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Edital n.º 107 /2017 - “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 11 de setembro de 

2017, tomou as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Aprovou, por unanimidade, o Voto de Pesar subordinado ao título Madalena Leal Lima – 

Professora Primária Sesimbrense, cujo teor se passa a transcrever, e guardou um minuto de silêncio em 

sua memória: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------  “Faleceu no passado dia 29/8, aos 89 anos, a Professora Primária Sesimbrense, Dª Madalena 

Leal Lima. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Após uma longa carreira de serviço que ensinou várias gerações de crianças e jovens 

sesimbrenses, sempre elogiada pelos seus alunos e respetivas famílias, foi ainda merecedora de 

homenagens, pelo Município, através da atribuição, em 1997, da Medalha de Mérito Municipal, grau 

prata, bem com pelos seus antigos alunos, à data da celebração dos seus 80 anos de idade. ------------- 

 --------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 11 de setembro de 2017, certa de 

interpretar o sentimento generalizado da população que representa, decide aprovar o presente voto 

de pesar pelo seu falecimento e guardar um minuto de silêncio em sua memória. --------------------------- 

 --------- Mais se delibera que seja informada a família a quem se transmitem os mais sinceros sentidos 

pêsames.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Aprovou, por unanimidade, o Voto de Pesar sobre o Falecimento do Sr. Valdemar Macedo, cujo 

teor se passa a transcrever, e guardou um minuto de silêncio em sua memória: ------------------------------- 

 --------- “Valdemar Tomás Amigo Macedo, nascido a 21/05/1946, sesimbrense convicto e desde 

sempre ligado ao mar como forma do seu sustento, mas também como atividade desportiva de lazer e 

de competição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Foi certamente um dos pioneiros da caça submarina em Sesimbra, impulsionador da 

modalidade através da sua prática bem como exemplo para as novas gerações de atletas que lhe 

seguiram os mergulhos. Conhecedor dos fundos da nossa costa como poucos, muitas vezes se ouviam 

os seus relatos de descobertas como antigas âncoras, canhões e até cepos romanos, das capturas 

pouco falava, era a regra de ouro, mas lá se ia sabendo que eram de qualidade e em quantidade. ----- 

 --------- Foi campeão nacional de caça submarina por três vezes, em 1973 pelo Sport Lisboa e Benfica e 
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em 1981 e 85 pelo Clube Naval de Sesimbra, estas conquistas valeram-lhe a chamada a representar 

Portugal em diversos Europeus e Mundiais da modalidade no Brasil, Espanha e Croácia, participou 

também em 1980 no Europeu realizado em Sesimbra pela equipa do Clube Naval de Sesimbra. --------- 

 --------- Também se dedicava à apanha submarina de algas com escafandro semiautomático, perigosa 

atividade que desempenhava seis meses por ano, nos restantes dedicava-se a pesca com alcatruzes na 

sua barca “Santa Mãe”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------  A camaradagem no auxílio a embarcações quer no porto de abrigo quer em alto mar quando 

estas necessitavam de intervenção junto do hélice, mas também o auxílio e colaboração com socorros 

a náufragos nomeadamente no resgate de cadáveres, eram outras das suas características. ------------ 

 --------- Algum do seu material, bem como fotografias e currículo fazem parte do nosso Museu 

Marítimo desde a sua inauguração. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Deixou-nos no passado dia 31 de Agosto seguindo assim no seu mais profundo mergulho. ----- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 11 de Setembro, manifesta assim o seu pesar, 

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

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

 --------- Neste Período intervieram as seguintes Cidadãs e Cidadão: ------------------------------------------------ 

 --------- Natália Baeta Capítulo, Tiago Luís e Paula Serra Pito, na qualidade de representantes do grupo 

de pais de alunos do pré-escolar da Escola Básica de Sesimbra, e Sandra Almeida, respeitante à não 

renovação de contrato da funcionária, pelo Externato Santa Joana, enquanto IPSS com Protocolo 

celebrado entre a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho. --- 

 ---------  Foram prestados esclarecimentos pela Câmara Municipal e tecidos vários comentários por 

Deputados da AMS. Ficou acordada, por sugestão da Presidente da Assembleia Municipal, a realização 

de uma reunião conjunta da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais e da Comissão Sociocultural, 

Cidadania e Segurança dos Cidadãos, com a solicitação de presença de representantes do grupo de pais, 

da Sra. Presidente da Câmara Municipal, da Direção do Externato Santa Joana, e da Direção do 

Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho. ---------------------------------------------------------  

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

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

 --------- Apreciação da Atividade Municipal ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Sobre este assunto foram feitas avaliações sobre a atividade municipal e solicitados 

esclarecimentos à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Ponto 2 da Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Relatório da atividade da Assembleia Municipal – Mandato 2013/2017 ------------------------------ 

 --------- Presente o relatório de atividade da Assembleia Municipal, foi feita uma avaliação do 

funcionamento da Assembleia Municipal por cada um dos Líderes dos Grupos Municipais, pela 

Presidente da Câmara Municipal e pela Presidente da Assembleia Municipal. ----------------------------------- 

 --------- Também foi feita uma apresentação pela Presidente da Assembleia Municipal, sob a forma de 

“power point”, ilustrativa dos pontos principais focados no respetivo relatório, bem como projetado um 

vídeo destacando atividades e momentos mais significativos. -------------------------------------------------------  

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

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

Sesimbra, 12 de setembro de 2017. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


