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Écom satisfação que a 
Assembleia Municipal 

retoma a edição do seu Boletim.
É um contributo importante à infor-

mação que desejamos prestar junto dos 
munícipes do nosso concelho e dos ci-
dadãos em geral, sobretudo sobre as 
deliberações que resultam do trabalho 

dos seus deputados, mas é igual-
mente importante realçar o seu 
papel no contexto das nossas 

responsabilidades na vida autárquica.
Temos procurado ao longo dos últimos anos criar uma 
atitude de afirmação do nosso trabalho e da capacidade 
como temos assumido os nossos compromissos em re-
presentação de quem nos elegeu.
Temos presente um espírito coletivo sem, contudo, dei-
xarmos de afirmar as nossas diferenças, que refletem 
igualmente uma cultura democrática responsável basea-
da em práticas que nos ajudam a consolidar e a melho-
rar a participação dos cidadãos na vida local. 
São exemplos dessa afirmação as diferentes iniciativas 
que no panorama nacional têm um espírito inovador, 
como é o caso da candidatura ao Prémio de Qualidade, 
promovido pela Associação de Municípios da Região de 
Setúbal, e em simultâneo a implementação do Sistema 
de Gestão da Qualidade dos serviços desta Assembleia.  
É igualmente de salientar o quanto tem sido enrique-
cedor conviver com a poesia das Cores da Cidadania 
e partilhar o trabalho que se tem desenvolvido com 
os professores das escolas básicas e secundárias, em 
torno da Assembleia Municipal de Jovens. Também o 
Eleito Por um Dia, vivido com muito entusiasmo junto 
dos eleitos dos diferentes órgãos autárquicos foi uma 
verdadeira experiência da vida real. Esperamos dar con-
tinuidade a estes projetos no futuro.

Odete Graça
Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra
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Assembleia apresenta candidatura
Prémio Qualidade da AMRS

Acandidatura relativa à imple-
mentação de um Sistema de 

Gestão da Qualidade na Assembleia
Municipal encontra-se entre as 14 
fi nalistas da 9.ª edição do Prémio da 
Qualidade da Associação de Municí-
pios da Região de Setúbal.
O processo, que conta com a cola-
boração do Gabinete de Gestão da 
Qualidade da Câmara Municipal, está 
em fase de desenvolvimento, e tem 

como objetivo obter a certifi cação dos 
serviços da Assembleia, segundo a nor-
ma NP EN ISSO 9001:2008, internacio-
nalmente reconhecida. A apresentação 
desta candidatura constitui mais uma 
prova do papel inovador que esta As-
sembleia tem desenvolvido. É igualmente 
importante no futuro para uma nova 
perspetiva de qualidade e gestão dos 
seus serviços de apoio. Em Dezembro 
serão divulgados os premiados.

Arevisão do Regimento da Assem-
bleia Municipal de Sesimbra foi 

aprovada por todos os deputados 
presentes na sessão ordinária, reali-
zada no dia 29 de abril. 
A aprovação deste instrumento de 
trabalho, que consagra as linhas 
gerais de funcionamento deste órgão 
autárquico, foi precedida de debate 
e apreciação por parte da Comissão 
de Líderes e da Mesa da Assembleia, 

contemplando assim os contributos 
de todas as forças políticas e movi-
mento de cidadãos representados.
Para além de respeitar o quadro 
legal em vigor, importa salientar, 
particularmente, as normas pre-
vistas na Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, que estabelece o quadro 
de competências e regime jurídico 
de funcionamento dos órgãos dos 
municípios e das freguesias.

n.º



des nas três freguesias, para a afir-
mação de Sesimbra como destino 
turístico ao longo de todo o ano.
Com maior ou menor consenso, to-
das as propostas acabaram por ser 
aprovadas pelas bancadas e foram 
posteriormente apresentadas à As-
sembleia Municipal, na sessão de 
17 de junho, que as remeteu à Câ-
mara Municipal, para análise.
As ideias mereceram elogios por 
parte dos deputados municipais e 
do presidente da Câmara Munici-
pal, Augusto Pólvora.
Refira-se que o programa da 8.ª 
edição da Assembleia Municipal 
de Jovens integrou a apresentação 
do Plano Estratégico de Turismo de 
Sesimbra, a iniciativa Eleito Por um 
Dia, que permitiu aos alunos co-

nhecerem o dia a dia dos autarcas, 
visitas a estabelecimentos de res-
tauração e à Escola de Hotelaria e 
Turismo de Setúbal, bem como a 
4.ª edição do concurso As Cores 
da Cidadania, que envolveu de-
zenas de alunos de várias escolas 
básicas do concelho e contou com 
a participação de 77 trabalhos, que 
estiveram expostos no Auditório 
Conde de Ferreira, em maio.
Em termos de balanço, a 8.ª edição 
do projeto foi bastante positiva, ten-
do a presidente da Assembleia Mu-
nicipal, Odete Graça, agradecido, 
por várias ocasiões, o envolvimento 
das escolas, professores, pais, alu-
nos, Câmara Municipal e todas as 
outras individualidades e entidades 
que participaram.

Assembleia Municipal de Jovens e Cores da Cidadania

Nova geração debate turismo
Projeto de sucesso, a Assembleia Municipal de Jovens contou de novo com a adesão de várias escolas do con-
celho. Nesta 8.ª edição, o turismo foi o mote para a apresentação de várias ideias para promover Sesimbra como 
um destino atrativo ao longo de todo o ano.

Fábio Rodrigues, líder de banca-
da da Escola Básica Integrada da 
Quinta do Conde, que teve a seu 
lado Ana Gaboleiro, da Escola Bá-
sica do Castelo, como 1.º secre-
tário, e Catarina Alves, da Escola 
Secundária de Sampaio, no cargo 
de 2.º secretário.
O teor das propostas apresenta-
das e a discussão em torno das 
mesmas revelou o empenho dos 
participantes, o interesse de-
monstrado pelo tema, mas tam-
bém o trabalho desenvolvido pela 
Assembleia Municipal e especial-
mente pela sua presidente, Odete 
Graça, a mentora deste projeto, 
que o acompanhou desde a pri-
meira hora.
Entre as sugestões surgiram, por 
exemplo, a dinamização do agro-
turismo ou a promoção de ativida-

AAssembleia Municipal de Jo-
vens vai já na 8.ª edição. Em 

2011 foi escolhido o tema Turismo, 
uma Ideia Jovem de Futuro para 
Sesimbra, desafio que deu opor-
tunidade aos mais novos de apre-
sentarem os seus pontos de vista 
sobre uma temática muito ligada 
ao desenvolvimento do concelho, 
como ficou demonstrado na ses-
são de 21 de maio, na EB1/JI n.º 3 
da Quinta do Conde.
Os trabalhos foram presididos por 



Oenvolvimento nas Comemo-
rações dos 600 Anos do Cabo 

Espichel, a participação na vida 
cultural e social do concelho e o 
contributo para a promoção turís-
tica de Sesimbra foram alguns dos 
motivos que pesaram na decisão 
da Assembleia Municipal, na hora 
de atribuir a Carlos Sargedas o 
Prémio Espichel 2011.
Perante dezenas de convidados e 
amigos, que encheram por com-
pleto o Auditório Conde de Ferrei-
ra, na noite de 24 de março, Car-
los Sargedas dedicou o prémio ao 
seu pai e irmão, já desaparecidos 
e, visivelmente emocionado, des-
creveu o momento que estava a 
viver. «A minha paixão pelo Cabo 
Espichel não se exprime, sente-se. 
Foi um amor que descobri e, hoje, 
estou certo que este sentimento 
é comum, porque é o motivo que 
nos faz estar aqui», referiu.

«Mas não posso deixar de lembrar 
as pessoas e entidades que, como 
eu, se têm empenhado na recupera-
ção do Santuário, como aconteceu 
nas Comemorações dos 600 Anos. 
Por isso, este prémio também é de 
todos. É da comunidade», afirmou.
A terminar, deixou a promessa de 
que o prémio não significa o fim da 
sua luta pela reabilitação do Santuá-
rio, mas antes «um estímulo para 
continuar», disse, referindo-se ao 
documentário para televisão e ao 
livro que irá produzir. Um discur-
so aplaudido de pé, tal como a 
intervenção da presidente da As-
sembleia Municipal, Odete Graça, 
quando lembrou o currículo do 
homenageado em causas sociais, 
culturais e, sobretudo, o «legado 
que deixa em cada imagem, por-
que a máquina só sabe registar 
aquilo que é verdadeiramente o 
sentido do artista, e o Carlos tem 

O espírito empreendedor e o percurso de vida ao serviço da comunidade valeram a 
Carlos Sargedas a honrosa distinção por parte da Assembleia Municipal. 
Foi uma homenagem merecida a um homem que «tem Sesimbra nas veias».

Prémio Espichel

nas veias o sentido de guardar 
Sesimbra», declarou. Referindo-se 
ao prémio, Odete Graça sublinhou 
que constitui um incentivo a todos 
os que se distinguem nas suas 
áreas de atuação, e frisou que esta 
iniciativa é um exemplo das ações 
desenvolvidas pela Assembleia 
Municipal na promoção da cida-
dania e da democracia participa-
da, «que têm recolhido os maiores 
elogios».
Durante a cerimónia, o professor 
Fernando António Baptista deu uma 
palestra sobre Valores Culturais e 
Artísticos do Santuário do Cabo 
Espichel. O orador afirmou que o lo-
cal «constitui um valiosíssimo patri-
mónio que urge ser preservado». A 
cerimónia encerrou com um apon-
tamento musical pela Academia 
de Música Bota Big Band, que se 
estreou no Auditório com um con-
certo de grande qualidade.

Um incentivo à cidadania

Carlos Filipe Pereira de Oliveira é, 
até hoje, o deputado com o maior 
número de anos seguidos ao servi-
ço da Assembleia Municipal. 
O autarca foi eleito pela primei-
ra vez no mandato de 1980-82, 
tendo cessado funções no fi nal do 
mandato de 2002-2005. Foram 25 
anos ao serviço da causa pública 
em representação deste órgão 
autárquico, desempenhados com 

elevação e grande sentido de res-
ponsabilidade, que devem merecer o 
reconhecimento dos sesimbrenses.
O vigoroso sentido crítico ao 
trabalho desenvolvido na autarquia 
e a sua peculiar intervenção, sempre 
cheia de entusiasmo, são imagens 
que ilustram a sua forma de estar 
na vida política. O debate de ideias 
era sempre a sua razão de intervir 
e cooperar, e ao lado de outros 
deputados e deputadas ajudou a 
defi nir o modelo de trabalho nesta 
Assembleia. Por isso o seu papel 
será uma referência na história do 
nosso poder local.

O seu envolvimento 
na vida autárquica 
prosseguiu no man-
dato compreendido 
entre 2005 e 2009, 
então como vereador 
da Câmara 
Municipal
de Sesim-
bra, eleito 
pelo
PPD/
PSD-
CDS/PP.

O seu envolvimento 
na vida autárquica 
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História
da Assembleia

Nova geração debate turismo

As Cores
da Cidadania
O toque do sino do Auditório 
Conde de Ferreira, que simbo-
lizava o início das aulas, deu iní-
cio à inauguração da exposição 
dos trabalhos da 4.ª edição do 
concurso As Cores da Cidada-
nia, este ano destinado ao 1.º 
Ciclo do Ensino Básico. No lo-
cal estiveram patentes 77 obras, 
da autoria de alunos da EB1 da 
Cotovia, EB1 do Zambujal, EB1 
de Alfarim, EB1 da Aiana, EB 
do Castelo, EB1/JI de Sesimbra 
e EB1/JI do Pinhal do General, 
bem como os painéis ilustrati-
vos de projetos desenvolvidos 
por alunos do 2.º e 3.º ciclos 
das escolas básicas e secundá-
ria, participantes na 8.ª edição 
da Assembleia Municipal de 
Jovens.
A par da inauguração da expo-
sição, que esteve patente entre 
7 e 28 de maio, a Assembleia 
Municipal levou a cabo a ceri-
mónia de entrega dos prémios 
aos autores das obras vencedo-
ras nas várias categorias, com 
a oferta de diversos materiais, 
livros e filmes. 
Numa tarde dedicada às artes, 
não faltou uma declamação de 
poemas de Almada Negreiros, 
Eugénio de Andrade e Florbela 
Espanca, entre muitos outros,  
por técnicas da Biblioteca Mu-
nicipal de Sesimbra.
De referir que esta iniciativa 
contou com a colaboração da 
Câmara Municipal de Sesim-
bra, Agrupamentos de Escolas 
do Concelho, Escola Secundá-
ria de Sampaio e com o patrocí-
nio da Administração dos Portos 
de Setúbal e Sesimbra, Plano 
Nacional da Leitura, SIMARSUL 
e Crédito Agrícola.



Assistimos a uma onda de assaltos 
violentos, crimes com violência físi-

ca e com homicídios e de destruição da 
propriedade pública e privada, perante 
a permissividade das leis. As Forças de 
Segurança nada podem fazer a não ser 
gerir danos. Os próprios Comandos 
das Autoridades atribuem responsabili-
dades às alterações no Código do Pro-
cesso Penal as quais complicam a vida 
às autoridades em termos de preven-
ção e repressão, porque os indivíduos 
detidos são soltos e ficam novamente 
ativos, por isso mesmo tem de haver 
leis para proteger 
as populações dos 
criminosos e pro-
teger quem dá a 
vida a defender a 
vida dos outros. Se 
as leis não forem 
modificadas, o 
Estado de Direito 
fica minado, e por 
isso esperamos 
respostas, porque 
existem fenóme-
nos preocupantes 
de determinado tipo de criminalidade 
violenta que está a nascer e a aumentar 
em Portugal e já está a chegar ao nosso 
concelho, e antes que alastre há que to-
mar medidas para evitar que aconteça, 
junto de quem pode e deve tomar essas 
medidas.
Pergunto o que é que os comandos, 
associações e sindicatos têm feito jun-
to dos governos e ministérios por os 
agentes de autoridade sofrerem cons-
tantemente agressões e os criminosos 
serem postos em liberdade?
Fica, contudo, a garantia de que o CDS-
-PP, numa matéria tão sensível como a 
segurança, pode e deve exigir explica-
ções. É que o país também assim o exi-
ge: mais e melhor justiça e segurança.
Justiça, segurança, Agricultura, Pescas, 
Segurança Social, Educação, Econo-
mia e não só, são bandeiras que o CDS.
PP desde sempre defende.

Realizaram-se no dia 5 de junho as 
eleições para a Assembleia da Re-

pública.
Sendo a abstenção a maior de sempre 
desde a Revolução de Abril, os portu-
gueses perceberam que só um gover-
no maioritário poderia enfrentar a grave 
crise financeira e social a que chegou 
este Portugal, confiando essa árdua ta-
refa ao PPD/PSD.
Ao longo da campanha eleitoral o PPD/
PSD sempre foi claro em relação aos 
propósitos do seu programa, informan-
do constantemente que só recuperaría-
mos a credibilida-
de internacional e 
a confiança dos 
mercados regen-
do-os fielmente 
pelo programa 
de ajuda externa, 
fazendo crescer a 
economia e crian-
do mais emprego. 
Os portugueses 
não demonstraram 
medo e dúvidas 
quanto aos objeti-
vos e também ao 
programa apre-
sentado e o resultado foi evidente.
Se dúvidas existiam quanto a esta vitó-
ria, os resultados anunciados logo ao 
início da noite e que se prolongaram 
durante a mesma, demonstraram de 
forma clara e inequívoca de que o PPD/
PSD iria obter essa vitória e de uma for-
ma bastante expressiva, ultrapassando 
10 por cento do segundo partido mais 
votado.
Quanto ao resultado no distrito de Setú-
bal, também aqui o PPD/PSD alcançou 
uma votação expressiva, onde se des-
tacam Setúbal, Alcochete, Montijo e Se-
simbra (aqui nas três freguesias).
Com este resultado o PPD/PSD elegeu 
cinco deputados pelo distrito de Setú-
bal e é hoje a segunda força política 
mais votada a uns escassos 2 por cento 
do partido mais votado. 
Assim, os membros da bancada do 
PPD/PSD na Assembleia Municipal de 
Sesimbra congratulam-se com a vitória 
alcançada no distrito de Setúbal e a ní-
vel nacional. 

Lobo da Silva
Grupo Municipal do PSD
Partido Social Democrata

José Fernando Brito Andrade
Grupo Municipal do CDS/PP
Centro Democrático Social/Partido Popular

Helena Cordeiro
Grupo Municipal da CDU
Coligação Democrática Unitária

A maior dívida... ”In” Segurança Mudança

“existem fenóme-
nos preocupantes 
de determinado 
tipo de crimina-
lidade violenta 
que está a nascer 
e a aumentar em 
Portugal e já está 
a chegar ao nosso 
concelho”

“os portugueses 
perceberam que 
só um governo 
maioritário po-
deria enfrentar a 
grave crise finan-
ceira e social a 
que chegou este 
Portugal, confi-
ando essa árdua 
tarefa ao PPD/
PSD”

Com ou sem origem na crise inter-
nacional ou na dívida soberana, as 

condições socioeconómicas das famí-
lias pioraram. Independentemente das 
causas, é justo dizer que a maior dívida 
do Estado português é para com os por-
tugueses e resulta de opções políticas 
erradas, que condicionam o desenvolvi-
mento económico e que não combatem 
o desemprego, a precariedade ou os 
salários em atraso, que atingiram 28,4 
milhões de euros. Esta dívida aos tra-
balhadores é tão preocupante como a 
soberana, mas neste caso, os devedores 
são pouco responsabilizados e os traba-
lhadores não cobram juros.
Em resposta, os governos e os partidos 
que sustentam as 
suas políticas, imple-
mentam medidas 
que nada resolvem 
e que condicionam 
a intervenção dos 
municípios. Neste 
quadro de agrava-
mento das condi-
ções económicas e 
degradação da pro-
teção social, as autarquias assumem um 
papel preponderante, pela proximidade 
com a população e pelo profundo conhe-
cimento da realidade e dos recursos dis-
poníveis. A Administração Local é ainda 
um dos pilares da democracia participa-
tiva e da independência nacional, é a voz 
das pessoas, relaciona-se diretamente 
com as suas dificuldades e expetativas.
Os sesimbrenses conferiram à CDU a 
tarefa de criar melhores condições de 
vida, saúde, educação, segurança e  
justiça social, a promoção e defesa do 
ambiente, do património, da cultura e da 
economia local. Os eleitos da CDU tra-
balham com o propósito de desenvolver 
o concelho de Sesimbra, de proteger a 
dignidade e liberdade das pessoas, de 
resistir à destruição do Serviço Nacional 
de Saúde, do acesso à escola pública e 
à cultura. Trabalham no cumprimento da 
Constituição e, em muitas áreas, subs-
tituindo o Governo nas suas obrigações 
mais básicas. Os sesimbrenses concor-
darão com a CDU quanto à importância 
do poder local, que desde sempre tem 
vindo a saldar a enorme dívida do Esta-
do para com o povo português – o cum-
primento das promessas de abril!

“é justo dizer que 
a maior dívida do 
Estado português é 
para com os por-
tugueses e resulta 
de opções políticas 
erradas”
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