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Deliberações da Assembleia Municipal Ordinária de 30 de junho de 2017 
 
. Aprovado o reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalações pecuárias no 
âmbito da alínea a) do nº 4 do art. 5º do Decreto – Lei nº 165/2014, de 5 de novembro – processo nº 06-
011/2017, req. n.º 10465/2017; – 06-239/2015, req. n.º 11816/2017; – 06-014/2017, req. n.º 11838/2017; 
 
. Aprovado o Regulamento de Atribuição de Habitações Propriedade do Município da Moita (RAHPMM); 
 
. Aprovadas duas saudações ao Clube Recreativo do Penteado; 
 
. Aprovado um Voto de Pesar e Solidariedade, seguido de um minuto de silêncio em homenagem às 
vitimas da tragédia do incêndio que lavrou no centro do País; 
 
. Aprovado um Voto de Pesar pela morte de Simone Veil. 
 
 

SAUDAÇÃO 
AO CLUBE RECREATIVO 

 DO PENTEADO 
 

O Clube Recreativo do Penteado foi fundado a 25 de abril de 1965, com a designação de Sport Clube do 
Penteado e, mais tarde, aquando da sua legalização estatutária, passou à sua atual designação. 
Com a feliz coincidência do dia do seu aniversário coincidir com a data em que, anos mais tarde, viria a 
acontecer a madrugada libertadora do 25 de abril, o clube foi sempre uma associação de cariz popular 
onde, tal como noutras associações do Concelho, sempre se cultivou o gosto pela cultura e pelo desporto, 
a democracia, a participação e a cidadania. 
O Clube Recreativo do Penteado desempenha, ao longo de mais de cinquenta anos, um papel 
insubstituível para a população local e para o movimento associativo e popular do Concelho e da Freguesia 
da Moita, em particular. Verdadeira escola de formação associativista, impera nos seus dirigentes muita 
juventude, o que dá boas garantias de que por muitos anos vai continuar a ser uma referência desportiva 
e cultural. 
Da primeira sede que começou a funcionar numa taberna passou, no início dos anos noventa, para a sede 
onde hoje nos encontramos reunidos. Um espaço construído pelos associados e pela população do 
Penteado, com o apoio, designadamente das autarquias, o que permitiu alargar o leque de atividades 
desportivas e culturais desenvolvidas pelo clube. 
O Clube Recreativo do Penteado tem génese na vivência popular e de comunidade, indissociáveis das 
características do lugar que lhe dá nome, e das diversas comissões e associações de moradores que se 
formaram após o 25 de abril de 1974 e que aqui também prestamos homenagem. 
O Penteado integra um vasto território que foi alvo na segunda metade do século passado da cobiça de 
diversos loteadores clandestinos, o que teve impactos negativos no ordenamento do território e nas 
infraestruturas de diversa ordem, sendo que diversos problemas desencadeados então não foram ainda 
hoje completamente ultrapassados, apesar dos grandes esforços da população e das autarquias. 

 

Pelo seu papel incontestável em prol da população local e pelos serviços distintos e altamente meritórios 
que presta na área do associativismo, a Câmara Municipal da Moita atribuiu, em 2015, ao Clube 
Recreativo do Penteado a Medalha de Honra do Município, facto que assinalamos como sendo de inegável 
merecimento. 
A Assembleia Municipal da Moita saúda o Clube Recreativo do Penteado, todos os seus antigos e atuais 
dirigentes, associados e toda a população, fazendo votos de que continue a desenvolver um excelente 
trabalho em prol da população, nas áreas do desporto, da cultura e do lazer e que a chama do 
movimento associativo e popular, enquanto escola de democracia, participação e cidadania perdure 
para sempre. 
 

Moita 30 de junho de 2017 
Assembleia Municipal da Moita 

 
(Aprovada por unanimidade, com vinte e nove votos a favor, na sessão ordinária de 30 de junho de 2017) 
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SAUDAÇÃO 
AO CLUBE RECREATIVO 

 DO PENTEADO 
 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 30 de junho de 2017 na sede social 
do Clube Recreativo do Penteado, saúda este prestigiado Clube que conta com mais de 52 anos de vida. 
O Clube Recreativo do Penteado tem sabido acompanhar ao longo da sua existência o crescimento deste 
lugar da Freguesia da Moita, oferecendo aos seus associados novas modalidades culturais e desportivas, 
para além de ser o local de excelência onde se promove o convívio dos habitantes dos diversos bairros 
que o circundam, mas não só. 
Para tal, além das diversas ampliações da sua sede social, tem sabido captar para os seus corpos sociais 
jovens associativistas que, em conjunto com os mais velhos, têm trazido novas dinâmicas e atividades, 
constituindo-se uma referência no panorama associativo do concelho. 
A Assembleia Municipal da Moita, aqui reunida, saúda igualmente toda a população do Penteado e 
agradece o fraterno acolhimento daquela que é a sua terceira reunião descentralizada, com o que procura 
facilitar a aproximação dos munícipes com os eleitos e as autarquias locais, promovendo uma maior 
presença e participação popular nas sessões públicas dos diversos órgãos autárquicos, no sentido de 
reforço do Poder Local Democrático e da promoção da cidadania. 

 
Moita, 26 de junho de 2017 

Assembleia Municipal da Moita 
 
(Aprovada por unanimidade, com vinte e nove votos a favor, na sessão ordinária de 30 de junho de 2017). 

 
VOTO DE PESAR 

 
Portugal viveu este mês uma das piores tragédias humanas da nossa história recente. O incêndio que 
lavrou no centro do País, afetando com particular violência os Concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró 
dos Vinhos, Castanheira de Pêra e Góis, constituiu uma tragédia que consumiu dezenas de milhares de 
hectares de floresta, habitações, e da qual resultou um número de vítimas humanas difícil de conceber. 
 
O combate a este incêndio mobilizou meios humanos e recursos materiais raramente vistos, entre os 
quais se encontravam Homens e Mulheres da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 
Concelho da Moita que, com a sua dedicação e o seu esforço abnegado, foram em auxílio das populações 
afetadas, e que motivou da parte da população do Concelho da Moita um emotivo apoio material. 
 
No entanto, a tragédia agora vivida, mais do que servir para dirimir argumentos sobre responsabilidades, 
deve obrigar à reflexão e à decisão sobre vários aspetos essenciais: 
a) Os meios que a Proteção Civil tem ao seu dispor para o combate aos incêndios e a política de 

investimentos em meios terrestres, aéreos e de comunicação; 
b) As condições de intervenção dos operacionais que estarão no terreno durante as fases mais agudas 

da época de incêndios - nomeadamente quanto à formação ministrada; aos equipamentos 
individuais; às condições materiais para o desenvolvimento das suas tarefas (designadamente 
quanto à valorização do pagamento às Equipas de Combate a Incêndios Florestais); 

c) O trabalho de prevenção de incêndios e defesa da floresta. 
 
A CDU considera que uma das questões centrais para evitar tragédias como esta é a inversão da tendência 
da desresponsabilização do Estado na gestão da floresta, na prevenção e combate a incêndios e no 
ordenamento do território e combate à desertificação. É necessário inverter o esvaziamento humano das 
estruturas da Administração Central e a rarefação de meios financeiros para a floresta e para o apoio à 
atividade agrícola, e assegurar o ordenamento da floresta, recorrendo à elaboração do Cadastro Florestal 
como ferramenta de suporte. 
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Os problemas da floresta portuguesa e as catástrofes como a que hoje relembramos não resultam apenas 
das condições climatéricas extremamente adversas que se verificaram. 
Decorrem também da destruição da pequena e média agricultura, do desaparecimento de muitos 
milhares de explorações familiares e da desertificação do mundo rural e do interior do País. Catástrofes 
como esta são ainda indissociáveis da aplicação da Política Agrícola Comum (PAC) e das suas desastrosas 
reformas, bem como do resultado de políticas agroflorestais, orçamentais e de serviços públicos 
contrárias aos interesses dos agricultores e do mundo rural. 
 
Perante estas circunstâncias, a Assembleia Municipal da Moita delibera: 

 Expressar a sua profunda consternação pela perda de vidas nesta catástrofe, tão mais dolorosa 
quanto em tão elevado número, e expressar os seus pêsames e sua solidariedade a todos os 
familiares e amigos das vítimas, população e autarcas das áreas afetadas; 

 Reconhecer, valorizar e expressar o seu reconhecimento pelo abnegado e corajoso trabalho dos 
bombeiros e de outros profissionais da proteção civil, realizado em condições atmosféricas 
manifestamente difíceis e profundamente adversas à missão de combate a incêndios; 

 Saudar particularmente a disponibilidade dos Bombeiros Voluntários do Concelho da Moita que, 
prontamente, fizeram deslocar para as áreas sinistradas meios humanos e materiais para, como 
sempre, ajudar a socorrer aqueles que deles precisam. 

 Saudar a população do Concelho da Moita que, num gesto de extraordinária solidariedade, 
fizeram chegar aos bombeiros e às populações das áreas afetadas bens de consumo, vestuário e 
alimentos, que não resolvendo o problema de quem tudo ou quase tudo perdeu, pelo menos 
ajudam a passar um pouco melhor este momento difícil das suas vidas, da sua região e, pela 
dimensão da tragédia, também do País. 

 
 

Moita, 30 de junho de 2017 

Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada por unanimidade, com vinte e nove votos a favor, na sessão ordinária de 30 de junho de 2017) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


