervir na vida local e em sociedade com sentido critico 

e capacidade de saber ouvir e respeitar o contraditório.   --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para se atuar politicamente é importante dialogar com quem nos representa, e cada cidadão e 

cidadã deve informar-se, ouvir, ler, falar, debater, estudar e procurar formar a sua opinião sobre os 

diferentes problemas, para poder intervir.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esta a base duma “prática da pedagogia politica”. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Participar é mais do que um convite ao trabalho e à intervenção cívica, pois estamos convictos 

que a participação é a vitalidade da democracia e esta será tanto maior, quanto maior for a nossa 

intervenção na vida local, no país e na sociedade.  ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A vivência da democracia constrói-se através da partilha de responsabilidades e competências 

tendo em vista uma determinada finalidade. É este caminho que devemos consolidar, para que em 

parceria com os munícipes, possamos fortificar a sua vontade, na vida do município. Compete aos 

responsáveis políticos, e em especial aos eleitos autárquicos, assumir um papel "pedagógico na vida 

política local".  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não é aceitável ouvir afirmações como…  "não quero meter-me em política"; “os políticos são 
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todos iguais”… “não conheço políticos sérios e honestos”, ou ainda que “estar numa Câmara, Junta de 

Freguesia ou Assembleia não é para trabalhar para os outros” …. Esta são as críticas que se fazem aos 

políticos em geral, criando assim o afastamento do cidadão da vida pública.  ------------------------------------- 

 ---------- Toda a eleição é um contrato. O candidato promete, a população vota e espera que ele cumpra o 

que prometeu. Se ele mentiu ou foi incompetente, a população tem o direito de não renovar o contrato …. 

ou afastá-lo em próximos atos eleitorais…. Mas há que perceber a quem nos dirigimos e não generalizar 

as críticas a todos e a todas…sem exceção! ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No mundo atual, esta lógica é necessariamente a mesma quando estamos perante um qualquer 

profissional que no campo do trabalho não cumpra as suas funções e falseie as suas atitudes. --------------  

 ---------- É fundamental cumprir as nossas responsabilidades e competências a favor do bem comum para 

Sesimbra.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Srs. Convidados … caros amigos e amigas sesimbrenses. -----------------------------------------------------  

 ---------- A Coligação Democrática Unitária é a força política com maior representatividade na Assembleia 

Municipal, seguida da participação do Partido Socialista, Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda e 

não sendo os últimos, temos pela segunda vez na Assembleia Municipal de Sesimbra, a participação de 

elementos eleitos em lista de independentes, desta vez denominada Movimento Sesimbra Unida. ---------- 

 ---------- Acredito que estes grupos políticos estão disponíveis para partilhar a responsabilidade política em 

cada ato da Assembleia Municipal, nos próximos 4 anos de trabalho. ----------------------------------------------- 

 ---------- Mas … independentemente da cooperação leal e empenhada, que todos os deputados vão 

assumir, bem gostaríamos de trabalhar numa Mesa da Assembleia Municipal com uma composição 

política diferente. Foi proposto ao PS, em tempo oportuno, o cargo de 2.º secretário, o qual não foi aceite 

dado que a sua pretensão seria desempenhar a função de 1.º secretário. Lamento que esta rejeição tenha 

ocorrido, pois ganhava o funcionamento da AM, ganhava o município e ganhava a democracia.   ---------- 

 ---------- Sabemos que compete à Assembleia Municipal a nobre função de fiscalizar e/ou verificar o estado 

de desenvolvimento dos processos que marcam o rumo do trabalho do órgão executivo, nomeadamente 

os instrumentos fundamentais e estruturantes para a vida do Concelho.  ------------------------------------------ 

 ---------- E perante este propósito acredito na cooperação de todos a favor de todos e de todas que nos 

elegeram.    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Assembleia Municipal agora cessante, soube no passado recente, dar provas concretas de 

trabalho para além do que é expresso na Lei, nomeadamente: -------------------------------------------------------- 

 ---------- . Ganhou espaço político e soube estar na rua com a sua cultura participativa. ------------------------ 
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 ---------- . Promoveu e afirmou a sua dinâmica social e de proximidade com as pessoas e as suas 

organizações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- . Soube criar dinamismo na comunidade sesimbrense e assumiu um papel de vanguarda na 

promoção dos novos valores de ser cidadão na sociedade atual. ------------------------------------------------------ 

 ---------- . Valorizou o papel desta Assembleia e hoje é uma referência inovadora no panorama nacional.  - 

 ---------- É motivo de orgulho e satisfação mas há ainda muito por fazer! E o futuro está a nossa espera! -- 

 ---------- Srs. Convidados, Colegas e amigos! --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sabemos e conhecemos os problemas do nosso tempo como o desemprego, que atinge centenas 

de famílias portuguesas já em dificuldades de sobrevivência ou em estado de pobreza; a emigração dos 

jovens, recém-formados, que viajam pela europa em busca dum sonho; a amargura de muitos 

pensionistas e reformados que após uma vida de labuta, sentem-se agora moeda de troca para o negócio 

com a troika; a vida de centenas de professores que são descartados da sua profissão de educadores, sem 

luz no horizonte; as sucessivas alterações na escola pública que perde qualidade em temor pelo dia 

seguinte; a angústia dos trabalhadores da função pública que são a razão de todos os males; as 

dificuldades das pequenas e médias empresas que não aguentam a recessão com a falta de perspetivas 

económicas; as complexidades dos cuidados de saúde com sucessivas taxas moderadoras; o desespero 

dos pescadores, armadores, agricultores e comerciantes que se sentem sugados pelas condições de 

mercado; e o desânimo de artistas e criadores de arte e cultura, das letras e do teatro que são coagidos 

da sua fruição artística.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Estamos a viver a intolerância perante a diferença dos valores sociais.  ---------------------------------- 

 ---------- Não podemos ser ou estar indiferentes a este quadro de verdades. Por isso temos de intervir no 

quadro das nossas responsabilidades e fruto das nossas opções politicas. ------------------------------------------ 

 ---------- Ao iniciarmos um novo mandato autárquico é importante criarmos um compromisso de trabalhar, 

a favor de quem mais precisa, no sentido de alcançar objetivos importantes ao nosso trabalho, tais como:

 ---------- - Criar maior proximidade com as populações do concelho e incentivá-las á participação e a 

intervenção na vida local; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Fomentar a realização de debates e conferências sobre temas e assuntos considerados de 

interesse para as populações locais; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- - Aprofundar a realização dos projetos e ações enquanto promotores da cidadania junto dos mais 

jovens e em parceria com a comunidade local; ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Qualificar os serviços da Assembleia Municipal com a intenção de creditar e valorizar a sua 
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prestação pública junto das populações;  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Aceitamos o compromisso de trabalhar, mas reconhecemos as lacunas e fragilidades 

organizacionais que as Assembleias Municipais têm, ainda hoje, para cumprir o que é expresso na Lei, pois 

há que reconhecer que o trabalho desenvolvido pelos elementos da Assembleia Municipal é assumido de 

um modo muito “voluntário”. Todas as horas dedicadas à análise dos assuntos não estão contabilizadas 

na lei. O próprio exercício de funções da Mesa da Assembleia Municipal tem o mesmo tratamento.  ------- 

 ---------- Para que este órgão seja dignificado é necessário que os seus eleitos sejam igualmente 

reconhecidos para o cabal desempenho das suas funções. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Assembleia não pode continuar a ser um espaço de aprendizagem para os mais jovens ou uma 

ocupação para os menos jovens e … em fim de carreira politica…!  --------------------------------------------------- 

 ---------- E no momento em que o nosso país se prepara para festejar as 4 décadas do 25 de Abril, é 

fundamental honrar o nosso passado recente, e em especial este Poder Local de Abril … mas devemos 

acreditar no revigoramento do processo democrático e essa atitude só poderá ser alcançada através da 

participação de cada cidadão que ajuda a construir a nossa sociedade.--------------------------------------------- 

 ---------- Srs. Convidados, meus caros amigos e amigas!  -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Vou terminar reafirmando a nossa disponibilidade em cooperar com todos os órgãos autárquicos 

do nosso concelho e com todas as instituições de expressão local, regional e nacional, abrindo as portas 

do Auditório Conde de Ferreira para que este espaço de história educativa seja cada mais a Casa da 

Educação e a Casa da Participação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A democracia também se constrói nos bancos da escola!” ---------------------------------------------------  

 ---------- Por fim dirigiu-se a todos, agradecendo as suas presenças. -------------------------------------------------- 

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

trabalhos eram dezanove horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos 

Secretários e pelos Membros que o desejarem fazer. --------------------------------------------------------------------   


