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Excelentíssimos, 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, 

Senhoras e Senhores Deputados Municipais, 

Comunicação Social, 

Senhoras e Senhores, presentes nesta sala, ou que nos acompanham através da transmissão online, 

que estamos a realizar através das redes sociais. 

 

No cumprimento das funções que me foram confiadas pelos oureenses, volto a dirigir-me a esta 

Assembleia com o sentido de responsabilidade e o empenho que sempre caracterizaram a nossa 

linha de atuação, sujeitando-me ao escrutínio de vossas excelências, com tão bem exigem os padrões 

democráticos que herdámos de uma data que ainda agora orgulhosamente celebrámos: o 25 de abril 

de 1974.  

Dou início a esta minha intervenção, procedendo a um ponto da situação epidemiológica da Covid-

19 no Concelho de Ourém. 

À data da última atualização dos dados, a Autoridade de Saúde Local identificava 14 casos ativos, 

num universo de 3018 casos detetados ao longo do último ano, sendo o índice de risco, por 100 mil 

habitantes, de 32, e tendo a lamentar o falecimento de 83 dos nossos conterrâneos. 

Felizmente, a entrada em vigor do Plano de Desconfinamento não tem resultado numa subida 

acentuada de casos positivos no nosso Concelho, o que nos permite concluir, com as devidas 

reservas, que os oureenses estão a conseguir corresponder ao enorme desafio da não propagação 

do vírus, sinal muito importante e com reflexos na retoma económica que todos desejamos e para a 

qual o Município tem vindo paulatinamente a contribuir.  
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Os dados relativos à atuação do Ponto Municipal de Vacinação de Ourém também nos permitem 

encarar o futuro com maior confiança. À data da última atualização, já tinham sido vacinados 12758 

munícipes oureenses, entre os quais 1144 profissionais docentes e não-docentes ligados integrados 

na comunidade educativa oureense. 

Resulta desta atuação que, à data de hoje, possamos avançar que 29 por cento da comunidade 

oureense já foi inoculada com uma toma da vacina contra a Covid-19, e que 13,4 por cento já recebeu 

a segunda toma, incluindo bombeiros, profissionais de saúde, e trabalhadores e utentes das 

instituições sociais do nosso Concelho. 

Neste enquadramento aproveito para informar V.ªs Ex.ªs que o Município tem sido um parceiro 

indissociável do ACES do Médio Tejo e da ARSlvt no que tange aos esforços logísticos, transporte e 

alimentação para que a campanha de vacinação do concelho de Ourém seja a mais eficiente e 

profícua possível. A causa em que todos estamos envolvidos vai continuar a merecer a nossa especial 

atenção e dedicação em virtude da imprevisível volatilidade do vírus. 

Por esse motivo é mais que justa uma palavra de alento e de agradecimento a todos os profissionais 

 

 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados Municipais 

Os efeitos da situação que temos vivenciado neste último ano, tem revelado impactos elevadíssimos 

em distintos setores e áreas da nossa sociedade.  

Por esse motivo, dirijo hoje na minha comunicação, umas palavras de especial apreço à comunidade 

educativa do Concelho de Ourém, especialmente aos educadores, professores, técnicos superiores, 

assistentes técnicos e operacionais, assim como aos corpos dirigentes das nossas escolas, pelo 

esforço, dedicação e resiliência na prossecução dos objetivos educativos aos nossos alunos. 

Reconhecemos que este período está a ser suscetível de criar assimetrias, potenciando a exclusão e 

a desigualdade de oportunidades. 
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Esta tem sido uma preocupação permanente neste exercício autárquico, mesmo antes do 

aparecimento da pandemia, onde se procurou mitigar ao máximo as eventuais discrepâncias entre 

os jovens, merecendo da nossa parte um atento e cirúrgico investimento em ferramentas e condições 

para que todos possam ter acesso às mesmas oportunidades no desenvolvimento educativo, pois 

como tão bem sabemos, serão eles o nosso futuro coletivo. 

Esses investimentos revelaram-se, sobretudo, pelo reforço na melhoria das infraestruturas existentes 

e na expansão do parque escolar ao serviço dos oureenses.  

Permitam-me que faça uma breve resenha dos edifícios escolares já intervencionados ou em fase de 

intervenção, um pouco por todas as freguesias do concelho: 

 Centro Escolar Santa Teresa, em Ourém; 

 Centro Escolar de Ourém Nascente, em Fontainhas; 

 Centro Escolar do Olival; 

 Centro Escolar da Cova de Iria; 

 Escola Básica da Maxieira; 

 Escola Básica/Jardim de Infância de Espite; 

 Escola Básica do Cercal; 

 Escola Básica do Pisão, nas Matas; 

 Escola Básica/Jardim de Infância de Rio de Couros; 

 Escola Básica Boleiros; 

 Escola Básica/Jardim de Infância de Casal dos Bernardos ; 

 Escola Básica da Moita Redonda; 

 Jardim de Infância de Boleiros/Maxieira; 
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 Jardim de Infância do Cercal; 

 Pavilhão Desportivo da Escola Básica Conde de Ourém; 

 Edifício da APDAF em Ourém; 

 Escola Básica 2,3 da Freixianda. 

Contas feitas, o Município de Ourém investiu um montante superior a um milhão e duzentos mil 

euros em todas estas intervenções, um valor ao qual podem somar-se mais 260 mil euros inerentes 

a mais quatro empreitadas que já se encontram em fase de procedimento: 

 Centro Escolar da Caridade; 

 Centro Escolar das Misericórdias; 

 Centro Escolar da Freixianda; 

 Escola Básica/Jardim de Infância do Pinheiro. 

Ainda neste contexto, não podemos diligenciar o investimento estruturante e estratégico realizado 

no Centro Escolar da Carvoeira, superior a 1 milhão e setecentos mil euros, que foi inaugurado no dia 

5 de abril com a presença do Sr. Ministro da Educação, Dr. Tiago Brandão Rodrigues, que muito nos 

orgulhou. 

Para o futuro próximo temos já projetados investimentos superiores a 4,5 milhões de euros nas 

seguintes obras: 

 Construção do Centro Escolar Fátima Sul, que vai permitir juntar os alunos do JI de Boleiros, 

EB1 de Boleiros e EB1 da Maxieira; 

 Centro Escolar da Atouguia; 

 Requalificação da EB 23 Cónego Dr. Manuel Lopes perdigão. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados Municipais 

Porque esta nossa aposta na educação não se resume apenas ao betão, nem ao número de obras ou 

milhões de euros investidos na melhoria das nossas escolas, importa recordar o investimento que o 
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Município tem vindo a reforçar, no sentido de dotar a comunidade educativa de equipamentos 

informáticos consentâneos com a evolução digital que atravessamos, indispensável em contexto de 

pandemia, confinamento e aulas à distância de um clique.  

Foi precisamente neste contexto que o Município de Ourém procedeu à aquisição de dezenas de 

computadores e equipamentos portáteis de acesso gratuito à rede de internet sem fios. 

Pretendendo combater o insucesso escolar, optámos por dar continuidade ao projeto do Centro Local 

para a Promoção do Sucesso Educativo, atualmente a funcionar no Centro Municipal de Exposições 

e à responsabilidade da nossa Divisão de Educação e Vida Saudável.  

Sustentámos esta decisão no sucesso com que esta equipa atingiu os objetivos propostos, mesmo 

não sabendo ainda se viríamos a ser beneficiados pela 2.ª fase do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo, vulgo PEDIME. 

Não posso também deixar de referir a distribuição de fruta escolar ao primeiro ciclo, processo que 

iniciou a 5 de abril, numa estratégia de alimentação mais saudável e há muito reivindicada pelos 

Encarregados de Educação. 

Podemos afirmar, com total segurança, que no final deste exercício autárquico, a comunidade 

educativa do nosso concelho terá muito melhores condições nas infraestruturas escolares e nas 

condições de trabalho, permitido desenvolver o processo educativo das nossas crianças e jovens com 

a qualidade que merecem. 

 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados Municipais 

Recebemos dos Oureenses a missão de os representar, e de procurarmos tomar as melhores 

decisões, por vezes difíceis, que visem o progresso e o desenvolvimento equilibrado e harmonioso 

do nosso concelho. Contudo é necessário reconhecer o legado herdado, nomeadamente no que 

concerne a litígios judiciais duradouros, que são muitas vezes encargos penosos, presentes ou 

futuros, e que podem comprometer o futuro coletivo. 
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Foi assim, com grande empenho e dedicação da nossa parte, que já conseguimos resolver um vasto 

conjunto de processos, de diversa natureza e diferente alcance, preferencialmente pela via do 

diálogo e de acordo entre as partes, que se consubstanciou na prossecução do superior interesse 

público municipal com um elevado impacto positivo no erário público. 

Informo ainda Vossas Exas, que esta continuará a ser a nossa postura para procurar resolver os 

processos ainda pendentes, e que felizmente já são de reduzido número. 

 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados Municipais 

Não obstante todas as adversidades impostas pela pandemia e consecutivos estados de emergência, 

o mundo não para, nem nos podemos resignar. 

Por isso mesmo, o Município de Ourém continua fortemente empenhado em promover a retoma 

económica e financeira do nosso Concelho, através da prossecução de medidas que entendemos 

como capazes de apoiar as nossas famílias, as nossas empresas e as nossas instituições.  

No que à campanha de apoio ao comércio diz respeito, informo Vossas Exas, que para além dos 

cupões, foram distribuídos 6500 vouchers, tendo aderido 172 estabelecimento, traduzindo-se num 

valor global já distribuído de 25 650 euros. 

A campanha de apoios diretos às empresas, ainda em curso, registou até ao momento 305 

candidaturas, num valor global de aproximadamente 406 mil euros, tendo sido já validadas 111, no 

montante de 152 mil euros 

Ainda neste quado, comunico-vos que já está em curso a Campanha 10 001 Noites. Até ao momento, 

e em menos de um mês, já se efetivaram 926 reservas, que atestam do sucesso da iniciativa, com a 

qual pretendemos dar o nosso contributo para dinamizar o turismo, recuperando a confiança e 

relançando o Concelho de Ourém e a Cidade de Fátima no mapa de Portugal.  
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados Municipais 

Concluo a minha intervenção transmitindo a Vossas Exas, que é com muito orgulho, que verificamos 

que as empreitadas referentes aos projetos que ambicionámos e executámos, desenvolvem-se a 

bom ritmo, um pouco por todo o concelho, e dos quais destaco, designadamente, o Teatro Municipal 

de Ourém, o Castelo de Ourém, o Passadiço do Agroal, o Canil Municipal, a Ecovia da Ortiga, a Estrada 

de Leiria (357), a estrada 356, entre a rotunda do IC9 e a Zona Industrial de Casal dos Frades, as 

diversas obras de saneamento, entre outras de menor dimensão. 

Termino, renovando o compromisso de continuar a zelar pelos interesses de Ourém e dos Oureenses, 

procurando, através da nossa ação, elevar a qualidade de vida no nosso Concelho, promover o seu 

bem-estar social e continuar a consolidar Ourém como Município de referência.  

 

Muito obrigado. 

 

 

 

LUÍS MIGUEL ALBUQUERQUE 
Presidente da Câmara 


