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-------------------------------------------------ATA N.º 6----------------------------------------------------------------------

-----------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS ----------------------------------  

 ----- Aos catorze dias do mês de outubro de 2021, pelas 21.00h reuniu a Assembleia Municipal de 

Torres Vedras, no Teatro Cine, sito na Av. Tenente Valadim, nesta cidade, para eleger o 

presidente e os secretários da mesa, em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 45.º da Lei n.º 

169/99, de 18.09, na sua atual redação, ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Presidiu José Manuel Rosa Correia, cidadão que encabeçou a lista mais votada, conforme 

determina o n.º 1 do art.º 45.º do citado normativo legal. --------------------------------------------------------  

 ----- Estavam presentes os deputados municipais da Assembleia Municipal que se passam a 

indicar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- António Augusto Ferreira dos Anjos, Jorge Carlos Ferreira dos Santos, Susana Maria Ribeiro 

das Neves, António Carlos Nunes Carneiro, Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, Rui Manuel 

Estrela da Silva, Rui José Prudêncio, Maria Manuela Hortas da Silva Pacheco, Marta Filipa Sousa 

Geraldes, Ana Teresa de Carvalho dos Santos, José António do Vale Paulos, Francisco Artur 

Gomes Corvelo, Maria Leonor Marques Marinheiro, Renato António Cabral Rodrigues Monteiro, 

Pedro Miguel de Sousa Nunes Castelo, Ilídio Paulo Antunes dos Santos, António Fernando Alves 

Fortunato, Carlos Alberto Pontes Filipe, Sónia Alexandra Ferreira Patricio, António João Leal da 

Costa Bastos, Humberto Manuel Sebastião Gomes, Sérgio Augusto Nunes Simões, Ana Isabel 

Marques Fiéis, Andreia Filipa Alves Caldas, Ana Cristina Ferraz Anacleto Clímaco Umbelino, 

Pedro Miguel Germano Bernardes, Pedro Jorge da Vaza dos Santos, António Joaquim do Espirito 

Santo, António José Silva Alves, Luis Pedro Duarte Silva, João Carlos Esteves Caldeira, Luis 

Miguel Antunes Baptista, Nuno Alexandre Paulo Cosme, José Francisco Damas Antunes, Nuno 

Carlos Lopes pinto, João Francisco Mota Tomaz, Celso Jorge Carvalhal Carvalho e David Alves 

Gomes Lopes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Faltou o deputado municipal Tomás Horta Lourenço, por motivos de saúde, considerando-se a 

mesma justificada para todos os efeitos legais. --------------------------------------------------------------------  

 ----- Antes de iniciar os trabalhos o Sr. José Manuel Correia, fez uma breve alocução que se 

passa a transcrever: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- “Sr. Secretário de Estado, Dr. Carlos Miguel, que muito nos honra e estimula com a Sua 

presença, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Sra. Presidente da Camara Municipal, -------------------------------------------------------------------------  

 ----- Caras Vereadoras e Vereadores, --------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Caras Deputadas e Deputados Municipais, -------------------------------------------------------------------  

 ----- Caros Presidentes das Juntas de Freguesia e membros desta Assembleia, -------------------------  



 ----- Um abraço particular a cada um de vós, vocês representam o poder mais próximo dos 

cidadãos, e todos sabemos e reconhecemos a vossa disponibilidade permanente para com os 

Vossos Fregueses, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Fazerem parte integrante e fundamental desta Assembleia Municipal permite-nos saber que 

há sempre alguém que nos alerta para desvios, para o que não interessa às nossas gentes. -------- 

 ----- Estamos antecipadamente gratos por isso, caros Presidentes das nossas Juntas de 

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

 ----- Também agradecemos a presença das Sras. e Srs. Representantes de entidades oficiais, 

especialmente da PSP e da GNR aqui presentes, ----------------------------------------------------------------  

 ----- Sras. e Srs. representantes de associações do nosso concelho, ----------------------------------------  

 ----- Caras e caros representantes da comunicação social, -----------------------------------------------------  

 ----- Caras e Caros Convidados, ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Caras e Caros Torrienses, -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Muito obrigado pela Vossa presença nesta 1.ª reunião da Assembleia Municipal, que declaro 

de imediato aberta” -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

PONTO ÚNICO – ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ----------------------------------  

 ----- O Sr. José Manuel Correia assinalou que esta reunião, seria somente para eleger a mesa da 

Assembleia Municipal, composta por presidente, primeiro secretário e segundo secretário, por 

escrutínio secreto, referindo que poderiam ser apresentadas e votadas propostas em lista, mas, se 

poderia proceder à eleição por votação uninominal nos termos do n.º 2 do art.º 45.º. -------------------  

 ----- Neste sentido, solicitou a apresentação de propostas que não só indicassem os candidatos a 

cada uma das posições, como o modo de votação, em lista ou uninominalmente. ----------------------- 

 ----- O PS apresentou a seguinte Proposta para constituição da Mesa da Assembleia Municipal: ---- 

 ----- “José Manuel Correia - Presidente; ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----- António Fernando Alves Fortunato – 1.º Secretário; -------------------------------------------------------- 

 ----- Maria Leonor Marques Marinheiro – 2.ª Secretário. --------------------------------------------------------- 

 ----- Votação uninominal.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Tendo sido a única proposta apresentada, foi a mesma de imediato colocada à votação tendo 

sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- De seguida deu nota da metodologia a seguir, tendo-se procedido à votação por escrutínio 

secreto como determina o n.º 1 do art.º 46.º da Lei n.º 169/99 de 19/09, na sua atual redação, a 

qual foi acompanhada por membros das forças politicas, representadas na Assembleia Municipal--  

 ----- Após contagem dos votos, registou-se a seguinte votação: ----------------------------------------------  

 ----- Presidente – José Manuel Correia. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----- Sim - 29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- Abstenções – 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Primeiro Secretário – António Fernando Alves Fortunato. ------------------------------------------------- 

 ----- Sim - 29. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Abstenções – 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Segundo Secretário – Maria Leonor Marques Marinheiro. ------------------------------------------------ 

 ----- A Assembleia Municipal deliberou que a Mesa da Assembleia Municipal fique constituída da 

seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Presidente – José Manuel Rosa Correia; ---------------------------------------------------------------------- 

 ----- Primeiro Secretário – António Fernando Alves Fortunato; e ---------------------------------------------- 

 ----- Segundo Secretário – Maria Leonor Marques Marinheiro. ------------------------------------------------ 

 ----- Nos termos do n.º 5 do art.º 46.º do já referenciado normativo legal o Presidente da Mesa 

eleito é o Presidente da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 

 ----- Assim, o Presidente da Assembleia Municipal, Sr. José Manuel Correia pediu para ocuparem 

os seus lugares na mesa os membros eleitos e anunciou que se iria seguir um período para as 

intervenções, período este que seria iniciado pelo próprio e prosseguiria com as intervenções das 

diferentes forças politicas representadas: --------------------------------------------------------------------------- 

 ----- “Renovo as saudações a todos os presentes, muito obrigado pela Vossa presença. -------------- 

 ----- Sra. Presidente da CM, Sras. e Srs. Vereadores, -----------------------------------------------------------   

 ----- Sras. e Srs. Deputados Municipais, -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Antes de mais, quero demonstrar a minha enorme satisfação e agradecimento às Sras. 

Deputadas e Deputados Municipais por me terem eleito presidente desta assembleia. -----------------  

 ----- a Assembleia Municipal da minha terra! -----------------------------------------------------------------------  

 ----- Um bem-haja a todos! ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Mas o meu agradecimento especial vai, como é claro, para todos os Torrienses, 

nomeadamente aos que foram votar no passado dia 26 de setembro. Aos mais de 38 mil que o 

fizeram. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Mas há um grupo de cidadãos torrienses, um grande grupo, que se distingue dos demais.------   

 ----- Estou-me a referir às largas centenas, -------------------------------------------------------------------------   

 ----- senão mesmo mais de mil, ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- de candidatos que se apresentaram a estas eleições no nosso Concelho, --------------------------- 

 ----- a representarem as diferentes forças politicas concorrentes, tanto às Assembleias de 

Freguesia, como para esta Assembleia, como para a Câmara Municipal. ----------------------------------  

 ----- A Todas e a todos o nosso mais profundo e sentido agradecimento, ----------------------------------   

 ----- pela Vossa participação, livre, mas não gratuita, ------------------------------------------------------------   

 ----- interessada e empenhada, ----------------------------------------------------------------------------------------  



 ----- preocupados com a Vossa comunidade -----------------------------------------------------------------------  

 ----- e em encontrar soluções para os problemas que observam. ---------------------------------------------   

 ----- Ou seja, cada um de vós é um verdadeiro cidadão de corpo inteiro. -----------------------------------   

 ----- Muito, mas mesmo muito, obrigado, pelo vosso exemplo. ------------------------------------------------ 

 ----- Esta Assembleia tem a enorme honra e privilegio de representar todos os Torrienses, -----------   

 ----- como tal, tem uma enorme responsabilidade, ----------------------------------------------------------------  

 -----  a responsabilidade de fazer o seu melhor em beneficio de todos os munícipes. -------------------   

 ----- Sei, tenho a certeza, que todos nós, deputados municipais torrienses, --------------------------------  

 ----- iremos dar o nosso melhor saber e competência para o conseguirmos. -------------------------------  

 ----- Dou um abraço fraterno, amigo, a todos os deputados municipais, -------------------------------------   

 ----- não esquecendo a nossa Presidente da CM e toda a sua equipa de Vereadores, ------------------   

 ----- desejando a cada um as maiores felicidades para este mandato que agora iniciam. --------------  

 ----- Também muitos parabéns pela Vossa eleição e compromisso cívico que demonstram. ----------   

 ----- Abraço cada um de vós! -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Neste momento, no simbolismo deste ato -------------------------------------------------------------------- ,  

 ----- sei que todos me acompanham nos sentimentos e votos que vou expressar. -----------------------  

 ----- Primeiro, uma grande saudade, de ternura, de grande respeito, ----------------------------------------  

 ----- tanto intelectual como pela obra do nosso saudoso Presidente Dr. Alberto Avelino. ---------------   

 ----- Será sempre um guia para a nossa ação, ---------------------------------------------------------------------   

 ----- especialmente para mim como Presidente da Assembleia Municipal. ----------------------------------  

 ----- Será sempre, o meu Presidente! ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Uma Grande salva de palmas para o Presidente Alberto Avelino! --------------------------------------  

 ----- Outro voto, vai para um homem que nos surpreendeu com a sua partida, ----------------------------  

 ----- que nos deixou destroçados quando o fez, pelo dramatismo e incompreensão. --------------------  

 ----- Um homem de trabalho, de trabalhar, trabalhar, trabalhar. -----------------------------------------------  

 ----- Um homem a quem todos os Torrienses devem gratidão, ------------------------------------------------   

 ----- pelo imenso trabalho que realizou, pela nossa terra, pelas nossas gentes. ---------------------------  

 ----- Pela sua generosidade e dinamismo permanente, ----------------------------------------------------------  

 ----- sobretudo e especialmente nos maus momentos. -----------------------------------------------------------  

 ----- Ele estava sempre pronto, sempre onde tinha de estar, ---------------------------------------------------  

 ----- sempre disponível e empenhado na sua missão. ------------------------------------------------------------   

 ----- É um exemplo de dedicação à causa pública, ----------------------------------------------------------------   

 ----- de defesa dos mais fracos e desprotegidos. ------------------------------------------------------------------  

 ----- Uma pessoa solidária, fraterna, amiga e sensível! ----------------------------------------------------------  

 ----- Peço a todos, um minuto de silencio pelo nosso Presidente Carlos Bernardes. Muito Obrigado! 
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 ----- Não posso também neste momento não invocar os outros anteriores Presidentes desta 

Assembleia Municipal, presidentes dum tempo democrático. --------------------------------------------------   

 ----- Homens de Abril, sempre! -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Todos homens bons, homens da liberdade, fraternidade e democracia, ------------------------------   

 ----- valores que souberam bem representar e exigir que se praticassem nesta casa. -------------------  

 ----- Como tal relembro os Srs. João Carlos e António Faustino, nossos, primeiro e segundo 

presidentes, após abril 1974. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Homens grandes e impolutos! Devemos-lhes a entrega, a generosidade do seu trabalho pelo 

nosso Concelho, pela Autarquia. Pela consolidação da nossa democracia. --------------------------------   

 ----- Muito obrigado Presidentes! --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Um outro Presidente que está sempre a conquistar a nossa admiração e respeito, ----------------   

 ----- sobretudo por ter sido Presidente por motivos infelizes, ---------------------------------------------------  

 ----- O António Fortunato foi nosso Presidente, --------------------------------------------------------------------   

 ----- mas é sobretudo Campeão, o nosso Campeão! -------------------------------------------------------------   

 ----- E é tão bom ele continuar a controlar-nos com o seu cuidado, disciplina, rigor e imparcialidade.

 ----- Obrigado Fortunato. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Hoje, tenho o enorme desafio de substituir alguém como Presidente desta Assembleia 

Municipal, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- que tem um enormíssimo passado de total entrega e dedicação, ---------------------------------------   

 ----- competente e esclarecida, à nossa terra, ----------------------------------------------------------------------  

 ----- como Presidente de Junta, da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. ---------------------- 

 ----- Ninguém consegue ter mais experiência e saber autárquico que o Dr. José Augusto de 

Carvalho.Não esquecendo os seus anos como membro do governo da republica com a tutela das 

autarquias locais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Obrigado Zé, pelos ensinamentos ao longo da vida,-------------------------------------------------------- 

 ----- pela amizade, pelo exemplo. --------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Espero que te sintas bem com o meu desempenho,--------------------------------------------------------   

 ----- Espero vir a ser merecedor da tua aprovação. ---------------------------------------------------------------   

 ----- Um grande e forte abraço. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- E na figura do Dr. José Augusto de Carvalho, espero que todos me acompanhem num aplauso 

não só a ele dirigido, mas também a todas e a todos que já foram membros desta Assembleia, -----   

 ----- que deram o seu melhor pela nossa terra, --------------------------------------------------------------------   

 ----- nomeadamente aqueles que agora findam os seus mandatos. ------------------------------------------   

 ----- Muito obrigado a todos - uma grande salva de palmas, ----------------------------------------------------  

 ----- demonstrativa do nosso reconhecimento por cada uma e por cada um. ------------------------------   



 ----- Também tenho de agradecer, e faço-o com muita honra e sensibilizado, -----------------------------   

 ----- ao PS de Torres Vedras, à sua Comissão Politica, ---------------------------------------------------------   

 ----- que me elegeu de forma unanime como seu cabeça de lista a esta Assembleia. -------------------   

 ----- Muito obrigado Camaradas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Tudo farei para honrar os melhores valores do nosso Partido, -------------------------------------------  

 ----- e a confiança que os Torrienses, desde 1976, nos têm dado. Comprometo-me honradamente 

a isso mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Também expresso, assumindo que o faço em nome da AM, ---------------------------------------------  

 ----- as maiores felicidades à Sra. Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------------  

 ----- e à sua equipa de Vereadores para este novo mandato. --------------------------------------------------   

 ----- Muitos parabéns pela eleição e as maiores venturas nos trabalhos futuros Sra. Presidente. ----  

 ----- Todos nós lhe reconhecemos a competência, a experiência, --------------------------------------------  

 ----- a inteligência necessária, ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- a par da virtude da serenidade e de saber ouvir, ------------------------------------------------------------  

 ----- que lhe irão permitir fazer tudo a que se propôs. ------------------------------------------------------------   

 ----- Bem haja! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Como todos sabem, as funções, competências da AM, são de natureza deliberativa e muito 

especialmente de acompanhamento e fiscalização da atividade da Câmara Municipal. ----------------   

 ----- A AM e a CM são os órgãos da nossa Edilidade que representam a totalidade dos nossos 

concidadãos,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- São órgãos com uma legitimidade democrática própria, ---------------------------------------------------  

 ----- que advém de serem órgãos eleitos per si. -------------------------------------------------------------------  

 ----- Como tal, tanto a Assembleia Municipal como a Câmara Municipal têm de fazer todo o 

possível para cooperarem e interagirem, ----------------------------------------------------------------------------  

 ----- na defesa e promoção dos Torrienses e do nosso território. ----------------------------------------------  

 ----- Apesar de terem missões e competências distintas --------------------------------------------------------  

 ----- e serem funcionalmente bem diferentes. ----------------------------------------------------------------------  

 ----- Mas cada um e a todo o tempo, ----------------------------------------------------------------------------------   

 ----- tem de saber dignificar as suas funções e as do outro. ----------------------------------------------------   

 ----- Pois não deixam de ser complementares na procura do melhor para Torres Vedras, para os 

munícipes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Sei que esta conduta será observada, -------------------------------------------------------------------------  

 ----- cumprida, no nosso quotidiano, ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- tanto da parte Câmara Municipal para a Assembleia Municipal, como no seu inverso. ------------  

 ----- Com estas eleições aumentou-se o campo do debate politico, ------------------------------------------   
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 ----- nesta AM existirão 7 representações politicas diferentes, -------------------------------------------------   

 ----- é um aumento significativo em relação ao passado recente. ---------------------------------------------  

 ----- E é nesta Assembleia que a disputa politica, -----------------------------------------------------------------  

 ----- das ideias, das propostas, se terá de concretizar. -----------------------------------------------------------   

 ----- Vamos todos ficar mais ricos, ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- com toda esta pluralidade, informação, saber e conhecimento ------------------------------------------  

 ----- a que naturalmente iremos assistir e participar. --------------------------------------------------------------   

 ----- Somos uns privilegiados por isso. -------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Teremos de saber ouvir, compreender e analisar diferenças. --------------------------------------------   

 ----- Saber estar em estados desconfortáveis, ---------------------------------------------------------------------   

 ----- por conflito de ideias e posições. --------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Mas também sei que sempre o faremos com a elevação devida ----------------------------------------  

 ----- e o cuidado ético exigido, ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- E todos sabemos que estamos a ser observados, visados, em permanência e ao momento, ---   

 ----- Por isso todos sabemos que temos de ser exemplares! ---------------------------------------------------  

 ----- Pois representamos os nossos concidadãos e estes esperam de nós isso mesmo, ----------------   

 ----- elevação no debate e conduta irrepreensível, ----------------------------------------------------------------   

 ----- tanto no cumprimento das regras regimentais, ---------------------------------------------------------------  

 ----- como de ética politica. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Naturalmente e obrigatoriamente faremos com que estes valores se cumpram e realizem. ------  

 ----- Pessoalmente, reafirmo o orgulho, a vontade, o desejo de servir, mais uma vez, as nossas 

gentes, como Presidente da Assembleia Municipal da nossa terra. ------------------------------------------   

 ----- Faço-o com muita honra e um enorme sentido de responsabilidade! ----------------------------------  

 ----- Comprometo-me a dar o meu melhor. --------------------------------------------------------------------------  

 ----- O melhor da minha experiência e do meu saber. ------------------------------------------------------------   

 ----- A tentar sempre ser o mais imparcial, independente e equidistante possível, ------------------------   

 ----- a ser um bom moderador e um construtor de caminhos que todos queiram percorrer. ------------  

 ----- Também sei, acredito, que com a Vossa companhia, de todas as Sras. Deputadas e 

Deputados Municipais, com os Vossos saberes, experiências e competências, faremos da 

Assembleia Municipal um espaço ainda mais democrático e produtivo. -------------------------------------  

 ----- Que apoiarão a realização de atividades que promovam a intervenção cívica e politica dos 

Torrienses, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- nomeadamente dos mais jovens, --------------------------------------------------------------------------------  

 ----- aproximando o mais possível as atividades realizadas pela Assembleia Municipal de cada um.  

 ----- Tenho a convicção plena que iremos fazer um grande trabalho em prol dos Torrienses. ---------  



 ----- Muito, mas mesmo muito, obrigado a todas e a todos.” ----------------------------------------------------  

 ----- De seguida chamou para intervir, o cidadão eleito em representação do CHEGA Carlos 

Alberto Pontes Filipe: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- “Boa noite a todos os presentes. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Sr. Presidente e srs. Presidentes de Juntas de Freguesia ------------------------------------------------  

 ----- Caros colegas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- O dia de hoje é marcado pela renovação, expectativa e esperança. -----------------------------------  

 ----- Esta cerimonia podia ser aquela que dava (daria em vez de dava) a Torres Vedras uma 

autentica mudança política social e económica...mas infelizmente continuamos como há (mais de) 

40 anos atrás. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- O CHEGA bem tentou com uma campanha realista, sem medos nem preconceitos, sóbria e 

com propostas para uma verdadeira alternativa na cidade...assim não aconteceu. ----------------------  

 ----- O CHEGA vai estar atento para defender os superiores interesses dos torrienses. ----------------  

 ----- Para atingir este objetivo é fundamental o apoio da equipa de trabalho do núcleo do CHEGA 

Torres Vedras, com a sua missão de responsabilidade, motivação, determinação na melhoria 

contínua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Permitam-me um especial agradecimento a todos os torrienses que nos depositaram a sua 

confiança, e a todos os elementos da equipa que tenho por detrás de mim. -------------------------------  

 ----- Que esta assembleia seja o principio (após tantos dissabores) de uma nova era para Torres 

Vedras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Vamos acreditar que seja possível. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Boa sorte a esta Assembleia Municipal”. ---------------------------------------------------------------------- 

 ----- Discursou de seguida o cidadão eleito pela coligação Afirmar Torres Vedras em representação 

do CDS-PP, Pedro Miguel de Sousa Nunes Castelo: --------------------------------------------------------- 

 ----- “Exmo. presidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras. -----------------------------------------   

 ----- Apresento-lhe desde já os meus cumprimentos e peço-lhe que na sua pessoa possa 

cumprimentar os membros da mesa bem como todas e todos os novos deputados desta 

assembleia.Aproveito para me dirigir à PCM, desde já endereçando votos de um excelente 

mandato e também na sua pessoa que me permita todos restantes 8 vereadores da Câmara 

Municipal de Torres Vedras. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Queria ao exemplo, do que já fez um cumprimento muito especial para todos aqueles que 

durante 4 anos no último mandato estiveram connosco, não só nesta Assembleia Municipal mas 

também em todos os órgãos autárquicos do concelho nas assembleias de freguesia e no 

Executivo, pelo esforço que deram e também pela abnegação que trouxeram em prol das suas 

ideias em prol de Torres Vedras e de todos os torrienses e se me permitir meu caro amigo José 
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Augusto de Carvalho, presidente cessante da Assembleia Municipal de Torres Vedras aproveito 

para os cumprimentar a todos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Queria dizer de forma humilde e democrática que o que resulta hoje aqui, na instalação da 

Assembleia Municipal e Câmara Municipal, foi a escolha das urnas, escolha essa que o CDS um 

dos partidos da democracia portuguesa respeita sem reservas o resultado, mas queria dizer que 

do ponto de vista pessoal considero-me vencido, mas não convencido porque continuo a acreditar 

como há poucas semanas atrás que os projetos e ideias que defendíamos eram seguramente 

outras talvez melhores e mais interessantes para o futuro de Torres vedras e também dos 

torrienses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Faço votos e espero sinceramente e espero que esta nova maioria saída do ato eleitoral de 26 

de setembro possa trazer e saber fazer com que haja uma maior capacidade de ouvir e de acolher 

ideias vindas de fora do partido socialista. --------------------------------------------------------------------------  

 ----- Da parte do CDS, podem desde já contar com uma oposição leal e construtiva. -------------------  

 ----- Estaremos atentos, aquilo que te sido uma constante de degradação dos serviços públicos no 

concelho de Torres Vedras. Nas finanças, na conservatória, nos nossos centros de saúde, no 

hospital. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Estaremos atentos às questões ambientais, como por exemplo aquilo que se irá passar no 

Centro de Transferência de Resíduos na Paul e também aquilo que se passou de forma grave esta 

semana no Rio Sizandro e queremos também dizer que seremos observadores permanentes, 

interessados e sempre presentes quando tivermos que denunciar sem medo ou qualquer 

hesitação em prol dos interesses dos torrienses, do povo de Torres Vedras e daqueles que em nós 

confiaram.Queria dizer sem reservas o CDS ninguém ou nenhum interesse partidário estará acima 

dos torrienses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Permita-me Sr. Presidente da Assembleia Municipal que desde já lhe transmita o seguinte: ----  

 ----- O CDS irá propor já na próxima sessão da Assembleia Municipal a criação de uma nova 

comissão de saúde, no seio desta mesma Assembleia Municipal. -------------------------------------------  

 ----- Neste momento em Portugal existem um milhão de utentes, sem médico de família e também 

cá cada vez mais o número cresce, por isso achamos que passou o tempo do diálogo, passou o 

tempo da conversa com aqueles que deveriam ser os primeiros defensores da saúde no concelho 

de Torres Vedras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Chegou o tempo de ação. Custe o que custar e doa a quem doer. -------------------------------------  

 ----- Para todos queria reformular votos de um excelente mandato. ------------------------------------------  

 ----- Um bom mandato de cada um de nós terá como somatório um excelente resultado para 

Torres Vedras e isso é que conta, a nossa terra”. ----------------------------------------------------------------- 

 ----- O cidadão eleito em representação do ALIANÇA, Renato António Cabral Rodrigues 



Monteiro proferiu o seguinte discurso: ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----- “Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, --------------------------------------- 

 ----- Um abraço especial ao Dr. José Augusto de Carvalho, presidente cessante -------------------------   

 ----- Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal eleito ------------------------------------------------------   

 ----- Antes de mais cumprimentar todos os torrienses, independentemente do sentido do seu voto e 

expressar aqui o meu desejo que todos possamos no final deste mandato sair com um sentimento 

de dever cumprido e da missão cumprida. --------------------------------------------------------------------------  

 ----- Não posso deixar aqui de agradecer publicamente ao coordenador da Aliança e candidato 

vencido da Câmara Municipal de Torres Vedras pela confiança depositada na minha pessoa 

acreditando que poderei ser uma mais valia para este fórum. -------------------------------------------------  

 ----- Um bem-haja Paulo Bento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- É uma honra estar neste órgão deliberativo e fiscalizador do município. ------------------------------  

 ----- Represento dois milhares de cidadãos que nos confiaram o seu voto na candidatura da 

Aliança. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- A prioridade que a nossa candidatura tinha era a saúde como principal preocupação, quer nos 

cuidados primários, ausência de médicos na freguesia, a necessidade de um novo hospital. ---------  

 ----- Sendo essa a minha área profissional, reafirmo a minha disponibilidade no encontrar de 

soluções urgentes, mas e também duradouras. -------------------------------------------------------------------  

 ----- Gostaria de afirmar a nossa função aqui, além de deliberativa e fiscalizadora é também a de 

ajudar a construir soluções. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Foi esse o espirito da nossa candidatura, de servirmos a nossa comunidade. -----------------------  

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

 ----- Interveio de seguida o cidadão eleito pela CDU em representação do PCP, Francisco Artur 

Gomes Corvelo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- “Senhor presidente, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Senhoras e senhores deputados, --------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Senhora Presidente da Câmara Municipal,--------------------------------------------------------------------  

 ----- Senhoras e Senhores Vereadores, ------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ilustres convidados, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Minhas Senhoras e meus senhores ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Em primeiro lugar permitam-me que saúde todos quantos imbuídos dos mais genuínos 

princípios democráticos foram eleitos no último ato eleitoral e integram a partir de agora esta 

Assembleia Municipal, e bem assim todos aqueles que transitam da anterior Assembleia 

desejando que o resultado do trabalho da mesma seja verdadeiramente profícuo e ao serviço das 

populações do nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- Os mesmos votos quero aqui deixar explícitos a todos os órgãos autárquicos e de modo muito 

particular ao Executivo Camarário. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Saudamos de igual modo todos os titulares dos órgãos autárquicos que ora cessam funções 

quer o executivo municipal quer de modo muito especial a Assembleia Municipal cessante e todos 

os deputados municipais que cessam funções. -------------------------------------------------------------------- 

 ----- Mesmo estando em desacordo com políticas, atitudes e posições assumidas durante o 

exercício do seu mandato estamos cientes que terão dado o seu melhor e de acordo com as suas 

convicções, na prossecução dos objetivos a que se propuseram prosseguir para o nosso concelho. 

 ----- O ciclo político que ora se inicia no nosso concelho, resultante do quadro saído das últimas 

eleições autárquicas determinou que a única voz à esquerda da maioria do Partido Socialista que 

governa há longos anos a autarquia de Torres Vedras fosse a voz da CDU e mais especificamente 

do PCP nesta Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Compete-nos, pois, uma responsabilidade acrescida, que não enjeitaremos de modo algum e 

que é de deixar bem vincado que à esquerda do PS existem alternativas políticas e propostas 

concretas e melhores para as políticas que até agora foram seguidas no nosso concelho. ------------  

 ----- A nossa  atuação, como não poderia deixar de ser,  pautar-se-á sempre pela defesa 

intransigente dos interesses do nosso concelho do seu desenvolvimento e se no âmbito das 

competências que nos incumbem não deixaremos de forma alguma de cumprir na parte que nos 

toca o papel fiscalizador do executivo que a esta Assembleia comete, também não esqueceremos 

ou deixaremos jamais que se esqueçam,  fazendo uso de todas as formas de intervenção legais e 

regimentalmente previstas, para  que problemas como: ---------------------------------------------------------  

 ----- A construção urgente do Novo Hospital e efetiva garantia de assistência médica a toda a 

nossa população independentemente do local onde viva no nosso concelho, -----------------------------  

 ----- A construção das Piscinas Municipais, -------------------------------------------------------------------------  

 ----- A construção de um Centro Cultural e a extensão da fruição da cultura a toda a população do 

concelho, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- A melhoria e manutenção do nosso parque escolar, -------------------------------------------------------  

 ----- A defesa do ambiente com a valorização das nossas linhas de água e a sua permanente 

limpeza e despoluição de molde a permitir a sua plena fruição. De igual modo resolvendo o 

problema do tratamento e acondicionamento dos resíduos evitando situações alarmantes como se 

passa no Paul.   

 ----- A garantia que obras como é o caso a subestação de Runa serão localizadas no respeito do 

interesse e do querer das populações, -------------------------------------------------------------------------------   

 ----- A existência de mais e melhores transportes cumulativamente com a efetiva implementação 

de um verdadeiro passe intermodal e --------------------------------------------------------------------------------  



 ----- A reposição das freguesias cuja agregação foi feita de modo completamente irrealista e 

totalmente à margem das populações, -------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Não sejam nunca esquecidos, nem acolhidos apenas como últimas prioridades e a sua 

resolução remetida para as Calendas Gregas. --------------------------------------------------------------------  

 ----- A representação municipal do PCP nesta Assembleia uma coisa pode garantir é que não 

diremos uma coisa aqui e outra completamente diversa ou até diametralmente oposta na 

Assembleia da República como infelizmente temos exemplos recentes, com prejuízo obvio para o 

nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- É que só temos uma face. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Termino afirmando e vincando muito bem que: --------------------------------------------------------------   

 ----- Ninguém poderá contar connosco para sancionar ou apoiar políticas antidemocráticas e de 

marasmo bem como todas as que sobreponham outros interesses aos interesses das populações 

e ao desenvolvimento do nosso concelho, ou que sejam opacas ou destinadas a favorecer o 

amiguismo e o clientelismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Podem contar connosco para apoiar todas as políticas e todas as medidas que efetivamente 

contribuam para o desenvolvimento do nosso concelho, para o reforço da democracia para a 

transparência e a igualdade de tratamento de todos os cidadãos torrienses independentemente 

das suas opções, venham essas propostas de onde vierem.” ------------------------------------------------- 

 ----- Seguidamente usou da palavra, Jorge Carlos Ferreira dos Santos, cidadão que encabeçou 

a lista do movimento cívico UNIDOS POR TORRES VEDRAS: ----------------------------------------------- 

 ----- “Na qualidade de líder de bancada do Movimento Cívico Unidos por Torres Vedras, na 

Assembleia Municipal, apresento os mais respeitosos cumprimentos a V. Exa.: --------------------------  

 ----- Exmo. Senhor Secretário de Estado Adjunto do Desenvolvimento Regional; ------------------------  

 ----- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal; -------------------------------------------------------  

 ----- Ex.mos Senhores Membros da Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------  

 ----- Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal; ----------------------------------------------------------  

 ----- Ex.mos Vereadores; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ex.mas Senhoras e Ex.mos Senhores ------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Que todos me honram com as suas presenças, e aqueles a quem respeitosos cumprimentos, 

que são igualmente dirigidos e extensivos a todos quanto nos estão a seguir on line. ------------------  

 ----- Nesta sequência, impõe-se-me dirigir uma calorosa saudação a todos os que se apresentaram 

a sufrágio aos diversos órgãos, especialmente, aos eleitos pelos diversos Movimentos e Partidos 

Políticos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- No que a este último concerne, dirijo uma especial nota de apreço e de congratulação aos 

eleitos pelo Partido Socialista, pelos resultados alcançados, especialmente nas pessoas da Eng.ª 

Laura Rodrigues e do Dr. José Correia. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- De seguida, impõe-se-me manifestar o mais profundo agradecimento a todos os Torrienses, 

pela confiança depositada no Movimento Unidos por Torres Vedras, evidenciada na expressiva 

votação que alcançámos, nos vários órgãos a que concorremos. --------------------------------------------  

 ----- E, em contraponto, assegurar a todos os Torrienses que votaram no Unidos por Torres Vedras 

– Movimento Cívico, que estamos convictamente empenhados e determinados em honrar cada 

voto e a confiança que em nós depositaram e a aprofundá-la, de modo a que, pela nossa ação 

transparente, empenhada, ativa, livre de interesses estabelecidos, sejamos agentes de 

transformação pela capacidade para apresentação de soluções. ---------------------------------------------  

 ----- E, nesta sequência, e por via desta ação, estamos convictos que em próximos atos eleitorais, 

este Movimento Cívico – Unidos por Torres Vedras – e os seus candidatos alcançarão o poder 

para que possam agir pela mudança! --------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Porque estamos convictos que esta solução que preconizamos e corporizamos – Movimento 

Cívico de Cidadãos – constitui a oportunidade de resposta aos tempos que vivemos; ------------------  

 ----- Pela sua abertura à sociedade civil; e pela, -------------------------------------------------------------------  

 ----- Liberdade quanto a interesses estabelecidos. ----------------------------------------------------------------  

 ----- E, isto porque: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Os Unidos por Torres Vedras – Movimento Cívico, é um movimento de cidadãos congregados 

por uma ideia comum: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Fazer mais e melhor por este Concelho! -----------------------------------------------------------------------  

 ----- Porque este Concelho pela sua diversidade, dimensão, localização e pelas suas gentes tem 

condições para marcar a diferença, primeiro a nível regional e depois a nível nacional. O que pode 

acontecer – com uma diferente forma de gestão como pode e deve ser gerido, pelas opções a 

tomar, de forma transparente, consequente e não arbitrária ou discricionária, que sirva 

efetivamente os interesses dos cidadãos e pela insistência informada e não subserviente junto do 

Poder Central! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Porque: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Viemos para ficar! ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Contem connosco, nos diversos órgãos, que integramos, para com: ----------------------------------  

 ----- Empenho; entrega ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Conhecimento informado; e, --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Preparação das decisões; -----------------------------------------------------------------------------------------  



 ----- Dedicarmos efetivo esforço, para contribuirmos para a alteração da forma de fazer política no 

Concelho de Torres Vedras. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Desde logo, com as pessoas e para as pessoas! -----------------------------------------------------------  

 ----- Dando-lhes a conhecer o que está em causa; quais as opções e a razão de ser das posições 

que, em cada momento adotamos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ou seja, prestando-lhes contas da nossa ação! Que é a essência da democracia. -----------------  

 ----- E tudo isto, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Porque de facto, não somos um grupo de amigos – no sentido aviltante, e de alguma forma 

apoucante, da expressão, ao invés do que ouvimos propalar com alguma insistência e que 

pretenderam colar à expressão do movimento. --------------------------------------------------------------------  

 ----- Não somos um grupo elitista, com ideias megalómanas! --------------------------------------------------  

 ----- Mas, ao invés somos um movimento de Cidadão! ----------------------------------------------------------  

 ----- Unidos no nome e na forma de atuação! ----------------------------------------------------------------------  

 ----- Que é representativo dos mais variados estratos da população do nosso concelho; ---------------  

 ----- Com provas dadas nas mais variadas áreas de atuação profissional, com conhecimento, 

competência, credibilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Congregados em torno de uma ideia de esperança e melhor futuro do nosso concelho, para 

todos nós e para os nossos filhos e que, desde já pretende pôr em prática e ajudar a implementar 

esta nova forma de fazer política. Para que se torne um hábito por parte dos eleitos! E uma 

exigência das populações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- E estes objetivos não são domínio do sonho ou da utopia! -----------------------------------------------  

 ----- Porque outros já o conseguiram! Vejam-se os casos de: Marinha Grande; Caldas da Rainha! --  

 ----- Ou seja, importa questionar efetivamente se não chegou o momento, a nível nacional, de 

haver outra forma de fazer política! Afigura-se-nos, muito convictamente, que chegou esse 

momento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aqui chegados importa questionar:------------------------------------------------------------------------------  

 ----- E o que pretendemos para a Assembleia Municipal de Torres Vedras? -------------------------------  

 ----- Esta que é definida no seu Regimento no seu Art.º 1.º, sob a epígrafe “Natureza e 

constituição” nos seguintes termos – (Mandato 2017-2021): ---------------------------------------------------  

 ----- “É o órgão deliberativo do Município de Torres vedras, visando a salvaguarda dos interesses 

municipais e a promoção do bem estar da população…” -------------------------------------------------------  

 ----- Porque: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Estas eleições permitiram a entrada de novas representações do eleitorado na Assembleia 

Municipal e porque este órgão é a “Casa do Povo”, na medida em que é nele que a população está 

e deve ser representada, atenta à ação política do executivo; então: ----------------------------------------  
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 ----- Por parte dos Unidos por Torres Vedras – Movimento Cívico só podem esperar; porque isto é 

o que se nos exige; e, porque a tanto nos propomos: ------------------------------------------------------------  

 ----- Uma oposição sempre presente; informada, transparente, dinâmica, séria; atuante pela 

positiva, mas que exige e que não aceitará falta de cooperação e de colaboração ----------------------   

 ----- Porque não pode haver processos sem estudo, nem preparação! --------------------------------------  

 ----- Porque não pode haver questões que não sejam previamente conhecidas, por previamente 

agendadas! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Se assim não for, desvirtuamos as funções e todos perdemos! -----------------------------------------  

 ----- A população do concelho, porque não vê os seus problemas debatidos e resolvidos! -------------  

 ----- Porque cada um de nós sofrerá a degradação do respeito que devemos merecer; e, -------------  

 ----- O aviltamento da dignidade a que temos direito! ------------------------------------------------------------  

 ----- Queremos acreditar que assim não acontecerá para bem do concelho e das suas gentes -------  

 ----- E esperamos contribuir decisivamente, e, esperamos contar com uma forma de trabalho 

cooperante, para este objetivo, para que e que no final deste ciclo que agora se abriu, o eleitorado 

reconheça em nós as qualidades para governarmos este concelho.” ---------------------------------------- 

 ----- Usou da palavra o cidadão que encabeçou a lista da coligação Afirmar Torres Vedras, em 

representação do PSD, António Augusto Ferreira dos Anjos: ---------------------------------------------- 

 ----- “Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante, -------------------------------------------------------- 

 ----- Sr. Presidente da Assembleia Municipal recentemente eleito, ------------------------------------------- 

 ----- Sra. Presidente da Câmara Municipal, ------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Srs. Vereadores, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Srs. Membros da Assembleia Municipal, ---------------------------------------------------------------------- 

 ----- Srs. Convidados, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----  Minhas Senhoras e meus senhores. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----- Em nome do grupo de pessoas eleitas pela coligação Afirmar Torres Vedras e no meu próprio 

nome quero saudar em 1.º lugar os munícipes de Torres Vedras que mais uma vez exerceram o 

seu dever e direito de voto, nestas eleições autárquicas de 2021 no rescaldo ainda não extinto de 

uma pandemia sem paralelo no tempo limitado das nossa vidas. ---------------------------------------------  

 ----- De seguida parabernizar o PS que mais uma vez ganhou com maioria esta disputa eleitoral. --  

 ----- Em terceiro lugar saudar todos os cidadãos que se candidataram ao exercício do trabalho 

autárquico, ou seja ao trabalho em prol do interesse dos munícipes torrienses, em todas as 

freguesias do nosso concelho, naturalmente com uma referencia especial aos candidatos da lista 

Afirmar Torres Vedras, mas extensivo a todas as outras. -------------------------------------------------------  



 ----- Cumprido este dever de saudar democraticamente quem ganhou, permitam-me tecer algumas 

considerações para que estas palavras não se limitem ao circunstancialismo do ato e vão um 

pouco além dele. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- A Coligação Afirmar Torres Vedras e o PSD que nela se incluiu, tal como eu próprio perdemos 

as eleições, isto é não obtivemos a confiança do eleitorado em número suficiente para colocar em 

prática as nossa ideias para o concelho, no entanto apresentámos ao eleitorado propostas que se 

podem resumir em três frases. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Somos pela iniciativa privada como motor do desenvolvimento económico e social. ---------------  

 ----- Somos pela justiça social, pela liberdade politica, pela igualdade de oportunidades e pela 

valorização do mérito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Somos por uma administração pública ao serviço dos munícipes, ágil, eficiente e contida nos 

gastos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Uma parte significativa do eleitorado, votou nestes valores. ----------------------------------------------  

 ----- O nosso papel na oposição vai obviamente continuar a reger-se por eles. ---------------------------  

 ----- A democracia tem defeitos como qualquer outro sistema politico certamente terá, porém é o 

sistema politico no qual todos acreditamos e todos somos de todos nós. -----------------------------------  

 ----- Todos os que agora se candidataram, todos os que aqui se encontram nesta sala. ---------------  

 ----- Isto significa que não existe em democracia unanimidade de pontos de vista sobre o que é o 

interesse público e ainda bem. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Essa diversidade de pensamento é uma das virtudes da democracia. ---------------------------------   

 ----- É um dos seus maiores méritos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Assim importa que o poder democrático saiba usar e aproveitar esta pluralidade de 

perspetivas e as diferentes visões sobre a sociedade e o seu bem estar. ----------------------------------  

 ----- Quem ganha as eleições não fica dono da verdade.--------------------------------------------------------  

 ----- A filosofia há muito que se questiona sobre o que é a verdade. -----------------------------------------  

 ----- A definição basilar do que é a democracia encontra vários escolhos que giram há volta do 

conceito de vontade geral. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Defendeu António Sérgio que vontade geral, não é nem a vontade do Estado nem a soma 

aritmética das vontades individuais é antes a vontade de cada um de nós, de qualquer individuo 

sempre que este possa atuar de forma objetiva, racional e geral, algo que nos remete para um dos 

imperativos categóricos “age com se a tua vontade pudesse ser regida” em lei Universal. ------------  

 ----- E assim António Sérgio se afasta do dogmatismo que confunde o Estado e o Governo, com a 

vontade geral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- António Sérgio foi e é uma referencia socialista em Portugal. --------------------------------------------  

 ----- Eu não sou socialista, mas neste particular faço minhas as suas próprias ideias e convicções.  
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 ----- Se atuarmos de forma atrás descrita enriqueceremos a democracia que tanto necessita de ser 

reforçada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Podemos olhar para estas eleições como se achássemos de chegar de outra galáxia e se 

assim fosse verificaríamos duas coisas: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- A primeira é que um pouco mais de 45 pessoas em cada 100 eleitores não votaram, ou seja, o 

PS ganhou com pouco menos de 25 em cada 100 eleitores potenciais e as outras forças politicas 

eleitorais formadas tiveram um pouco mais de 30 votos em 100 possíveis. --------------------------------  

 ----- Nesta perspetiva perdemos todos. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Mesmo os que ganharam perderam para a abstenção e perderam por muito. -----------------------  

 ----- O partido que ganhou teve pouco mais de metade dos votos da abstenção. -------------------------  

 ----- Outro aspeto que é também revelador do estado de descrédito de uma parte muito 

significativa dos munícipes sobre os partidos e sobre os políticos é o facto de os movimentos de 

cidadão, ditos independentes estarem a ter um relativo sucesso. --------------------------------------------  

 ----- Temos o exemplo de uma frase que pretendeu nesta campanha, ir ao encontro dos 

descontentes com a democracia, os políticos, os partidos e a frase era “seguimos unidos, não 

partidos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Não estou a criticar o “Unidos”, não é a minha pretensão nem teria esse direito. -------------------  

 ----- Estou apenas a referir o facto, para concluir que não é por aqui que diminuímos a abstenção. 

A abstenção que é uma doença grave da democracia quando atinge níveis que se aproximam da 

maioria do eleitorado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Para concluir deixo aqui um apelo e se quiserem 3 sugestões. ------------------------------------------  

 ----- Existem temas que não são ideológicos e sobre os quais julgo que estamos todos de acordo. -  

 ----- O primeiro é preciso fazer alguma coisa de importante para que uma parte dos 45% de 

munícipes que não votam passem a acreditar e a confiar no sistema político que temos e que 

defendemos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Acho que as elites políticas, sociais, culturais e económicas que acreditam na democracia com 

o apoio e o empenho dos órgãos de comunicação social devem liderar o movimento, com ações 

concretas que revertam esta desconfiança do eleitorado. ------------------------------------------------------  

 ----- Existem políticos maus e políticos bons. -----------------------------------------------------------------------  

 ----- Como existem maus e bons em todas as atividades humanas. ------------------------------------------  

 ----- A democracia não existe sem partidos nem sem políticos. ------------------------------------------------  

 ----- A democracia não existe sem ideologia, e nem os regimes de partido único dispensam o 

suporte ideológico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Todos concordamos que o nosso hospital precisa de investimento urgente e existe solução 

técnica e financeira possível para resolver no curto prazo o atual estrangulamento. ---------------------  



 ----- E o terceiro ponto é o centro histórico. -------------------------------------------------------------------------  

 ----- Está morto e precisa de um conjunto alargado de ações para o rediminizar e fazer renascer. --  

 ----- Que estes 3 pontos possam unir no trabalho autárquico os restantes partidos, ou forças 

partidárias até que se resolvam a contento dos munícipes estes 3 grandes problemas. ----------------  

 ----- Se os resolveremos nestes 4 anos do próximo mandato darei por bem entregue o desafio 

desta candidatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Muito obrigado pela vossa atenção, -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Em meu nome e em nome da coligação Afirmar Torres Vedras, muito boa noite para todos.” --- 

 ----- Foi chamado para proferir algumas palavras, o cidadão eleito em representação do PS, Rui 

José Prudêncio: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- “Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, -------------------------------------------   

 ----- Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, -----------------------------------------------  

 ----- Excelentíssimo Secretário de Estado Dr. Carlos Miguel, --------------------------------------------------  

 ----- Excelentíssimo Senhor Deputado da República João Nicolau,-------------------------------------------  

 ----- Senhoras e Senhores Vereadores, ------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, ---------------------------------------------------------------  

 ----- Concidadãos Torrienses, ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Senhoras e Senhores Deputados, ------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Permitam-me iniciar esta minha intervenção com uma saudação especial ao Presidente 

cessante, Dr. José Augusto Carvalho, que com o seu humanismo e a sua competência soube 

dignificar esta assembleia e o cargo de Presidente da Assembleia Municipal, num tempo muito 

complexo e num mandato muito exigente. --------------------------------------------------------------------------  

 ----- Saúdo também todas e todos os deputados municipais eleitos, desejando-lhes os maiores 

sucessos no exercício dos seus mandatos, agora que arranca uma nova legislatura autárquica. ----  

 ----- Saúdo também todos os funcionários da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal, dos 

SMAS e da Promotorres. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Senhor Presidente, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Senhoras e Senhores Deputados. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----- O arranque de um mandato autárquico é um momento de renovada esperança. E é sempre 

um momento bastante especial para aqueles que, após a sua legitima eleição como Deputados 

Municipais, aqui chegam pela primeira vez com a mais nobre das missões: representar os 

Torrienses na Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Lembro-me bem do dia em que assumi pela primeira vez o meu mandato de deputado 

municipal. Quero dizer-vos que a honra que senti no primeiro dia em que me sentei nestas 

cadeiras é a mesma que sinto hoje. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- A Assembleia Municipal é um órgão de representação democrática que ocupa um lugar 

insubstituível no nosso sistema político democrático. É um órgão do Poder Local. ----------------------   

 ----- É neste espaço que a vontade soberana, expressa pelo voto de todos os Torrienses, se 

encontra hoje representada, na composição dos grupos municipais dos diferentes partidos e 

grupos políticos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- É por aqui que passa a iniciativa deliberativa e fiscalizadora. É a Assembleia Municipal, o 

espaço por excelência da fiscalização da ação do executivo. Mas é também aqui que está o centro 

do debate político. E é por isso, este, o espaço decisivo de expressão das diferenças, mas 

também da construção de compromissos e de equilíbrios, sempre decisivos para sustentar os 

desenvolvimentos da nossa terra. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Uma democracia de qualidade não se esgota no dia das eleições. A democracia é um regime 

de separação de poderes, um sistema assente em regras e procedimentos. No caso do Poder 

Local, composto pelos diferentes órgãos que o compõem, Junta de Freguesia, Assembleia de 

Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia Municipal, que legitimamente eleitos, têm um estatuto 

e um papel tão relevante como qualquer dos outros órgãos de soberania nacionais. -------------------    

 ----- Esta mandato autárquico deverá, não só servir para consolidar a função deliberativa e 

fiscalizadora da Assembleia Municipal, mas também para a afirmar como palco do debate político 

do nosso Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- À Assembleia Municipal exige-se, hoje em particular, que saiba cumprir bem os seus deveres, 

mas que saiba também ir além dos seus métodos tradicionais. -----------------------------------------------   

 ----- Exige-se a todos nós, eleitos, e por isso legítimos representantes dos Torrienses, que 

saibamos estar à altura do momento que vivemos e do poder que nos confiaram. -----------------------   

 ----- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, -----------------------------------------------------  

 ----- O Partido Socialista venceu as eleições autárquicas no passado dia 26 de setembro. ------------   

 ----- Não foi apenas uma vitória eleitoral. Fui uma vitória com maioria absoluta! --------------------------  

 ----- E por isso é uma vitória com responsabilidade dupla também! ------------------------------------------   

 ----- Foi a expressão máxima dos nossos concidadãos, no reconhecimento de todo o trabalho 

desenvolvido pelo Partido Socialista e pelos milhares de Torrienses que fizeram parte deste 

projeto, integrando as nossas listas aos órgãos autárquicos, ao longo dos últimos 45 anos. ----------  

 ----- Ganhamos também 11 das 13 Juntas de Freguesia! -------------------------------------------------------  

 ----- É o reconhecimento pela excelência do trabalho diário de proximidade, desenvolvido por 

mulheres e homens, que integraram as listas do PS e que comungam dos mesmos valores de 

solidariedade, humanismo e liberdade do Partido Socialista. -------------------------------------------------- 

 ----- Mas esta vitória representa também a confiança na credibilidade, que os Torrienses 

depositaram em nós, como resultado das propostas que lhes apresentámos.-----------------------------   



 ----- É com orgulho e responsabilidade que assumimos esta vitória. Ganhámos pelo nosso 

passado, mas também pelo nosso futuro! ---------------------------------------------------------------------------  

 ----- Fazermos da Nossa Terra, um espaço melhor para trabalhar, morar e viver será sempre um 

trabalho inacabado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- No PS nunca estaremos satisfeitos enquanto existir: um torriense sem acesso aos cuidados 

de saúde, uma família sem uma vaga numa creche para deixar o seu filho, uma criança sem uma 

escola com as condições necessárias para se desenvolver na sua plenitude, uma estrada com um 

buraco, uma rua sem passeio ou sem luz, uma casa sem acesso à água ou saneamento básico, 

um rio ou linha de água poluído, entre tantas outras condições que podia estar aqui a elencar. ------  

 ----- Será sempre um trabalho hercúleo e por isso todos seremos poucos para encontrarmos 

soluções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Como disse atrás, o PS tem uma responsabilidade dupla! De, com todos, criarmos caminhos 

que promovam o desenvolvimento do nosso concelho e de encontrar respostas para os problemas 

das pessoas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Será essa a nossa postura nesta assembleia e em todos os órgãos para os quais temos 

eleitos. De nós poderão contar sempre com a nossa disponibilidade para fazermos as pontes 

necessárias com todos os que queiram assumir o nosso passado e o nosso futuro. --------------------  

 ----- Saberemos Cuidar do Legado e Construir o Futuro com todos os que se orgulham e querem 

que a Nossa Terra seja a melhor para trabalhar, morar e viver! ----------------------------------------------- 

 ----- De seguida solicitou à presidente da Câmara, Laura Maria Jesus Rodrigues, que lhes 

dirigisse algumas palavras: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- “Senhor Secretário de Estado, Dr. Carlos Miguel, ----------------------------------------------------------- 

 ----- Senhor presidente do Politécnico de Leiria, Dr. Rui Pedrosa, --------------------------------------------  

 ----- Senhor presidente da Assembleia Municipal, José Correia, ----------------------------------------------   

 ----- Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, -------------------------------------------------------------  

 ----- Senhores presidentes de Junta de Freguesia, --------------------------------------------------------------- 

 ----- Senhores e Senhoras Deputados da Assembleia Municipal, ---------------------------------------------  

 ----- Senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante e demais autarcas que hoje terminam 

os respetivos mandatos, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Reverendo Padre Vitor Melícias, ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Senhores e senhoras. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Permitam que as minhas primeiras palavras sejam dirigidas a todos os torrienses que 

confiaram na lista que encabecei para a câmara municipal, a todos os torrienses que se revêm no 

trabalho realizado pelo Partido Socialista no nosso concelho ao longo de 45 anos, a todos os 
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torrienses que acreditaram firmemente na nossa vitória e às mulheres que se reviram nesta 

candidatura, algumas que votaram pela primeira vez. Muito, muito obrigada a todos e a todas. ------  

 ----- Um agradecimento também aos homens e mulheres que deram o seu nome e a sua imagem 

para nos apoiarem sem reservas. A todos e a todas que anonimamente defenderam a nossa 

causa, o nosso compromisso – “cuidar o legado, construir o futuro”. ----------------------------------------   

 ----- Um agradecimento também a todos os que, dando a cara por este projeto, não foram eleitos, 

mas fizeram e fazem parte de uma equipa alargada que crê no nosso trabalho, que pugna pelos 

mesmos objetivos. Agradeço-vos o entusiasmo com que trabalharam para que chegássemos, de 

forma ganhadora, a este momento. -----------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Agradeço, em especial, aos eleitos para a Assembleia Municipal e para as Assembleias de 

Freguesia que comigo partilharam esta campanha. Para vós os meus mais calorosos 

agradecimentos pelo esforço, pela generosidade e pela entrega. --------------------------------------------  

 ----- Permitam-me afirmar aqui publicamente que há equipas excecionais em cada uma das nossas 

freguesias, constituídas por pessoas determinantes para a construção da coesão social local, que 

são a face das nossas associações e clubes e que representam o melhor das nossas 

comunidades. Conto com todos para o trabalho autárquico destes quatro anos! -------------------------  

 ----- Aos eleitos por outros partidos e grupos, apresento os meus melhores cumprimentos e votos 

de felicidades. Estou certa de que todos, à sua maneira, desejam o melhor para o nosso concelho. 

Não deixaremos de ter em consideração as suas propostas e sugestões, que, em cada momento, 

possam complementar e, eventualmente melhorar, os compromissos com que nos apresentámos 

ao eleitorado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Quero deixar claro que os Vereadores Bruno Ferreira e Hugo Lucas que hoje cessaram 

funções foram colegas de muitas horas de companheirismo, de muita discussão, de muito 

trabalho, de discórdias várias e, sobretudo foram exemplos na lealdade para comigo e com quem 

desejo manter proximidade e colaboração. Muito obrigada Bruno, muito obrigada Hugo. --------------  

 ----- Um último agradecimento, agora mais pessoal – à minha família próxima – ao meu marido, ao 

meu filho, à minha nora, aos meus netos, ao meu irmão por tanto que me dão. Amo-vos muito! -----  

 ----- A campanha terminou e agora partimos para os problemas bons – os problemas da vitória 

que, como dizia Churchil são muito agradáveis, mas muitas vezes, mais difíceis do os que os da 

derrota.Hoje assumo o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, com muita 

honra, responsabilidade e esperança.  Assumo-o com a certeza de ter uma equipa competente 

que me acompanha, me desafia e estimula. A Ana Umbelino, o Francisco Martins, o Nelson 

Aniceto e a Dulcineia Ramos são elementos fundamentais para a construção do futuro que 

ansiamos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 ----- Os eleitos têm, a partir de hoje, especiais responsabilidades, tanto nos órgãos municipais 

como nas freguesias. E estou certa de que saberemos – todos – honrar a confiança que em nós 

depositaram. E saberemos tratar todos por igual – os que nos elegeram e os que preferiram outras 

forças políticas. Todos são torrienses, todos amam a sua terra, com todos trabalharemos. -----------  

 ----- Esperamos de todos a urbanidade, a nobreza e a lisura que honrem e dignifiquem os cargos 

para que cada um de nós foi eleito. É essa a forma de estar na política com que nos identificamos 

e com que nos comprometemos. Creio ser essa a forma de estar na política que os torrienses 

esperam de todos nós. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Durante a campanha eleitoral apresentámos propostas e estabelecemos compromissos. 

Vamos agora trabalhar para os concretizar. ------------------------------------------------------------------------   

 ----- Nestes quatro anos vamos tornar Torres Vedras mais coesa e inclusiva, investindo de forma 

diferenciada nas freguesias mais interiores para fixar a população, sobretudo a mais jovem. 

Habitação, creches, escolas e itinerância cultural são as áreas em que já estamos a trabalhar para 

atingir esse objetivo. Teremos especial atenção aos cidadãos migrantes, aos idosos, às famílias de 

baixos recursos e às pessoas com deficiência. --------------------------------------------------------------------  

 ----- Nestes quatro anos vamos tornar Torres Vedras mais sustentável e resiliente, para mitigar o 

impacto das alterações climáticas e responder aos desafios da transição energética. O Plano de 

Ação para a Energia Sustentável e o Clima vai ser posto em prática para atingirmos a meta da 

neutralidade carbónica em 2050, a economia circular e o consumo local e a mobilidade sustentável 

estarão no nosso horizonte diário. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Nestes quatro anos vamos tornar Torres Vedras mais ativa e saudável, com a construção de 

novas unidades de saúde; com a promoção do desporto informal e do desporto adaptado como 

sempre temos feito, com o desenvolvimento do projeto para o antigo Sanatório do Barro e, 

sobretudo reivindicando condições no Hospital de Torres Vedras, e continuando a exigir a 

construção do Novo Hospital do Oeste numa localização que sirva os torrienses! -----------------------  

 ----- Nestes quatro anos vamos fazer com que Torres Vedras tenha mais conhecimento e 

participação, continuando a aposta na educação em todos os níveis de ensino público. 

Continuaremos a modernização do parque escolar e a cooperação com as instituições de ensino 

superior, em particular com o IPL; construiremos residências universitárias no Centro Histórico da 

cidade e teremos um espaço de estudo há muito ansiado pelos estudantes. ------------------------------  

 ----- Nestes quatro anos vamos tornar Torres Vedras mais competitiva e inovadora, apostando na 

valorização dos nossos recursos e das nossas gentes. Para isto será fundamental o papel da 

Agência Investir Torres Vedras e da marca Torres Vedras e a aposta na promoção turística com 

base do que é próprio deste território – sem soluções pré-feitas, sem repetição de modelos – 

acreditando no que é torriense. ----------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----- E é por isso que nestes quatro anos vamos fazer também com que Torres Vedras seja mais 

criativa e única. Para isso continuaremos a valorizar, reabilitar e restaurar o património cultural e 

paisagístico como estamos já a fazer com o património de molinologia e com o ecossistema de 

artes que se está a instalar no Centro de Artes e Criatividade. ------------------------------------------------  

 ----- Senhoras e senhores, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Torres Vedras é hoje um concelho classificado entre os 100 destinos mais sustentáveis da 

Europa e é o 5.º melhor concelho para viver e para negócios, na zona centro. ---------------------------  

 ----- Orgulhamo-nos muito destas distinções, mas continuaremos a trabalhar por Torres Vedras, 

todos os dias, porque Torres Vedras merece o melhor! ---------------------------------------------------------  

 ----- Muito obrigada!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----- A encerrar a reunião usou de novo a palavra o Presidente da Assembleia Municipal, José 

Manuel Correia dirigindo-se à Presidente da Câmara Municipal, à vereação e ao plenário 

instalado para o mandato de 2021/2025, manifestando os seus sinceros agradecimentos a todos, 

as palavras que expressaram, a par da disponibilidade e da vontade que demonstram em trabalhar 

o melhor possível para os Torrienses, através da participação nesta Assembleia Municipal. ----------  

 ----- Agradeceu também os votos da Presidente da Câmara Municipal e a sua demonstração de 

disponibilidade e vontade na construção das melhores parcerias possíveis. -------------------------------  

 ----- Informou que logo que possível e necessário será marcada uma nova reunião da Assembleia 

Municipal, nunca antes de meados do próximo mês de novembro. ------------------------------------------  

 ----- Prosseguiu, recordando que cada força política representada, tem de comunicar a constituição 

do seu grupo municipal e a sua direção, por escrito, ao presidente da Assembleia Municipal, que é 

legalmente obrigatória e também necessária para a constituição da comissão permanente de 

líderes, regimentalmente estabelecida. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Relembrou que o regimento atual se mantem em vigor, mas poderá ser revisto pela comissão 

permanente de líderes, que caso o entenda, proporá as alterações que considerar ao plenário. -----  

 ----- Também e desde logo, solicitou a todos, caso o considerem, para fazer propostas de 

comissões que assumam que devem existir, entre permanentes, eventuais e/ou especializadas, e 

quais os representantes para as mesmas. --------------------------------------------------------------------------  

 ----- Quis também expressar, em seu nome e da Presidente da Câmara Municipal, vontade e 

empenho em melhorar as condições físicas, tecnologias e humanas de apoio ao mandato, no 

exercício das diferentes funções dos representantes das forças políticas eleitas, no sentido de 

dignificar o mais possível a vida política na Edilidade, proporcionando melhores condições de 

trabalho para os grupos ou individualmente, de modo a que os trabalhos sejam o mais produtivos e 

com a melhor qualidade possível, o que, todos esperam e desejam.- ---------------------------------------  

 ----- Concluiu com um agradecimento final ao plenário e aos demais presentes. -------------------------  



APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:---------------------------------------------------------------------------------

------Tendo sido pedido pelo Presidente da Mesa, José Manuel Correia a aprovação da minuta da 

ata da presente reunião, foi a mesma, aprovada por unanimidade, sem prejuízo de eventuais 

correções ou precisão a fazer no texto definitivo.-------------------------------------------------------------------              

ENCERRAMENTO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Pelas 23.00 horas, o Presidente da Assembleia Municipal, deu por terminada a presente 

reunião, o que mereceu a concordância de todos os membros da Assembleia.----------------------------

----- Para constar se lavrou a presente ata que vai ser subscrita pela Mesa da Assembleia.----------- 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________        


