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João Moura

Presidente da Assembleia Municipal de Ourém

A Democracia não pode parar
“As Assembleias Municipais são a Casa da Democracia”. A frase é do nosso Presidente da 

Rpública, Marcelo Rebelo de Sousa, por ocasião do 1º Congresso da ANAM - Associação 
Nacional das Assembleias Municipais. É precisamente assim que sinto a AMO - Assembleia 
Municipal de Ourém a que tenho a honra de presidir. Uma Casa de TODOS e para TODOS. Uma 

Casa aberta aos mais jovens. Confesso que é neles que deposito toda a minha esperança 
no futuro. Pelo exemplo que temos em Ourém, creio que estamos no bom caminho.

Ao longo deste ano e dando continuidade a muitas das iniciativas que temos levado a 
cabo, tenho de destacar as mudanças impostas pela pandemia da COVID-19. Realizar uma 
Assembleia com dezenas de pessoas à distância, onde o público é também convidado a 
participar, exigiu uma grande capacidade de todos os interveninentes, mas julgo que o 

balanço das duas reuniões realizadas é francamente positivo. 

Afi nal, a Democracia não pode parar. 

Neste guia de Boas Práticas, reunimos os principais aspetos relacionados com a atividade 
da Assembleia Municipal, tendo sempre em mente o grande desígnio que me trouxe até 

aqui: valorizar o papel da Assembleia Municipal de Ourém e aproximar os cidadãos da vida 
pública.



visita a ourém do brasil

O presidente da Assembleia Municipal de Ourém e 

o 2º secretário da Mesa participaram em maio  de 

2019 nas cerimónias de aniversário da cidade de 

Ourém, no Estado do Pará (Brasil). Esta foi uma visita 

institucional que contou com diversos momentos 

protocolares, de onde se destacam a receção pelo 

perfeito de Ourém, Valdemiro Júnior, a quem foi 

entregue a medalha de ouro da AMO e a visita a 

Relações Institucionais

uma igreja católica cuja padroeira é Nossa Senhora 

de Fátima.

Nesta igreja a comitiva da AMO ofereceu as imagens 

dos Santos Francisco e Jacinta Marto, canonizados 

em 2017 pelo Papa Francisco. “A entrega dos Santos 

de Fátima foi um momento de grande emoção. Esta 

comunidade é muito devota de Nossa Senhora de 

Fátima e a nossa oferta teve um signifi cado muito 

especial para eles”, relatou João Moura, presidente 

da AMO.

Estas imagens irão agora juntar-se à de Nossa 

Senhora, que foi produzida no nosso concelho. O 

impacto da imagem trazida de Portugal foi de tal 

ordem que a comunidade desta localidade acabou 

por decidir alterar o seu nome, tendo sido rebatizada 

como Vila de Fátima. 

Além da componente religiosa, a viagem contou 

com a visita a diversos organismos públicos, tais 

como escolas, centro de saúde e a prefeitura. Para 

o presidente da AMO esta foi uma “experiência 

enriquecedora para duas cidades irmãs em 

continentes diferentes que querem criar uma 

história em comum”.

AMO envia material de proteção 

individual para Ourém do Brasil

A AMO enviou recentemente um conjunto de material 

de proteção individual para a Prefeitura Municipal de 

Ourém, Estado do Pará, no Brasil.

Segundo João Moura, “como todos sabemos o 

Brasil vive uma situação muito difícil no combate 

ao coronavírus, com uma forte incidência na zona 

da Amazónia, onde se situa Ourém, município com 

o qual temos estabelecido uma forte relação de 

cooperação e amizade.”

A esta iniciativa da AMO associou-se de imediato 

a Câmara Municipal de Ourém, angariando-se um 

total de 1800 máscaras de proteção, 100 viseiras 

e 2000 luvas.  

 “Sabemos que esta quantidade de equipamento 

poderá não ser a sufi ciente, mas certamente dará 

uma boa ajuda aos profi ssionais de saúde deste 
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PRESIDENTE DA AMO ACOMPANHA 

FANFARRA AOS EUA

O Presidente da Assembleia Municipal de Ourém, João 

Moura, acompanhou, em junho de 2019,  a Fanfarra da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Ourém na sua deslocação aos EUA.

Esta deslocação inseriu-se nas comemorações dos 40 

anos de fundação da Fanfarra e pretende reconhecer 

e agradecer à comunidade ouriense nos EUA. 

A comitiva participou no içar da bandeira portuguesa 

na Câmara Municipal de Yonkers, ocasião em que 

João Moura entregou a Medalha de Ouro da AMO ao 

presidente deste Município. Para o Presidente da 

Assembleia, foi “uma grande honra representar o 

Município de Ourém nesta cidade do outro lado do 

oceano que tem uma grande comunidade oureense 

que muito tem ajudados os nossos bombeiros”.

nosso povo irmão”, dada a escassez deste tipo de 

produtos no país.

A notícia foi muito bem recebida do lado de lá do 

oceano, tendo o prefeito de Ourém, Valdemiro 

Júnior, agradecido “encarecidamente ao Sr. Eng.º 

João Moura, pela atitude e gesto nobre para com o 

povo ouremense. O material doado, e tendo como 

destino o Hospital Municipal, vai contribuir para que 

os nossos profi ssionais de saúde se sintam mais 

protegidos e motivados a vencer um problema que 

infelizmente assola a humanidade”.
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Mérito para os agentes locais 

da hotelaria, do comércio e da 

restauração

Por ocasião do Dia do Município, assinalado no passado 

dia 20 de junho, o Presidente da Assembleia Municipal 

de Ourém de Ourém, João Moura, começou por 

falar um pouco da história de Ourém e das “árduas 

batalhas, quase sempre em defesa ou pela conquista 

do território” para frisar que “Ourém sempre teve nas 

suas gentes bravos guerreiros, homens e mulheres 

combativos e resilientes”.

João Moura lembrou que “nos dias de hoje somos 

chamados a travar mais uma batalha, a batalha dos 

nossos tempos, contra um inimigo traiçoeiro que nos 

invade e nos tenta derrubar. Mas tal como no passado, 

os Oureenses de hoje são corajosos e resilientes, 

seja através da adoção de medidas de segurança 

para evitar o contágio, seja para resistir ao forte 

embate negativo na economia das nossas empresas, 

geradoras de emprego e de riqueza”, reconhecendo 

o “papel heroico que todos os profi ssionais de saúde, 

as forças de segurança e proteção civil, os bombeiros, 

os agentes educativos, todos quantos, numa fase 

anormal, nos deram um mínimo de garantias de 

normalidade e deram de si em prol dos outros”.

Nesta celebração solene, este ano em formato 

adaptado, João Moura recordou que “é hábito 

neste dia de aniversário de Ourém, atribuírem-se 

distinções honorífi cas a empresas ou coletividades”, 

aproveitando a oportunidade para “distinguir todos 

os agentes locais do setor da hotelaria, do comércio 

e da restauração, que, com um gigante sentido de 

responsabilidade e com grande prejuízo a vários 

níveis, deram mostras ao país de uma grande atitude 

civilizacional e de respeito pela humanidade, para 

estes fi ca a distinção de mérito, e atrevo-me a dizer 

que não é de mérito estritamente municipal, é de 

mérito nacional”. 

Neste sentido, o Presidente da Assembleia anunciou 

que, juntamente com o presidente da Câmara, 

“convidámos o Senhor Presidente da República 

Portuguesa a vir visitar-nos no mais breve que lhe 

for possível para que, através da sua voz, mais uma 

vez, possa ser proclamado este feito deste nobre 

povo de Fátima e Ourém.”

João Moura deixou ainda uma “palavra de 

reconhecimento para o executivo municipal, na 

pessoa do senhor presidente, pelo conjunto de 

medidas de exceção e apoio que foi criando para 

o concelho, de forma a minimizar os efeitos da 

pandemia.”
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Baloiço do Talegre motiva voto 

de louvor da AMO

O Presidente da AMO, João Moura, recebeu no 

passado dia 03 de julho, alguns dos elementos 

que integram o grupo de jovens que idealizou o 

Baloiço do Talegre, em Alburitel, para lhes entregar 

o Voto de Louvor, atribuído na última sessão da 

Assembleia Municipal de Ourém, a 26 de junho.

Proposto por Filipe Cortês, em representação da 

e à casa do povo de fátima

Pelos seus 50 anos de existência e pelo trabalho 

realizado em benefício da comunidade fatimense e 

pela preservação dos valores de Fátima e do concelho, 

não só através do folclore, mas também de outras 

atividades”.

Junta de Freguesia de Alburitel, o Voto de Louvor 

mereceu o acolhimento de toda a Assembleia 

Municipal, cabendo ao Presidente da Mesa, João 

Moura, a sua entrega formal. 

Na ocasião, o presidente destacou a capacidade 

destes jovens para concretizar algo simples, mas 

muito apreciado por todos. “Quero em nome do 

Município e dos oureenses reconhecer o extraordinário 

trabalho que fi zeram em prol de todos nós. Essa 

capacidade de tirar um bocadinho de nós para dar 

aos outros é assinalável e digna de registo. O melhor 

prémio que podem receber é saber que fazem as 

pessoas felizes”, referiu João Moura.

O Baloiço do Talegre é já um sucesso, sobretudo 

nas redes sociais, com as pessoas a ali quererem 

tirar fotografi as. O próximo desafi o será a criação 

de trilhos/rotas para a realização de caminhadas 

com vários graus de difi culdade e a reabilitação do 

circuito de manutenção.

atribuição da medalha da amo à 

fundação dr. agostinho albano 

de almeida

Pelo trabalho social desenvolvido em prol das pop-

ulações mais carenciadas do concelho e do País.

Esta homenagem aconteceu no momento alto 

das comemorações dos 200 anos do nascimento 

do fundador desta instituição, assinalado com a 

apresentação do livro “Agostinho Albano de Almeida, 

Bicentenário do Nascimento, 27 de outubro de 1819”.
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Miguel Relvas

Ex-ministro

O Estado deve, igualmente, apostar na 

descentralização, desconcentração e deslocalização 

de serviços e atividades para o interior, fazendo uso da 

era digital para ultrapassar antigas barreiras físicas.

Cândido Oliveira

Professor catedrático jubilado

Descentralização é democracia, porque implica 

igualdade e liberdade. O orador manifestou ser um 

defensor da regionalização, argumentando que falta 

um poder intermédio entre o poder central e local. 

“Somos um país médio com problemas regionais 

que ainda não foram resolvidos. 

Albino de Almeida

Presidente da Associação Nacional das 

Assembleias Municipais

As Assembleia Municipais têm sido remetidas a um 

papel secundário,, como simples notários do poder 

camarário,  quando a elas cabe a fi scalização do 

poder local.

VALORIZAR O PODER LOCAL NA VIDA DEMOCRÁTICA

“2021: O Novo Paradigma para do Poder Local” foi o tema do debate que a Assembleia Municipal de Ourém (AMO) promoveu em junho de 2019, no 

auditório cultural dos Paços do Concelho, com a presença do ex-Ministro adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas.

Esta sessão surgiu no âmbito da política de proximidade que a Assembleia tem vindo a implementar e teve como objetivo “afi rmar o poder local na vida 

democrática e refl etir sobre o novo paradigma que se anuncia para o poder local”, com a efetivação da transferência de competências, que até agora 

algumas câmaras têm rejeitado, mas que serão efetivas para todas em 2021.

conferências temáticas
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“2021: O Novo Paradigma para do Poder Local” 

foi o tema do debate que a Assembleia Municipal 

de Ourém (AMO) promoveu em junho de 2019, no 

auditório cultural dos Paços do Concelho, com a 

presença do ex-Ministro adjunto e dos Assuntos 

Parlamentares, Miguel Relvas.

O debate contou ainda com António Cândido de 

Oliveira, professor catedrático jubilado da Escola 

de Direito da Universidade do Minho e presidente da 

direção da AEDREL – Associação de Estudos em Direito 

Regional e Local, e Albino de Almeida, presidente 

da ANAM – Associação Nacional das Assembleias 

Municipais.

Para João Moura, presidente da AMO e moderador 

do debate, a conferência foi um sucesso, a avaliar 

pela quantidade de pessoas que quiseram ouvir 

falar sobre as questões atuais ligadas ao poder 

local. “Penso que contribuímos para o reforço do 

poder local”, referiu.

A sessão foi aberta pelo presidente da Câmara 

de Ourém, Luís Albuquerque, que manifestou ser 

um adepto da descentralização, embora alguns 

diplomas não tenham sido aceites pelo Município 

devido ao facto de ainda não estarem devidamente 

estruturados.

Seguiu-se a intervenção do professor universitário 

António Cândido de Oliveira, que realizou uma 

exposição histórica sobre o poder local, desde as 

primeiras experiências aquando a Revolução Francesa 

à introdução do modelo em Portugal nos inícios do 

século XIX, no contexto da monarquia constitucional.

Para o docente, descentralização é democracia, 

porque implica igualdade e liberdade. O orador 

manifestou ser um defensor da regionalização, 

argumentando que falta um poder intermédio entre 

o poder central e local. “Somos um país médio com 

problemas regionais que ainda não foram resolvidos”, 

notou.

Por seu turno, Miguel Relvas, fi gura política que esteve 

no centro da reorganização administrativa de 2013, 

que conduziu à união de freguesias por todo o país, 

lembrou a entrada do Governo de Passos Coelho e do 

programa de reformas que empreendeu. 

O ex-ministro argumentou que se deve apostar 

numa “descentralização efetiva e não um acordo 

de bastidores, feito à revelia dos principais 

interessados, entre partidos sem qualquer efi cácia 

real relativamente à qualifi cação dos territórios e das 

populações, um acordo tático para as televisões e 

para a edifi cação do Governo, sem o menor efeito 

prático e à revelia da tradição política-autárquica 

responsável do outro partido, por sinal o maior partido 

da oposição e com o maior grupo parlamentar na 

legislatura que ora fi nda”.

Relvas disse ainda que “o Estado deve, igualmente, 

apostar na descentralização, desconcentração e 

deslocalização de serviços e atividades para o interior, 

fazendo uso da “era digital” para ultrapassar antigas 

barreiras físicas”.

O presidente da Associação Nacional de Assembleias 

Municipais, Albino Almeida, frisou o papel secundário 

a que têm sido remetidas as Assembleia Municipais, 

como simples “notários do poder camarário”, quando 

a elas cabe a fi scalização do poder local.

João Moura

Presidente da Assembleia Municipal de Ourém

A conferência foi um sucesso, a avaliar pela 

quantidade de pessoas que quiseram ouvir falar 

sobre as questões atuais ligadas ao poder local. 

Penso que contribuímos para o reforço do poder local.
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cidadania

Assembleia Jovem de Ourém

A AJO – Assembleia Jovem de Ourém, reuniu-se 

pela segunda vez no dia 15 de junho, na sala da 

Assembleia Municipal de Ourém. Sob o mote da 

arte urbana para o concelho de Ourém, a sessão 

da manhã foi dedicada ao escalão do 2º e 3º ciclos 

e a da tarde ao ensino secundário. 

Devido às restrições impostas pela pandemia 

da Covid-19 a reunião contou com a pre-

sença em sala dos porta-vozes, acompan-

hando a restante equipa por videoconferência.

O primeiro escalão, do 2º e 3º ciclos, acabou por 

ter duas propostas vencedoras, dada a grande 

proximidade no número de votos. O prémio foi para 

os projetos “Fátima, Cidade da Paz” do Colégio do 

Sagrado Coração de Maria e para o “OureanArt” do 

Colégio São Miguel.

A primeira ideia trata-se de uma escultura, em 

pedra calcária da região, com a palavra “Fátima” 

estilizada, a colocar perto do Santuário de Fátima 

e onde os turistas possam tirar fotografi as; a se-

gunda ideia consiste numa pintura mural dedicada 

à lenda da moura Oureana, a colocar à entrada da 

cidade de Ourém, acompanhada de um conjunto 

de peças artísticas com utilidade para a população 

oureense.

Na sessão do ensino secundário, a vitória foi 

para o projeto “A arte de agir” da Escola Básica 

e Secundária de Ourém. Esta ideia consiste na 

requalifi cação do jardim de Le Plessis – Trévise, na 

cidade de Ourém, usando como ferramenta a arte 
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#ETUVAISAGIR é o mote da AJO que tem como 

principal objetivo motivar e desenvolver nos 

jovens competências para o exercício de uma 

cidadania ativa e responsável, valorizando 

a sua participação informada. Pretende 

ainda aproximar os jovens dos eleitos locais, 

realçando a importância do seu contributo 

para a resolução de problemas de âmbito local, 

dando-lhes voz junto dos órgãos municipais.
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“Mais uma vez, a cidadania foi a 
grande vencedora”
 João Moura, Presidente da AMO

urbana (entre outras sugestões, também aqui 

é sugerido a instalação de uma escultura com o 

nome “Ourém” virada estrategicamente para o 

Castelo). 

João Moura, presidente da Assembleia Municipal 

de Ourém, manifestou o seu entusiasmo com a 

“riqueza e qualidade” dos trabalhos, afi rmando 

que as suas expetativas sobre o envolvimento 

dos jovens foram superadas. “Para mim são todos 

vencedores”, referiu, salientando que “a cidadania 

foi a grande vencedora” desta edição.

Membros da Assembleia e             
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executivo municipal orgulhosos 

do trabalho dos jovens

Os três representantes das equipas vencedoras da 

edição deste ano da Assembleia Jovem de Ourém 

tiveram a oportunidade de apresentar os seus 

projetos na última sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Ourém, a 26 de junho.

Através de videoconferência, os jovens Isabella 

Pinheiro, do Colégio do Sagrado Coração de Maria, 

Ana Sofi a Pinto, do Colégio de São Miguel e Pedro 

Verdasca, da Escola Básica e Secundária de Ou-

rém, mostraram os seus trabalhos, deixando toda 

a plateia orgulhosa pelo grau de qualidade das pro-

postas apresentadas. Este sentimento motivou 

declarações de regozijo por parte do presidente da 

Câmara, Luís Miguel Albuquerque, que agradeceu a 

participação dos alunos e o envolvimento dos pro-

fessores neste projeto da Assembleia Municipal, 

afi rmando que “com esta iniciativa conseguimos 

garantir um concelho vivo que todos queremos 

melhorar no futuro”. De todos os grupos munici-

pais (PSD, PS, CDS-PP e MOVE) surgiram também 

diversas declarações, onde a qualidade e a opor-

tunidade das ideias inovadoras foram evidencia-

das por todos.
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A Escola Básica e Secundária de Ourém venceu no escalão secundário

O Colégio do Sagrado Coração de Maria venceu no escalão do 2º e 3º ciclos

O Colégio de S. Miguel venceu no escalão do 2º e 3º ciclos



amo promove intercâmbio de 

jovens de portugal e do brasil...

Cerca de 60 alunos do 9º ano da Escola Básica e 

Secundária de Ourém, participaram, em fevereiro 

de 2020, na apresentação do projeto “AMOUREM - 

Portugal e Brasil”, que pretende ligar os jovens de 

Ourém, em Portugal, aos jovens de Ourém, no Brasil.

Na ocasião, os alunos tiveram a oportunidade de, 

através de uma vídeochamada, ver os seus amigos 

virtuais, com os quais irão estabelecer uma relação 

de amizade. A partir de hoje estes alunos e os 60 

alunos selecionados no Brasil farão parte de um 

grupo privado do Facebook, no qual serão desafi ados 

semanalmente a falar sobre um determinado tema. 

“Pretendemos que seja um grupo de partilha de 

experiências, de intercâmbio de culturas e de modos 

de vida e por isso queremos que seja um fórum 

onde o respeito pelas diferenças é, entre outras, a 

principal regra. Queremos muito que se divirtam, que 

partilhem as vossas histórias, os vossos trabalhos, 

as vossas experiências. Queremos que vejam este 

Grupo como uma oportunidade de conhecer uma 

realidade bem diferente da vossa, ainda por cima 

utilizando a língua portuguesa”, referiu João Moura
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...recebe visita de crianças do 

centro escolar da caridade

Além de visitarem o espaço onde funciona a 

Assembleia Municipal, os mais pequenos tiveram a 

oportunidade de conhecer os rostos das pessoas 

que integram este órgão, de perceber como funciona 

e de fazer algumas perguntas ao seu presidente.

...e aplaude iniciativa de jovens 

para defender o meio ambiente

Na sessão da Assembleia Municipal de Ourém (AMO) 

do dia 30 de setembro, o presidente deste órgão 

deliberativo deu a conhecer aos eleitos as propostas 

apresentadas por 60 alunos da Escola Básica e 

Secundária de Ourém com vista à despoluição da 

Ribeira de Seiça, trabalho efetuado no âmbito do 

projeto de autonomia e fl exibilidade curricular.

Dias antes, a 27 de setembro, dia em que Portugal se 

mobilizou pelo clima, os estudantes deslocaram-se 

às instalações da Assembleia Municipal onde deram 

a conhecer a João Moura as suas reivindicações 

para melhorar o ambiente no concelho, mais 

concretamente na Ribeira de Seiça, na zona junto 

ao Parque da Cidade António Teixeira.

Além de relatarem o ponto de situação sobre os níveis 

de poluição na Ribeira de Seiça, o trabalho destes 

alunos das turmas do 9º D e 9ºE, contemplou várias 

ações, tais como inquéritos às pessoas que vendem 

ou frequentam o Mercado Municipal Manuel Prazeres 

Durão, limpeza da Ribeira, recolha de amostras de 

resíduos e posterior análise laboratorial dos mesmos.

Uma das conclusões retiradas do trabalho elaborado 

pelos jovens foi que a Ribeira de Seiça, na zona junto ao 

Mercado, se encontra “extremamente poluída”, e que 

“contém elevadas quantidades de microplásticos”.

Os resultados apresentados surpreenderam o 

presidente da AMO, João Moura, que, além de 

agradecer o “extraordinário trabalho realizado 

pelos alunos”, referiu que este é um tema que 

lhe é muito próximo, uma vez que foi vereador 

do pelouro do ambiente na Câmara Municipal de 

Ourém, reconhecendo “muitos dos problemas aqui 

denunciados”.
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adaptação à nova realidade

Fruto das medidas de contenção im-
postas pela pandemia da covid-19, a 
Assembleia Municipal de Ourém teve de 
adaptar todo o seu trabalho democrático 
à nova realidade.

E fê-lo de uma forma responsável e 
profi ssional, tendo o seu modelo de fun-
cionamento sido replicado por outras as-
sembleias.

Além das sessões em formato misto, 
com recurso à videoconferência, todas 
as sessões foram transmitidas em di-
reto,  e possibilitaram a participação do 
público, através de inscrição prévia.

De registar a elevada participação nas 
sessões transmitidas online, com mil-
hares de visualizações.

Todos os restantes eventos foram tam-
bém readaptados. 

Afi nal, a Democracia não pode parar.

Amo assinala 25 de abril

A Assembleia Municipal de Ourém assinalou o 25 de 

Abril com a publicação de discursos alusivos a esta 

data, proferidos pelos vários líderes de bancada com 

assento neste órgão (PSD, PS, CDS-PP e MOVE), as-

sim como pelo presidente da Assembleia Municipal, 

João Moura.

“A Assembleia Municipal de Ourém não poderia deixar 

de assinalar uma das datas mais importantes da 

nossa história recente. Queremos, de forma simbólica, 

homenagear os heróis de 1974, mas também os 

heróis dos nossos dias.

Habitualmente assinalamos este dia com uma ses-

são da AMO, com a evocação dos valores de Abril e 

este ano, apesar de todas as restrições e medidas 

de proteção, não podíamos deixar de assinalar este 

momento, fazemo-lo de uma forma adaptada à 

realidade em que vivemos. 
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A 15 DE 

MAIO DISCUTE PDM

A sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 

Ourém, suspensa a 13 de março, fruto das medidas de 

contenção do COVID-19, que se destinava a apreciar 

e votar a proposta fi nal da revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM), teve lugar no dia 15 de maio.

Esta sessão decorreu num formato diferente do 

habitual, com recurso aos meios digitais disponíveis 

contemplou a participação pública.

“Atendendo às restrições impostas pelas medidas 

de contenção do COVID-19, nãotivemos uma sessão 

no seu formato habitual, contudo, dada a urgência 

deste processo, um dos mais importantes para o 

desenvolvimento da nossa terra, em conferência 

de líderes decidimos avançar com a realização 

desta sessão num formato misto.”, referiu João 

Moura, presidente da Assembleia Municipal de Ou-

rém. “Segundo informações da Câmara Municipal, 

neste momento existem mais de 90 processos que 

aguardam esta decisão para poderem avançar. Um 

deles é a construção do canil municipal de Ourém”.

Relativamente à sessão, esta decorreu com a pre-

sença física de algumas pessoas, nomeadamente 

do Presidente da AMO e secretários, do Presidente 

da Câmara, dos líderes de bancada e dos serviços 

de apoio. Todo o restante plenário, assim como a 

comunicação social, participou a partir de suas 

casas, por videoconferência.

Como é hábito, a sessão foi transmitida online pelos 

canais digitais do Município.
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AMO PROMOVE CAMPANHA DE APOIO 

AO COMÉRCIO LOCAL

Os Mercados Ecorurais, em Ourém, foram a ocasião 

escolhida pelo presidente da Mesa da AMO, para o 

lançamento da campanha “AMO Produtos Locais”, 

uma iniciativa deste órgão, que tem como objetivos 

reconhecer e valorizar o comércio local. “Queremos 

acarinhar estas pessoas e mostrar-lhes que a As-

sembleia Municipal de Ourém valoriza o seu trabalho 

de promoção do que é natural do nosso concelho”, 

frisou João Moura.

A acompanhar o presidente, estiveram o segundo 

secretário da Mesa da AMO, Valdemar Oliveira, o 

líder municipal da bancada do PS, José Alho, e o 

representante da bancada do PSD, Nuno Dias, que 

entregaram aos vários comerciantes um avental 

com a mensagem “AMO Produtos Locais”, mote 

desta campanha.

Segundo João Moura “o objetivo é que todos os com-

erciantes utilizem este avental, numa perspetiva de 

uniformização da imagem de promoção dos produtos 

locais de Ourém”, adiantando que “pretendemos 

alargar esta ação ao Mercado Municipal Manuel 

Prazeres Durão, em Ourém, ao Mercado de Fátima 

e ao Mercado da  Freixianda”.

A iniciativa não poderia ter agradado mais os pre-

sentes, que reconheceram não só o gesto da AMO, 

como também a oportunidade de promoverem e 

melhorarem o seu trabalho.

Esta ação da AMO insere-se na política de proximidade 

e de contacto com as populações, numa perspetiva 

de valorização e dignifi cação deste órgão deliberativo.

Sobre os Mercados Ecorurais

Os Mercados Ecorurais são uma iniciativa do Município 

de Ourém que, desde 2011, traz à praça junto à igreja 

matriz de Nª Srª da Piedade, pequenos comerciantes 

locais que aqui vendem produtos agrícolas, vinho, mel, 

bolos, pão, artesanato, entre outros bens.

Estes mercados acontecem na manhã do primeiro 

domingo de cada mês e facultam a estes produ-

tores uma banca e equipamento de apoio à venda. 

A inscrição é gratuita.avaliação. A visita será acom-

panhada por informação técnica.”

outras ações
“Queremos acarinhar estas pes-
soas e mostrar-lhes que a Assem-
bleia Municipal de Ourém valoriza 
o seu trabalho de promoção do 
que é natural do nosso concelho”
 João Moura, Presidente da AMO
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DEPUTADOS MUNICIPAIS VISITARAM 

OBRAS EM CURSO NO MUNICÍPIO DE 

OURÉM

Liderada pelo Presidente da Assembleia Municipal, 

João Moura e pelo Presidente da Câmara Munici-

pal, Luís Miguel Albuquerque, a visita contou com 

a participação do elenco camarário e dos vários 

membros da AMO, apoiados por técnicos da autarquia 

e responsáveis das várias empreitadas em causa.

A visita teve início no Centro Escolar da Carvoeira, 

em Caxarias, uma obra a ser executada pela Canas 

- Engenharia & Construção, S.A., orçada em 1 584 

083,51 euros + iva, consignada a 14/10/2019 e cujo 

prazo de execução é de 360 dias. 

Seguiu-se a visita à obra de requalifi cação do antigo 

jardim infantil, para a extensão do Centro de Saúde 

(UCS de Sobral), uma empreitada da responsabilidade 

da Socrinel - Sociedade Construtora Irmãos Neves, 

Lda, orçada em 175 513,53 euros+iva, consignada a 

08/08/2020 e com um prazo de execução de 180 dias.

Já no Zambujal, freguesia de Atouguia, a comitiva teve 

a oportunidade de apreciar as obras de reabilitação 

referentes à instalação do Centro de Documentação 

Joaquim Ribeiro, uma intervenção adjudicada por 

137 107,29 euros + iva, a cargo da Socrinel - Socie-

dade Construtora Irmãos Neves, Lda, consignada a 

04/11/2019 e com um prazo de execução de 120 dias.

A visita às obras de reabilitação do Castelo e Paço 

dos Condes de Ourém e sua adaptação para Espaços 

Museológicos era a mais aguardada e a que suscitou 

mais comentários e sugestões pelos membros da 

AMO. Esta obra, adjudicada por 2 111 927,00 euros+ 

iva às empresas ACA, S.A. (65%) e REVIVIS, Lda. 

(35%), foi consignada a 22/02/2019 e tem um prazo 

de execução de 720 dias.

O périplo terminou com a visita ao Cineteatro Mu-

nicipal de Ourém, obra orçada em 2 549 756,16 euros 

+iva, consignada a 13/06/2019 e com um prazo de 

execução de 540 dias.

No fi nal, a Mesa da AMO, liderada pelo presidente 

João Moura, fez um balanço “francamente positivo, 

pois os propósitos que nos fi zeram convocar esta 

visita, foram alcançados”. Nesta circunstância, 

os membros da AMO tiveram a oportunidade de 

conhecer em pormenor as empreitadas em curso, 

além da possibilidade de verem esclarecidas as 

dúvidas sobre os diferentes projetos. É intenção do 

presidente da AMO voltar a repetir esta iniciativa, 

sempre que se justifi que.
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Comissões da amo

Comissões criadas no mandato 

2017-2021

A Assembleia Municipal pode funcionar em plenário 

e pode criar Comissões ou Grupos de Trabalho, por 

deliberação do plenário. As Comissões podem ser 

permanentes, destinadas a acompanhar todo o 

mandato, ou eventuais, extinguindo-se quando já 

não sejam necessárias. As Comissões Permanen-

tes são constituídas no início do mandato, sendo 

então fi xadas as áreas temáticas que deverão 

acompanhar.

As Comissões devem integrar uma adequada rep-

resentação dos Grupos Municipais e do conjunto 

dos Deputados Independentes, mantendo na sua 

composição a proporcionalidade existente entre as 

diferentes forças políticas que compõem o plenário. 
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Comissões Permanentes para o mandato 2017-2021

Comissão de Planeamento Urbanístico, Ambiente, 

Ordenamento do Território e Florestas

Conferência dos Líderes Municipais

Comissão de Planeamento Estratégico, Atividade 

Económica e Turismo

Comissão Eventual para o mandato 2017-2021

Comissão de Saúde
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