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ATA Nº6/2017 

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OURÉM, EM SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZASSETE. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, pelas 

dezanove horas, reuniu, em sessão extraordinária, a Assembleia Municipal de Ourém, no 

cineteatro municipal de Ourém, convocada nos termos do n.º 1, do art.º 45.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro (versão atualizada), com a Ordem de Trabalhos legalmente prevista, ou 

seja: ---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  ORDEM DE TRABALHOS:  ---------------------------------------------------------------------------  

 -----------  01 – Eleição da Mesa da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------  

 -----------  Presidiu o membro da Assembleia Municipal, senhor JOÃO MANUEL MOURA 

RODRIGUES, que encabeçou a lista da Coligação Ourém Sempre - PPD/PSD.CDS/PP, a mais 

votada nas eleições autárquicas realizadas no dia um de outubro do ano de dois mil e 

dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  Verificou-se a presença dos membros da Assembleia Municipal, senhores: --------------  

 -----------  João Manuel Moura Rodrigues  -----------------------------------------------------------------------  

 -----------  José Manuel Pereira Alho  ------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Martim José Rosado Borges de Freitas  ------------------------------------------------------------  

 -----------  António Ribeiro Gameiro  -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Ana Margarida Henriques Neves Vieira  ------------------------------------------------------------  

 -----------  Humberto Luís Ferraz Antunes  -----------------------------------------------------------------------  

 -----------  Maria Helena Magalhães Barroso  -------------------------------------------------------------------  

 -----------  Helena Santos Pereira  ----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Alexandre Manuel Gaspar Faria  ----------------------------------------------------------------------  

 -----------  Manuel Dias das Neves  --------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Ana Filipa Reis de Sousa Pereira  --------------------------------------------------------------------  

 -----------  Nuno Manuel Pinto Dias  --------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  Catarina Borges Faria  -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Pedro Miguel Marques Pereira  -----------------------------------------------------------------------  

 -----------  Nuno Miguel Gonçalves Baptista Pereira  ----------------------------------------------------------  

 -----------  Estela José Nunes Silva  --------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Filipe Remi Callebaut Mendes  ------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Cláudia Maria Pereira Campos  -----------------------------------------------------------------------  

 -----------  Alberto José Pires Caveiro  -----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Valdemar Pinheiro de Oliveira  ------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Paula Cristina de Oliveira Martins  --------------------------------------------------------------------  

 -----------  Verificou-se a presença dos Presidentes de Junta de Freguesia, senhores: --------------  

----------- Freguesia de Alburitel – Engrácia Maria Vieira Marques Carriço ------------------------------ 

----------- Freguesia de Atouguia – António Henriques Pereira ---------------------------------------------- 

----------- Freguesia de Caxarias – Filipe de Frias Antunes da Graça ------------------------------------- 

----------- Freguesia de Espite – Dulce Raquel Lourenço Mateus ------------------------------------------ 

----------- Freguesia de Fátima – Humberto António Figueira da Silva ------------------------------------ 

----------- Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias – Luís Pereira de Oliveira ----------------- 

----------- Freguesia de Nossa Senhora da Piedade – Joaquim Manuel Sousa e Silva --------------- 

----------- Freguesia de Seiça – Custódio de Sousa Henriques --------------------------------------------- 

----------- União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais – Abílio Gameiro 

Rodrigues ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- União das Freguesias de Gondemaria e Olival – Fernando de Oliveira Ferreira ---------- 

----------- União das Freguesias de Matas e Cercal – Virgílio Antunes Dias ----------------------------- 

----------- União das Freguesias Rio de Couros e Casal dos Bernardos – Jorge Manuel Dias 

Lopes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Freguesia de Urqueira – Orlando Sérgio Palmeiro Calado Cavaco --------------------------- 

----------- Em cumprimento do n.º 1 e n.º3 do artigo 48º, da Lei n.º169/99, de 18 de setembro 

(versão atualizada) compareceu o Executivo camarário, conforme se especifica: --------------------  

 -----------  Senhor Presidente da Câmara: ------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque ----------------------------------------  

 -----------  Senhores Vereadores em regime de permanência: ----------------------------------------------  

 -----------  Natálio de Oliveira Reis  ---------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Maria Isabel Tavares Cardoso Justa de Sousa Costa  ------------------------------------------  

 -----------  Rui Manuel Simões Vital  -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------   Compareceram os Vereadores em regime de não permanência, senhores:  -------------  

----------- Cília Maria de Jesus Seixo ------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  José Augusto Dias dos Reis  ---------------------------------------------------------------------------  

----------- João Miguel Caldeira Heitor ----------------------------------------------------------------------------  

***** 

*** 

01 – ORDEM DE TRABALHOS. ----------------------------------------------------------------------------------   

01.01 –  ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ------------------------------------------- 

 -----------  Aberta a sessão, o membro da Assembleia Municipal, senhor JOÃO MANUEL 

MOURA RODRIGUES questionou os representantes dos partidos políticos, com assento neste 

órgão deliberativo, sobre o modo de eleição da mesa, uninominal ou por meio de listas, 

conforme previsto no n.º 1, do artigo 28.º do Regimento da Assembleia Municipal. ------------------ 

----------- Foi entendimento, proceder à eleição da mesa por meio de listas, tendo-se, para o 

efeito, questionado sobre a apresentação das mesmas, verificando-se as intervenções dos 

membros da Assembleia Municipal, senhores: ----------------------------------------------------------------- 

= JOSÉ MANUEL PEREIRA ALHO, em nome da bancada do Partido Socialista, expôs o 

seguinte: “O Partido Socialista declara não apresentar nenhuma lista para a eleição da Mesa 

da Assembleia Municipal de Ourém como sinal de respeito aos votos expressos pelos 

oureenses que manifestaram uma inequívoca maioria entre elementos eleitos diretamente por 

voto e os Presidentes de Junta de Freguesia com assento neste órgão. ------------------------------- 

Neste pressuposto, declaramos também a nossa abstenção neste ato que se vai seguir.” -------- 

= JOÃO MANUEL MOURA RODRIGUES, em nome da bancada do Partido Social Democrata, 

apresentou a seguinte lista: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------- Presidente – João Manuel Moura Rodrigues -------------------------------------------------------- 

----------- 1.º Secretário – Humberto Luís Ferraz Antunes --------------------------------------------------- 

----------- 2. Secretário – Ana Margarida Henriques Neves Vieira ------------------------------------------ 

 -----------  Registando-se a apresentação de uma única lista – Lista A, procedeu-se de imediato 

à votação, por escrutínio secreto, apurando-se o seguinte resultado: ------------------------------------ 

 -----------  Número de votantes – trinta e quatro (34). ---------------------------------------------------------- 

----------- Lista A – vinte e dois votos (22) ----------------------------------------------------------------------- 

----------- Brancos – onze votos (11) ------------------------------------------------------------------------------ 

----------- Nulos – um voto (01) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  Verificados os resultados, a Mesa da Assembleia Municipal de Ourém passou a ter a 

seguinte constituição: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  Presidente: JOÃO MANUEL MOURA RODRIGUES ---------------------------------------------------- 

 -----------  Primeiro Secretário: HUMBERTO LUÍS FERRAZ ANTUNES ------------------------------------------ 

 -----------  Segundo Secretário: ANA MARGARIDA HENRIQUES NEVES VIEIRA. ----------------------------- 

 -----------  De imediato, os membros constituintes da mesa da Assembleia Municipal de Ourém, 

tomaram os respetivos lugares na mesma.  --------------------------------------------------------------------  

----------- Tomando a palavra, o senhor PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL antes de 

dar a palavra aos diferentes partidos concorrentes ao ato eleitoral, sugeriu que aqueles que 

tivessem intenção de constituir grupo municipal, fizessem-no por escrito, indicando os 

respetivos membros constituintes. --------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Intervieram os representantes dos partidos políticos, com assento neste órgão 

deliberativo, senhores: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

= HELENA SANTOS PEREIRA, em nome da bancada do MOVE – Movimento Ourém Vivo e 

Empreendedor, expôs o seguinte: “Boa Tarde a todos os presentes ------------------------------------- 

Nas recentes eleições autárquicas o povo de Ourém através do seu voto escolheu os seus 

eleitos, e face aos seus resultados, queremos dar os parabéns a todos os candidatos 

vencedores das candidaturas para Juntas de freguesia, Assembleia Municipal e Câmara 
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Municipal, aproveitando, igualmente, para saudar os não eleitos pelo seu empenho e coragem, 

e à população do concelho louvar o civismo revelado! ------------------------------------------------------- 

Como eleitos do MOVE - Movimento Independente, e agora empossados, como membros do 

órgão deliberativo, disponibilizamo-nos para desenvolver todos os esforços no sentido de 

contribuir não só para o bem-estar de todos Oureenses, como também para o desenvolvimento 

integrado e sustentado de todo o Município. -------------------------------------------------------------------- 

Deixar-nos-emos guiar sempre, pelo respeito para com os membros eleitos deste órgão pela 

defesa dos interesses das pessoas, tratadas, sempre, por igual e orientar-nos-emos, ainda, 

pelo sentido de responsabilidade não só quando formos chamados a votar, como, quando por 

iniciativa própria, apresentarmos pedidos de esclarecimentos, sugestões, declarações, e, 

ainda, propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agora, mais do que falar do passado, importa caminhar em frente dignificando o futuro de 

todos os Oureenses. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

É com este objetivo que, enquanto eleitos do Move- Movimento independente, nos 

prontificamos trabalhar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

E a todos os candidatos eleitos, em especial aos nossos Presidente da Câmara e Presidente 

da Assembleia, hoje empossados, desejámos um bom trabalho em prol dos interesses dos 

Oureenses e de todo o concelho. Obrigada em nome dos eleitos do Move.” -------------------------- 

= MARTIM JOSÉ ROSADO BORGES DE FREITAS, em nome da bancada do CDS-PP, expôs 

o seguinte: “Muito boa tarde, --------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, usando o protocolo, começo por si, desejando-lhe 

uma ótima eleição no mandato que vai exercer agora. Desejo que esta Assembleia possa ser, 

como será certamente, bem conduzida, desejando que todos possamos, como é seu timbre 

que conheço, pronunciarmo-nos abertamente. --------------------------------------------------------------- 

Também felicitaria os novos membros eleitos da Assembleia Municipal, bem como todos os 

Presidentes de Junta que também hoje aqui estiveram presentes e assinaram a sua posse 

como membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 
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Deixem-me dizer que também gostaria de deixar uma palavra àqueles que terminam hoje 

funções, e ainda estou no campo da Assembleia Municipal, porque tenho a certeza que cada 

um por si deu o que podia ter dado ao concelho de Ourém. ------------------------------------------------ 

E agora sim, depois de furar um pouco o protocolo, que foi falar um pouco daqueles que agora 

saíram desta Assembleia Municipal, gostaria também de cumprimentar o senhor Presidente da 

Câmara e a vereação e dizer que o CDS-PP constituirá um grupo municipal aqui nesta 

Assembleia Municipal e constitui-lo-á com base também nos compromissos que assumimos 

eleitoralmente, mas sobretudo com o compromisso que hoje temos com os oureenses. Há um 

compromisso eleitoral, mas há um compromisso maior com os oureenses. É por isso quer a 

Câmara Municipal, quer os membros da Assembleia Municipal, sejam do CDS-PP, sejam de 

outros grupos, nós vamos trabalhar todos em conjunto. Se pedirem ao CDS-PP, peçam ao 

CDS/PP para estarem unidos a trabalhar em nome de Ourém e a trabalhar em nome dos 

oureenses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gostaria agora de dar uma pequena palavra aos órgãos de comunicação social aqui presentes 

porque, certamente por lapso, têm dito que a Câmara foi ganha por um partido. Foi ganha por 

dois partidos e ganha sobretudo pelos oureenses. Esse lapso foi dito nas últimas semanas, 

será certamente retificado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Queria ainda dizer que o CDS-PP estará aqui presente, fará esse grupo municipal e talvez 

sejamos nós os últimos a poder esperar-se aquilo que vou dizer agora. Gostaria de saudar 

todos aqueles que ao longo dos anos deram o seu melhor na pessoa de uma personalidade 

deste concelho, que tive o privilégio de conhecer há cerca de vinte anos e que está presente 

nesta sala. Gostava na pessoa dessa personalidade oureense, saudar todos aqueles que ao 

longo destes anos trabalharam pelo concelho de Ourém. --------------------------------------------------- 

Conheci-o, como disse, há vinte anos, numa sede completamente diferente desta. Conheci-o 

em Bruxelas. É o Professor Sérgio Ribeiro para quem eu peço uma salva de palmas para 

homenagear todos aqueles que estiveram ao longo dos anos a trabalhar pelo concelho de 

Ourém. Era talvez a última pessoa que o pudesse fazer segundo algumas outras entidades que 

aqui estão. Mas, eu queria dizer que é exatamente na Assembleia Municipal, onde se faz e 
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onde funciona a democracia. E, como é aqui que funciona a democracia, é aqui que nós temos 

de saber ouvir, saber ver, saber pronunciarmo-nos e, saber sobretudo interpretar aquilo que é a 

nossa missão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muito obrigado a todos ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Felicidades aos não eleitos ------------------------------------------------------------------------------------------

Otimo mandato aos eleitos.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

= JOSÉ MANUEL PEREIRA ALHO, em nome da bancada do Partido Socialista, expôs o 

seguinte: “Boa Tarde -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cumprimento todos os eleitos para a Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Ourém que 

neste dia tomaram posse nas suas funções e a todos desejo o maior sucesso no desempenho 

das suas obrigações na defesa dos interesses do nosso concelho e das suas populações, 

permitindo-me alargar o cumprimento e o desejo a todos os autarcas de freguesia 

empossados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cumprimento todos os convidados. ------------------------------------------------------------------------------- 

No passado 1 de outubro o povo de Ourém pronunciou-se e fez as suas escolhas no sentido 

de conferir responsabilidades de representação a um conjunto de cidadãos que integrados em 

grupos políticos e de cidadãos se disponibilizaram para gerir o nosso município e também as 

13 assembleias e juntas de freguesia. ---------------------------------------------------------------------------- 

A todos os cidadãos que se disponibilizaram para este exercício democrático dirijo os meus 

cumprimentos e expresso gratidão pela sua generosidade independentemente da sua eleição 

se ter ou não concretizado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Todos somos importantes para que a Democracia se exerça em plenitude e 

independentemente dos resultados alcançados todos somos vencedores só pelo simples facto 

de estarmos presentes na luta pelo melhor da nossa terra e como dizia Mário Soares, figura 

maior da nossa democracia:” só é derrotado quem desiste de lutar”. ------------------------------------ 

Também a população de eleitores sai vencedora pois uma larga percentagem quis decidir, com 

o seu voto, aquilo que entende melhor para esta terra honrando o principio civilizacional: um 

Homem um voto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No arranque deste novo ciclo politico quero também expressar um forte reconhecimento a 

todas e todos os que neste percurso de afirmação do poder local democrático deram o seu 

contributo e o seu empenho nesta causa comum que é o serviço público, honrando a 

oportunidade que o 25 de Abril proporcionou de sermos responsáveis por construir um modelo 

de sociedade, que permite uma melhor igualdade de oportunidades , direitos e deveres de 

cidadania, para todos sem exceção, expressos de forma livre e comprometida com o bem 

comum. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muito Obrigado a todos e uma referência especial àqueles que o fizeram em nome do Partido 

Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Um cumprimento especial a todos os funcionários e dirigentes da Câmara Municipal, e do 

sector empresarial municipal, ao pessoal de apoio à Assembleia Municipal e a todos os 

funcionários das Juntas de freguesia; sem a vossa dedicação e profissionalismo pouco seria 

possível concretizar em prol das necessidades diárias da população e do desenvolvimento do 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uma palavra de agradecimento para todos aqueles que nas instituições humanitárias, 

desportivas, culturais e sociais, nas empresas, noutras organizações da sociedade civil e na 

administração desconcentrada do Estado, todos os dias, complementam com o seu trabalho e 

empenho a ação do município e das freguesias, verdadeiros parceiros estratégicos para uma 

terra com futuro e ambição! ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Neste momento solene em que passamos a estar legitimamente empossados de 

responsabilidades e de esperanças em nós depositados quero relembrar as razões pelas quais 

nos sujeitámos ao sufrágio eleitoral: ------------------------------------------------------------------------------ 

1-Por IMPERATIVO DE CIDADANIA, enquanto oureenses empenhados e comprometidos com 

o desenvolvimento da nossa terra, motivados para continuar a APOIAR E VALORIZAR A 

CAPACIDADE EMPREENDEDORA das gentes deste concelho sem esquecer o enorme 

potencial dos nossos emigrantes e de todos aqueles que querem fazer de Ourém a sua terra 

de adoção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2-Porque estamos confiantes que podemos ajudar no processo de AFIRMAÇÃO DE OURÉM 

no contexto regional e nacional, pela positiva, pelo respeito e pela divulgação das 

potencialidades existentes nesta terra e na sua população. ------------------------------------------------ 

3-Porque acreditamos que podemos dar um contributo para GARANTIR CONFIANÇA NO 

FUTURO desafiando todos a participar nas opções de desenvolvimento o qual se constrói na 

capacidade de integrar as potencialidades naturais e as dinâmicas sociais e económicas de 

forma estratégica, assente na relação com as pessoas e com as instituições, nomeadamente o 

Poder Central, tratando de igual forma todos os cidadãos no respeito pelos seus anseios e 

promovendo um apoio rigoroso, transparente e não discriminatório. ------------------------------------- 

4-Porque estamos disponíveis para servir Ourém e a sua população! ----------------------------------- 

Caras e caros autarcas ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caras e caros convidados -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oureenses ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este é o nosso compromisso para os próximos anos, que hoje aqui afirmamos em nome do 

Partido Socialista e dos independentes que integraram as nossas listas, na certeza de que a 

nossa participação não se esgota apenas no trabalho dos agora empossados, mas continua a 

contar com o envolvimento de todos os que abraçaram o nosso projeto e a nossa equipa. ------- 

Temos a certeza que para termos um futuro bem-sucedido, todos somos fundamentais, tendo 

como foco principal da nossa preocupação e ação, as pessoas, as suas necessidades, as suas 

aspirações e porque não dizê-lo: os seus sonhos. ----------------------------------------------------------- 

Somos a terra de figuras marcantes em termos nacionais como D. Afonso de Bragança, 

Francisco Vieira de Figueiredo, Artur de Oliveira Santos, José da Silva Lopes. ----------------------- 

Tivemos nesta Assembleia Carlos André e Sérgio Ribeiro cujo currículo transcende as nossas 

fronteiras e aos quais se juntam nomes que fora dos círculos da politica são reconhecidos 

além-fronteiras como Armando Lopes em França. ------------------------------------------------------------ 

Somos com orgulho uma terra de talento e empreendedorismo cuja lista de nomes, embora 

justa, seria de uma exaustão inadequada ao tempo desta sessão. --------------------------------------- 
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Acolhemos no nosso território todo o simbólico da cidade da Paz, destino religioso mundial e 

espaço ecuménico, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mantemos e valorizamos patrimónios naturais e culturais de dimensão europeia e mundial. ----- 

Somos pois uma terra com história e com futuro. -------------------------------------------------------------- 

Por todas essas razões atrás referidas, o concelho de Ourém conta com o nosso trabalho, 

empenho, participação séria, honesta, exigente e democrática. ------------------------------------------- 

Ourém vai continuar a contar connosco, como sempre contou nas décadas de poder local 

democrático…. e nos momentos em que foi necessário lutar para hoje podermos estar aqui 

neste exercício de liberdade e democracia. --------------------------------------------------------------------- 

Viva a Democracia! ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viva o Poder Local Democrático! ----------------------------------------------------------------------------------- 

Viva Portugal! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Viva Ourém!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

= NUNO MANUEL PINTO DIAS, em nome da bancada do Partido Social Democrata, expôs o 

seguinte: “Boa noite a todos ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Gostaria de dar os parabéns pela eleição da mesa e dar também os parabéns ao senhor 

Presidente da Câmara e à sua equipe que compõe a vereação, pela tomada de posse. ----------- 

Gostaria de cumprimentar todos aqueles que cessam funções e aqueles que começam agora a 

executá-las. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quero saudar o trabalho até aqui executado em nome do Partido Social Democrata e também 

em meu nome pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saúdo naturalmente o novo executivo, sabendo que dele se espera uma missão muito 

importante, a missão de concretizar, como o Presidente disse, os nossos sonhos e as nossas 

ambições. Estamos confiantes que a sua equipe e o seu executivo irá dar tudo e dar prova de 

toda a sua competência e capacidade para essa realização. ---------------------------------------------- 

Sendo o exercício do poder uma tarefa difícil, a Assembleia Municipal é um órgão que estará 

sempre disponível para todos os cidadãos. --------------------------------------------------------------------- 
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Em meu nome e em nome da bancada do Partido Social Democrata quero dizer que estamos 

aqui para servir todos os oureenses, todos eles sem exceção. -------------------------------------------- 

Muito obrigado.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Tomando a palavra, o senhor PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, expôs o 

seguinte: “Ex.mos ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente de Câmara Municipal Senhor Luís Albuquerque ------------------------------------- 

Senhores ex Presidentes de Câmara e Assembleia Municipal de Ourém ------------------------------- 

Senhores Vereadores ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhores Deputados Municipais ---------------------------------------------------------------------------------- 

Senhores Presidentes de Junta de freguesia ------------------------------------------------------------------- 

Senhor Sub Comissário da PSP Diogo Lopes ------------------------------------------------------------------ 

Senhor Padre Manuel Armindo Janeiro, Pároco N.ª Sr.ª Piedade em representação do Senhor 

Bispo de Leiria-Fátima. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vice Reitor, Reverendo Pároco Vitor Manuel Continho em representação do Senhor 

Reitor do Santuário de Fátima -------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Presidente do NERSANT, Dr.ª Maria Salomé ------------------------------------------------------ 

Senhor Presidente da ACISO Dr. Domingos Neves ----------------------------------------------------------- 

Senhores Presidentes da Direção e Comando das: ----------------------------------------------------------- 

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Ourém ------------------------------------------------- 

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Caxarias ---------------------------------------------- 

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Fátima -------------------------------------------------

Dr.ª Micaela Durão – Agrupamento de Escolas IV Conde de Ourém ------------------------------------- 

Sr. Diretor do Centro de Estudos de Fátima, Dr. Manuel Bento -------------------------------------------- 

Sr. Diretor do Colégio Sagrado Coração Maria – Dr. Serafim Costa ------------------------------------ 

Senhor Presidente da Delegação dos Advogados de Ourém – Dr. Agostinho ------------------------- 

Senhora Provedora Santa Casa da Misericórdia Fátima-Ourém – Dr.ª Fernanda Rosa ------------ 

Em representação da Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida – Dr.ª Maria São José -------- 
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Demais entidades presentes, cuja referencia personalizada me vejo inibido de fazer por 

ausência de confirmação de presença nesta cerimónia. ----------------------------------------------------- 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, ------------------------------------------------------------------------------ 

Porque a gratidão vai muito para além do “muito obrigado”, ultrapassa gentilezas e é superior a 

qualquer interesse! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Porque estar grato é virtude de quem reconhece no outro, o valor que ele tem e o que ele fez 

sem exigir nada em troca! -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Porque quem sabe agradecer está mais apto a crescer! ---------------------------------------------------- 

Inicio esta minha intervenção com uma palavra de agradecimento, em nome do concelho que 

agora represento, uma palavra de gratidão a uma mulher que, ainda menina e moça, no tempo 

em que se reclamava e lutava pela democracia, saiu de Lisboa e veio ajudar no projeto 

educativo em Vila Nova de Ourém, aqui se instalou e cedo se interessou pelas causas sociais 

e pelo bem da comunidade. Ajudou localmente a fundar um partido político, e desde então a 

sua vida tem sido uma entrega total e abnegada pela causa pública, conquistou amizades mas 

também descontentes, nem sempre gerou consensos, principalmente quando pretendeu 

defender outros mais do que a si própria. Entregou-se à causa pública ocupando lugares que 

exigiram dela, sempre mais do que ela alguma vez exigiu dos lugares, o seu interesse maior 

sempre foi Ourém! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em nome do concelho de Ourém e do seu povo que aqui represento, um muito obrigado à 

Professora Deolinda Simões. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A segunda palavra vai para o Presidente de Câmara que hoje cessa funções. ----------------------- 

O Dr. Paulo Fonseca encerra hoje aqui um ciclo de oito anos de presidência de Câmara, como 

em tudo na vida há registos menos bons mas há também feitos muito positivos, permitam-me 

que enalteça alguns destes últimos para que na memória persistam coisas boas. Na vertente 

cultural, possivelmente, os últimos oito anos conheceram dos melhores anos de sempre no 

concelho de Ourém no que ao programa cultural diz respeito. A Cultura é um exercício 

profundo de identidade, e vossa excelência semeou uma identidade cultural em Ourém que 

esperemos venha a ser continuada e colhida! ----------------------------------------------------------------- 
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Outra área que merece o nosso reconhecimento foi a aposta no Turismo e na afirmação 

internacional de Fátima e do Concelho de Ourém. Seria ingratidão não reconhecer o bom 

trabalho feito neste sector tão determinante para o concelho. Igualmente na área social, foi 

efetuado um trabalho meritório e a merecer distinção. ------------------------------------------------------ 

Quero manifestar aqui, em nome do concelho de Ourém, um profundo agradecimento a vossa 

excelência, Dr. Paulo Fonseca, pelos 8 anos que presidiu à Câmara Municipal de Ourém. ------- 

Nesta tarefa que me é confiada, de falar em nome do povo do concelho, tenho não só a 

incumbência como a obrigação, de tecer agradecimentos, mas também exprimir sentimentos, e 

o sentimento do povo do concelho é que vossa Excelência Dr. Paulo Fonseca é das pessoas 

mais queridas e respeitadas pela população do nosso concelho. ----------------------------------------- 

A minha terceira palavra de agradecimento vai para todos aqueles que cessam hoje funções, 

seja na Câmara Municipal: Vereadores, adjuntos, assessores e secretários seja na Assembleia 

Municipal, todos os deputados dos diferentes quadrantes políticos, em nome do município um 

muito obrigado pelo que deram de si em prol da causa pública. ------------------------------------------- 

Minhas senhoras e Meus senhores, ------------------------------------------------------------------------------- 

Quero agradecer à “gente da minha terra” a confiança em mim depositada em dois atos 

eleitorais consecutivos, conferindo-me a oportunidade de poder estar aqui perante vós a 

assumir este compromisso, é com muita honra e muito sentido de responsabilidade que aceito 

o vosso desafio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A todos os que assumiram responsabilidades autárquicas e juraram solenemente cumprir com 

lealdade as funções que lhes foram confiadas, formulo votos de um bom mandato. ---------------- 

Em particular os novos deputados municipais podem contar com a presidência da Assembleia 

Municipal, todos sem exceção, com tratamento e dignidades inerentes ao cargo e função que 

representam, sob a minha Presidência tentarei em cada momento, disponibilizar os meios que 

estiverem ao meu alcance para o bom exercício das funções. --------------------------------------------- 

Ao executivo municipal desejo votos de um bom mandato no desempenho das vossas funções.  

Permitam-me que me dirija de modo particular ao Presidente de Câmara: ----------------------------- 
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Senhor Luís Albuquerque, o povo do concelho de Ourém, nas eleições de 1 de outubro, 

expressou-se de forma clara e inequívoca depositando em vossa excelência a confiança para 

gerir a causa pública e para elevar mais alto o concelho. Estou convicto de que está à altura 

das enormes responsabilidades que hoje têm inicio, elas são muitas, mas permitam-me que 

destaque algumas: A gestão e coesão territorial serão um desafio enorme que vossa 

excelência terá em mãos, uma batalha que terá de ser ganha para travar possíveis clivagens 

entre território e entre gentes do concelho, no sector empresarial as empresas e empresários 

carecem que se facilitem oportunidades, todos, sem tratamentos preferenciais, merecem que o 

município lhes conceda as condições para que possam trabalhar, criar emprego e gerar 

riqueza, muitas vezes bastando que não se criem entraves burocráticos ao desenvolvimento. -- 

A nossa vasta floresta, pela riqueza que representa a todos os níveis, merece um tratamento e 

uma atenção especiais. Numa altura em que todos parecem querer “lavar as mãos” de 

responsabilidades, os municípios talvez tenham em seu poder o maior caderno de encargos de 

responsabilidade na gestão florestal, têm os instrumentos e as leis para evitar tragédias como 

aquelas que Portugal conheceu recentemente, é preciso estratégia é urgente agir neste sector! 

Minhas senhoras e meus senhores, estas são apenas algumas, das muitas áreas a que a 

gestão municipal terá de entregar todo o empenho e dedicação, a Câmara Municipal na pessoa 

do Senhor Presidente poderá contar com a colaboração e empenho da Assembleia Municipal 

para que juntos possamos erguer bem alto o concelho de Ourém. --------------------------------------- 

A Assembleia Municipal fará o acompanhamento e a fiscalização da atividade municipal, bem 

como, dentro do seu quadro de competências, assumirá cabalmente as suas funções 

deliberativas, entenda-se como competência deliberativa o ato de ponderar, debater, emitir 

opinião, analisar e tomar a resolução, decidir nos casos em que a lei lhe confere tais poderes.  

Diz a Alínea c) do nº 2 artigo 26º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro -------------------------------- 

"Deliberar sobre a constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho para o estudo 

de matérias relacionadas com as atribuições do município e sem prejudicar o funcionamento e 

a atividade normal da câmara municipal.” ----------------------------------------------------------------------- 
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As Comissões revelam uma grande importância porque são espaços de debate e de trabalho 

específicos onde poderão estar representadas todas as forças políticas que constituem a 

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

Para que nos seja possível emitir e fundamentar melhor opinião, principalmente nas matérias 

de maior importância para o município, é minha pretensão constituir Comissões Permanentes 

de acompanhamento da atividade municipal com reuniões periódicas, em áreas como sejam a 

coesão territorial, o ordenamento do território e urbanismo, o desenvolvimento estratégico 

municipal, a economia e o turismo. Pretende-se que as comissões permanentes, mediante 

cuidada e profunda análise e debate das matérias em apreço, visem a emissão de opinião. 

Todos os grupos municipais terão espaço físico e recursos humanos de apoio à sua atividade. 

Já comuniquei ao senhor Presidente de Câmara que, sendo a Assembleia Municipal um órgão 

sem atividade diária de gestão, pretendemos mudar de instalações e ocupar parte do edifício 

antigo do município recentemente reabilitado, coabitando com o espaço museológico, local que 

me parece com a dignidade e condições essenciais para o exercício da atividade pretendidas. 

Temos ainda por objetivo constituir comissões eventuais sobre temáticas que o venham a 

justificar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tenho ainda como objetivo, criar um leque de vivências que visem estimular a participação dos 

cidadãos na vida democrática local, privilegiando o relacionamento com as organizações e 

entidades locais, sempre com um profundo respeito mútuo pela autonomia e papel de cada um, 

independentemente do peso social, militar ou religioso. ----------------------------------------------------- 

Com o intuito de desenvolver e aprofundar o espírito de cidadania entre os jovens, no seio da 

comunidade escolar e a sua relação com os outros e com as Instituições, pretendemos criar 

uma Assembleia Municipal de Jovens, dedicada a jovens do 3.º ciclo do ensino básico de todos 

os agrupamentos escolares do município, cuja iniciativa pretende o envolvimento dos jovens 

alunos, professores e comunidade escolar. Cada estabelecimento escolar, sem diferenciação 

entre público ou com contrato de associação, terá “bancadas escolares” representativas que 

participarão em sessões convocadas para o efeito, discutir-se-ão áreas que se considerem 

relevantes para o município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pretendemos que esta iniciativa da Assembleia Municipal de Jovens seja integrada nos 

projetos educativos dos Agrupamentos de escolas, e que o mesmo tenha um sentido 

pedagógico e assuma na prática educativa um contexto da vivência da cidadania. ------------------ 

Queremos instituir a atribuição de um prémio anual, designado eu AMOurém. A atribuição 

deste prémio destina-se a reconhecer e evidenciar o mérito de pessoas singulares e coletivas 

por atos relevantes, praticados num determinado período, que tenham influência direta na vida 

do Concelho ou que constituam uma forma de promoção do Município de Ourém em Portugal e 

no Mundo. Pretende também ser um estímulo à solidariedade, à inovação e à criatividade. ------ 

Pretendemos criar o livro de honra municipal, que será assinado pelas personalidades que nos 

dão o privilégio da sua visita. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Pretendemos que as sessões da Assembleia Municipal tenham transmissão direta para que os 

munícipes, não podendo estar presentes, possam assistir às matérias do seu interesse e do 

município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas são apenas algumas das ideias que pretendemos levar a cabo visando uma Assembleia 

Municipal com identidade e vida própria, como já puderam ver, AMO será a sua nova imagem 

pretendendo incutir o espírito fraterno e de amor por Ourém, mas pretendemos também uma 

Assembleia Municipal de referência na promoção da Democracia Participada, para isso 

trabalharemos com honestidade num ambiente de respeito e espírito de cooperação com todos 

os eleitos locais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O nosso compromisso que aqui declarámos jurar solenemente, é em exclusivo um 

compromisso com os munícipes, com os cidadãos do nosso concelho e com Ourém, é por eles 

e para eles que estamos aqui! -------------------------------------------------------------------------------------- 

Bem hajam! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viva Ourém” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

***** 

*** 

01.02 –  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO EM MINUTA ------------------------------ 
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----------- Tomando a palavra, o senhor Presidente da Assembleia Municipal apresentou uma 

breve síntese do ponto único da ordem de trabalhos – Eleição da Mesa da Assembleia 

Municipal, referindo que as várias intervenções apresentadas seriam transcritas em ata. --------- 

----------- Submetida a votação do plenário, foi este ponto da ordem de trabalhos aprovado 

em minuta, nesta parte, para efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------- 

***** 

*** 

01.03 –  PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ---------------------------------------- 

----------- Neste ponto, solicitou a palavra, o munícipe, senhor SÉRGIO JOSÉ FERREIRA 

RIBEIRO, expondo o seguinte: “Boa tarde a todos ----------------------------------------------------------- 

Estava a reservar-me para a parte de intervenção do público que é aquela a que estou 

reservado a partir de agora. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenho por quatro razões: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeira de todas, para cumprimentar, dar os parabéns e pedir bom trabalho a todos os eleitos.  

Segunda razão, porque não tendo sido eleito, pensei, quando o Presidente referiu que teria a 

palavra todas as forças que participaram no ato eleitoral, nós participamos no ato eleitoral pelo 

PCP, pelo Partido Os Verdes e por os Independentes, mas não tivemos eleitos. Podemos, por 

isso mesmo, passada essa situação, estarmos no público a participar na atividade que será a 

vossa e também a nossa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Última razão, e esta é que me decidiu a usar da palavra como público numa assembleia do 

órgão deliberativo em que todas as ordens de trabalho incluem a palavra ao público, para 

agradecer pessoalmente uma referência que me foi feita e sublinhar que essa referência vem 

do Partido que está do outro lado da bancada que eu, durante quase vinte anos, ocupei. 

Obrigado ao CDS por essa referência. -------------------------------------------------------------------------- 

Bom trabalho para todos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

E, podem contar comigo, estarei em todas as sessões como público e a participar naquilo que 

é a democracia, a coisa mais importante que nós temos conquistado e que temos de merecer, 

merecer todos, todos, os eleitos ou não. ------------------------------------------------------------------------- 
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Muito obrigado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bom trabalho.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

***** 

*** 

----------- Concluída a ordem de trabalhos desta sessão extraordinária, o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu esta por encerrada, pelas vinte horas e trinta minutos, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata que, depois de aprovada, vai ser assinada pelo senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, pelo Primeiro Secretário e pelo Segundo Secretário. -------  
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