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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º0001/XIII/2021 

1ª Reunião de Funcionamento 

19/10/2021 

 

Aos dezanove dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte e duas horas e trinta 
minutos, no Salão da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Moita, realizou-se a primeira 
reunião de funcionamento da Assembleia Municipal, com a seguinte Ordem do Dia: 
 
 

Ponto Único - Eleição da Mesa da Assembleia Municipal 
 
 
Estiveram presentes os membros da Assembleia Municipal que tomaram posse no ato de instalação 
realizado anteriormente, conforme consta da respetiva ata assinada por todos. 

 
O cidadão que encabeçou a lista mais votada, António José Gonçalves Duro, deu início à reunião. 
 
Por consenso da Assembleia Municipal recentemente instalada, constitui-se uma mesa “ad hoc”, com os 
seguintes secretários: 
 
Mónica Alexandra da Silva Vilhana Ribeiro – CDU 
Sabine Vivianne Büchel – MM 
 

 
Em seguida foi proposto à Assembleia Municipal que a apresentação de propostas para a constituição da 
Mesa fosse por meio de lista em vez de uninominal, o que foi aprovado por unanimidade. 
 
Nessa sequência deu entrada uma única lista apresentada pelo PS: 

 
Lista Única: 
Presidente – António José Gonçalves Duro 
1.º Secretário – António Augusto Jordão Chora 
2.ª Secretária – Cláudia Sofia Alves Dias Fera 

 
 
Seguidamente passou-se à votação, por escrutínio secreto, tendo sido obtido o seguinte resultado: 
 
Favor:  20 votos 

Contra:  1 voto 
Nulos: - 1 voto 
Brancos:  9 votos 
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Na sequência da eleição anterior, a Mesa da Assembleia Municipal da Moita ficou com a seguinte 
composição: 
 

Presidente – António José Gonçalves Duro 
1.º Secretário – António Augusto Jordão Chora 
2.ª Secretária – Cláudia Sofia Alves Dias Fera 
 
 

Findo este período o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal interveio em conformidade com a 
transcrição infra: 
 
“Boa noite a todos, 
Gostaria, antes de mais, de saudar toda a sociedade civil do concelho da Moita, as entidades dela aqui 
representadas, ou pelo menos que já estiveram, nomeadamente, o movimento associativo, as entidades 
religiosas, as forças de segurança e de proteção civil e, nomeadamente, os nossos valorosos bombeiros 
que aqui nos recebem uma vez mais e, evidentemente, uma primeira saudação para o Presidente da 
Câmara eleito, o meu amigo Carlos Albino, dizendo que é um orgulho estar nesta tomada de posse a seu 
lado e desejando-lhe as maiores felicidades e êxitos com o enorme desafio que vai enfrentar, e que 
acredito e confio que vai vencer também. 
Temos vindo a atravessar o período mais negro da nossa vida coletiva, não podia, pois, deixar de saudar 
todos os profissionais que colaboraram com, e na área da saúde, para a assistência e vacinação contra o 
Covid-19 no nosso concelho. O meu muito obrigado para todos esses profissionais. 
Quero ainda, naturalmente, saudar também todos os eleitos aqui presentes para a Câmara Municipal, 
Assembleia Municipal, os presidentes de Junta de Freguesia, e aqueles que hoje deixam de exercer 
funções ou vão ter funções diferentes. 
Por fim, e que serão sempre os primeiros, quero saudar todo o povo do concelho da Moita, os que votaram 
no Partido Socialista, mas também os que votaram noutras forças políticas. Todos contribuíram com o seu 
voto para a solidificação do Poder Local Democrático. 

Ao votar, disseram bem claro que acreditam no estado democrático, e que não querem que outros decidam 
por si. 
“A democracia é a pior forma de regime à exceção de todos os outros já experimentados ao longo da 
história”, disse Winston Churchill um dia, mas sempre atual. 

É caso para dizer que a democracia é também o mais exigente de todos os regimes, obriga a um exercício 
constante de cidadania, sob pena de degenerar numa plutocracia. Exercer o direito de voto é, pois, um 
dever de cidadania. 
iniciamos hoje o novo mandato para os próximos quatro anos, um ciclo novo que muda de força política 
que tinha neste concelho o poder democrático, pelo menos, desde que existem eleições autárquicas em 
Portugal, ou seja, desde 1976. 
A isto dizemos, com simplicidade e respeito, que é a democracia e que também desta vez o povo foi quem 
mais ordenou, e o povo quis mudar de protagonistas e teve a coragem para essa mudança. 
De mim, como Presidente desta Assembleia Municipal, podem esperar a maior Independência possível no 
exercício do cargo, tolerância, respeito por todas as ideias e ideais, lealdade institucional, mas também 
firmeza no cumprimento das regras básicas democráticas, das leis regulamentadoras do país, do nosso 
Regimento e da Constituição da República Portuguesa. 
Serei, a partir de hoje, o presidente da Assembleia Municipal de todos os cidadãos do concelho da Moita. 
É minha intenção propor a esta Assembleia algumas ações novas e promover a dinamização de comissões 
de trabalho que sejam criadas. Uma ação nova a propor será a criação anual da sessão solene das 
comemorações do 25 de Abril de 74, dando nela a palavra a todas as forças políticas aqui representadas. 
Entendo que o desfile e os festejos populares tradicionais neste dia não colidirão com a justa homenagem 
à mais recente implantação da democracia que conhecemos e vivemos, e que se deverá realizar na parte 
da tarde este dia tão importante para todos nós democratas. Há muito que se devia esta homenagem a 
Abril. 
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Também a possível criação da Assembleia Municipal Jovem, que poderá vir a criar maior interesse e 
motivação dos mais jovens pela vida coletiva local. 
Esta é a casa da democracia municipal e todos, respeitando os que pensam diferentes de nós, mas 
discutindo e debatendo-nos com elevação pelas nossas ideias, contribuiremos, seguramente, para um 
concelho melhor, onde seja mais fácil, com mais emprego, menos pobreza e melhores condições, aqui 
viver e trabalhar. 
Viva ao concelho da Moita. 
Viva a democracia.” 

 
Em seguida informou que também aqui o procedimento seria diferente daquilo que ocorreu em todos estes 
anos, e que ia dar a palavra a um representante de cada força política, tendo solicitado que não 
ultrapassassem os três minutos, para intervirem sobre o que pensam deste novo ciclo que se abre, livres, 
naturalmente, de dizerem aquilo que entenderem. 

Assim, informou que a ordem das intervenções seria do partido menos votado para o partido mais votado. 
 
Representante da Coligação Merecemos Mais, Sra. Sabine Buchel 
 “Boa noite a todos, 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Deputados Municipais, Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
Srs. Vereadores, srs. convidados e caros munícipes. 
Quero saudar todos o que aqui se encontram, mas permitam-lhe um cumprimento especial aos eleitos que 
acabaram de tomar posse e aos autarcas que hoje cessaram as suas funções. 
A Assembleia Municipal e um órgão deliberativo que assume funções de apreciação política municipais de 
diversas matérias, desempenha importante papel na fiscalização do executivo municipal, acompanhando 
a atividade da Câmara Municipal, representa o município na tomada de posição perante qualquer órgão 
do Estado sobre assuntos do interesse do município. 
Nesta nobre missão de serviço à causa pública, é independente a cor partidária. 
Espera-se, de cada um dos membros da Assembleia Municipal, uma participação construtiva sólida, séria 
e responsável. 

Vivemos tempos difíceis, a para da pandemia em saúde, da qual ainda não estamos livres, instalou-se em 
Portugal uma pandemia também do foro económico, e é por isso, e mais do que nunca, que o foco deve 
ser as pessoas, em particular os mais carenciados. 
Para a Coligação Merecemos Mais as pessoas estão em primeiro lugar. Será pelas pessoas que nos 
bateremos ao longo dos próximos 4 anos, pelo bem-estar individual, pois acreditamos que só assim será 
possível o bem-estar coletivo. 
É com base nesta noção de que cada homem, mulher, criança, jovem e idosos da nossa terra, e da sua 
individualidade, merecemos o melhor de nós. 
Defendemos uma Assembleia Municipal proactiva, dinâmica e modernizada, que contribua para a 
construção de um futuro melhor da nossa terra. 
Viva o concelho da Moita!” 
 
Representante do Bloco de Esquerda, Sr. Luís Morgado  
“Boa noite 

Saúdo o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Deputados da 
Assembleia Municipal, demais eleitos das Assembleias de Freguesias, ex autarcas, Senhoras e Senhores. 
Estamos aqui nesta tomada de posse, porque no dia 26 de setembro, mais uma vez, a Democracia 
aconteceu.  
Facto que não deve ser desvalorizado pela elevada abstenção verificada, pois quem não votou ainda não 
percebeu ou não quer perceber, que tal atitude politica, que é politica, desdenha de tudo o que envolve 
viver em sociedade, optando por ficar conscientemente amordaçado a preconceitos e motivações 
absurdas, engrossando assim uma apatia obscurantista, que no passado, quase por consenso, hipnotizou 
a população portuguesa e assim se suportou uma Ditadura e uma Guerra Colonial que durou 13 anos.  
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No dia 26 de setembro, mais uma vez, a Democracia aconteceu.  
Apraz-me hoje, por breves palavras, referir-me ao mandato que terminou, pelo qual, no Bloco de Esquerda, 
nos congratulamos por termos aprovado sem desdém, quase todos os Planos, Orçamentos e Relatório e 
Contas que, exatamente, traduziram uma gestão autárquica, que hoje, espelha uma saudável situação 
financeira e capacidade de investimento, como há mais 20 anos não acontecia no concelho, e assim, 
obras em quase todas as freguesias, a par dos maiores investimentos privados que se verificam desde a 
destruição do tecido industrial do concelho nas décadas de 80 e 90. 
Cenário concreto do qual emergem responsabilidades. 

Findo o período eleitoral e espairecidas as intensas ansiedades dos vencedores e angústias dos vencidos, 
há frases que persistem, traduzindo dúvidas até à tentação do prognóstico, de como é que está a ser a 
passagem. 
Pois, não só existem dossiês a passar aos eleitos que correspondem aos diversos departamentos, que 
asseguram o normal funcionamento dos serviços municipalizados, como os demais a corresponder ás 
obras que decorrem em quase todas as Freguesias do Concelho. 
Lembro isto, porque ontem ouvi um lamento de um Presidente de Junta, acabado de ser empossado, 
referindo que nesta passagem de testemunho nem um telefonema lhe fizeram... 
Tais procedimentos, não são bom sinal em democracia. É que todos devemos de saber, e o povo sabe, 
que nas autarquias quando um projeto é aprovado, ele deixa de ser de quem o propõe, passa a ser do 
Município, pois quem o vai pagar é a população, é sempre ele, o povo que paga. 
É do mais elementar principio ético garantir uma passagem de testemunho linear, ainda por cima num 
quadro em que é natural que cresça na população a curiosidade e a expectativa de como vai ser, posto 
que é a primeira vez que em democracia, neste concelho, aconteceu não vencer aquela que era a 
“tradicional” força politica incumbente. 

Em resultado do recente ato eleitoral o PS obteve a presidência da câmara, elegendo 4 membros, a CDU 
outros 4 e o Chega 1. resultado em si mesmo também gerador de expectativas, as quais se dividem pelo 
pessimismo que valoriza cenários em que nem o voto de qualidade do Presidente conta, e a outros que 
acreditam que apesar de uma campanha intensa de verbalismos escusados, o respeito pela democracia 
fará vigorar o bom senso, impedindo que as diferenças de opinião se transformem em obstáculos de 
funcionamento. 
Como independente eleito pelo Bloco de Esquerda, sinto-me autorizado a dizer: que no âmbito das 
Assembleias de Freguesias onde há representação, e também aqui na Assembleia Municipal, existir 
disponibilidade propositiva dos eleitos do BE, para apoiar soluções que validem o processo democrático e 
a autonomia dos respetivos órgãos autárquicos.  
A composição da Mesa desta Assembleia é já uma prova disto. 
Em minoria defenderemos a nossa identidade, sem nos colocarmos em “bicos de pés”, porém. desejamos 
que as maiorias se abstenham de tentações hegemónicas, para que não aconteça resvalar até à “ditadura 
do voto”, ou outras situações ridículas, que descredibilizem os órgãos autárquicos. 

Desejamos assim a todos os eleitos, bons acordos e bom trabalho. 
Viva o nosso Concelho! 
Viva a nossa Terra, a Moita!” 
 
Representante do CHEGA, Sr. Rui Proença 

“Exmo. Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários da Moita, aos nossos bombeiros e aos heróis que nos 
recebem na sua casa, muito bem-haja, Exmo. Sr. Presidente da Câmara da Moita, Exmo. Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal, Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal da Moita, Exmos. Srs. Deputados 
Municipais 
É com sentido de honra e dever que a bancada parlamentar do Partido Chega na Assembleia Municipal da 
Moita toma posse das funções que os eleitores nos confiaram. 
É com sentido de honra e dever que aceitamos esta responsabilidade, lutando contra a vaidade pessoal e 
sempre pelo bem comum. 
É com sentido de honra e dever que entendemos a mensagem clara do povo nas urnas, entre vermelhas 
foices que quase tudo nos ceifaram e punhos cerrados de rosa socialista o povo chamou o Chega para ser 
a charneira da mudança que há muito era necessária na nossa terra. 
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É com sentido de honra e dever que cumpriremos o nosso mandado e seremos a voz do povo que se revê 
em nós e no programa que construímos, apresentamos e defendemos. 
Bem-haja a todos e obrigado.” 

 
Representante da CDU – Coligação Democrática Unitária, Sra. Mónica Ribeiro 
“Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores vereadores, demais autarcas aqui presentes, 
senhoras e senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores 

Começo por saudar todos os autarcas hoje instalados em resultado das eleições autárquicas do passado 
dia 26 de setembro e desejar a todos um bom trabalho. 
Pela primeira vez, desde as primeiras eleições autárquicas democráticas, a CDU ficou, no concelho da 
Moita, aquém do resultado desejado. Significa isto que não foi a força política mais votada nestas eleições. 
Naturalmente que este não é um local para fazer balanços de resultados eleitorais, é sim o local para 
afirmar que, não obstante estes resultados, a CDU orgulha-se do concelho da Moita e do trabalho realizado. 
Do caminho construído desde os tempos em que faltava quase tudo, e em que sempre tiveram um papel 
relevante as forças vivas do concelho, trabalhadores, comissões de moradores, coletividades, empresas, 
e todos aqueles que, ao longo destas décadas, para ele contribuíram. 
Reafirmo. Os eleitos da CDU orgulham-se do concelho da Moita. 

Orgulham-se dos elevados parâmetros de qualidade de vida que foram construídos, que foram atingidos a 
partir do trabalho árduo e da luta de muitos homens e mulheres ao longo destes 46 anos de gestão 
autárquica. 
Desde o saneamento básico, a água de qualidade, pública e das mais baratas do país, as nossas escolas 
públicas de qualidade, bibliotecas, espaços culturais, parques infantis, espaços e equipamentos públicos 
para práticas desportivas, entre muitos outros exemplos. 
Não nos esquecemos do passado, nem no presente. 
Não podem ser ignoradas as obras relevantes que ainda estão a decorrer, das quais destacamos a 
construção da piscina municipal da Moita, a construção do centro de saúde da Baixa da Banheira, a 
requalificação da avenida 1º de Maio, na União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, e 
requalificação do largo do Descarregador em Alhos Vedros. 
Minhas senhoras e meus senhores 
Este é o local para afirmar que os eleitos da CDU estarão atentos e lutarão contra quem colocar estas 
condições de qualidade de vida em causa, quer seja por via do terminal aeroportuário imposto apenas 
pelos interesses económicos de uma multinacional estrangeira, contra o bem das populações, contra o 
bem do nosso ambiente, totalmente desprovido de qualquer planeamento estratégico, quer seja por vias 
de pressões diversas, para privatizar a água ou os serviços públicos. 
Os eleitos da CDU manterão a sua linha de atuação na defesa do Poder Local e da sua autonomia, exigindo 
a reposição das freguesias extintas, estando muito atentos à transferência de competências para as 
autarquias e defendendo os serviços públicos e a sua qualidade. 
Tal como no passado, no presente e no futuro, os eleitos da CDU honrarão a confiança depositada em si 
por uma grande parte, ainda, da população do concelho da Moita. 
Podem contar connosco. 
Viva o Poder Local Democrático. 

Viva o concelho da Moita.” 
 
Representante do Partido Socialista, Sr. António Costa 
“Começo por desejar muito boa noite todos os presentes nesta sala e aos que nos seguem fora dela. 
Prometo. desde já. que vou ser muito breve, não vou gritar, nem vou lançar fumos ao ar de forma nenhuma. 

No entanto, vou dizer-vos que é com enorme prazer e satisfação que me dirijo a todos vós neste momento 
histórico, que decorre da vitória do Partido Socialista nas últimas eleições, que provocaram uma mudança 
radical na constituição dos órgãos dirigentes de diversas estruturas autárquicas, na totalidade do nosso 
conceito. 
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É uma enorme honra pessoal poder transmitir-vos que uma mudança efetiva vai ser operada na gestão 
autárquica do nosso concelho. 
Pessoalmente, sou daqueles que, como é do conhecimento geral, me debatia por isso há dezenas de anos, 
tanto nos órgãos de freguesia como os órgãos municipais, não podendo por isso deixar de recordar todos 
aqueles, os que continuam entre nós e os que já nos deixaram, que ao longo dos mesmos, e mais, anos, 
optaram também por essa luta. A eles uma palavra de reconhecimento merecido e lembrar que a vitória 
agora alcançada, sem qualquer sombra de dúvida, também é deles. 
Da parte dos agora eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal, quero deixar-vos a garantia de 
que um contributo muito sério será dado no sentido de permitir que a Câmara Municipal faça a gestão 
adequada ao cumprimento do programa proposto aos munícipes, que conduziu ao resultado que todos 
conhecem. Será esse o interesse supremo a defender e não qualquer outro. 
O papel fiscalizador dos diversos atos de gestão da Câmara, baseado numa perspetiva de total 
independência entre os órgãos, é a situação que será pilar base da atuação deste grupo. 

Procuraremos, ao longo dos próximos 4 anos, construir os consensos e as pontes necessárias com os 
diversos intervenientes nesta Assembleia, para que o resultado seja o melhor possível 
Prometemos aos nossos munícipes uma atuação diferente por parte da Assembleia Municipal, uma nova 
forma de intervenção, mais aberta, mais adequada e convidativa à participação de todos, que contribua 
de forma efetiva para que o desinteresse pela política e, no caso, pelas questões de interesse comum 
locais, não se torne cada vez maior. 
São do conhecimento de todos os elevados níveis de abstenção e é também responsabilidade desta 
Assembleia Municipal agora eleita contrariar esta tendência. 
Da parte do grupo eleito pelo Partido Socialista, fica a garantia de apresentação de propostas diversas, a 
garantia de que tudo faremos para que estas ações propostas se tornem realidades efetivas. Para isso 
precisamos do contributo, o mais alargado possível, da restante Assembleia Municipal. 
Por isso, como atrás referi, faremos do diálogo permanente, da procura de pontes e consensos, também 
pilares fundamentais da nossa atuação. 
Por último, uma palavra a todos aqueles que terminam agora o seu mandato como autarcas de desejo de 
felicidades para a sua vida profissional e pessoal. Aos agora eleitos locais da Câmara, os senhores, o 
Presidente da Assembleia Municipal e restantes membros, desejo de maior sucesso nas novas funções 
autárquicas, pois esse sucesso será o sucesso deste nosso concelho. 
Viva o concelho da Moita.” 
 

Por último, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal agradeceu ao Sr. António Chora e à Sra. 
Cláudia Fera terem-se disponibilizado e aceite este convite, disse que tinha a certeza que a Mesa ficará 
bem representada e que será, realmente, disponível para qualquer Deputado Municipal, seja que de 
bancada for, porque o que interessa, realmente, é lutar por esta terra da Moita, exercer o em pleno o Poder 
Democrático Local e estarem sempre uns com os outros, ou seja, com a sua terra. 

 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram vinte e três horas e trinta e cinco minutos 
do dia dezanove de outubro de 2021. 
 

 
O Presidente 

 
 

O 1º Secretário 

 
 

A 2ª Secretária 
 


