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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete, 

Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Alcochete, 

Exmos. Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho 

Exmos. Senhores Presidentes das Assembleias de Freguesia, 

Exmos. Senhores Deputados Municipais, 

Exmos. Senhores Representantes do Movimento Associativo Concelhio, 

Restantes Autarcas, 

Caras e caros homenageados, 

Caras e caros convidados, 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Permitam-me que, a título pessoal e em nome da câmara de Alcochete, vos dirija uma 

saudação muito especial de boas vindas a esta cerimónia comemorativa do 115.º 

Aniversário da Restauração do nosso concelho, e agradeça a vossa presença, 

especialmente em honra dos nossos homenageados nesta sessão solene. 

 

Aproveito ainda a oportunidade, para vos desejar um bom ano de 2013, 

independentemente das dificuldades que o País atravessa e deixar a todos uma palavra 

de esperança e de confiança. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Mais uma vez, é com particular prazer que realizamos esta sessão solene, cerimónia 

instituída pelo atual executivo e que presta  homenagem a todos quantos contribuem, na 

sua ação diária, para o engrandecimento do nome do nosso concelho. 

 

Esta sessão solene, integrada num programa mais vasto de comemorações de caráter 

cultural e desportivo em parceria com o nosso movimento associativo e, em particular, 

com a Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898, é um momento alto do perpetuar 

desta nossa memória coletiva. 
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A propósito, permitam-me que agradeça, uma vez mais, e aproveitando a presença do 

Sr. Presidente da Direcção da Sociedade Imparcial e do Sr. Presidente da Assembleia 

Geral, a amável condecoração que a Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 

entendeu fazer a esta nossa Câmara Municipal, através da respectiva Direcção e da 

Assembleia Geral, tornando a nossa autarquia sócio honorário desta importante 

instituição do nosso concelho, o que nos honra particularmente. 

 

Passados que estão 115 anos da recuperação da nossa identidade enquanto povo, mas 

também a nossa autonomia política e administrativa, enquanto território e autarquia 

local, orgulhamo-nos do nosso passado, mas olhamos para o futuro com confiança, com 

esperança, com sentido da realidade mas também com ambição. 

 

Mas, para além desta afirmação de confiança, é imperioso que continuemos a perpetuar 

a nossa memória, individual e coletiva, e que, através dela, nos afirmemos. 

 

Assim, este ano, fazendo jus à tradição, invocamos com destaque o folclore e todos os 

seus dirigentes, praticantes e sócios, agradecendo-lhes a promoção da nossa cultura e 

das nossas tradições tanto a nível nacional como internacional.  

 

Nesta homenagem, invocamos também quem, sem ser alcochetano, sem ter nascido em 

Alcochete, traz Alcochete no coração levando-o a outros mundos, quer seja através da 

fotografia, quer seja da palavra. 

 

Não esquecemos o papel preponderante que o associativismo desportivo tem na 

democratização do acesso ao desporto como uma componente no aumento da qualidade 

de vida da nossa comunidade. 
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Finalmente, e porque consideramos que os trabalhadores são o principal ativo desta 

Câmara Municipal entendemos continuar a valorizar o trabalho e a dedicação 

profissional de todos aqueles que, diariamente e de forma abnegada prestam serviço 

público de qualidade aos nossos cidadãos. 

 

Assim, a Câmara Municipal de Alcochete, reunida a 16 de Janeiro e de forma a 

assinalar o 115.º Aniversário da Restauração do Concelho, deliberou atribuir a: 

 

MEDALHA DOURADA DA RESTAURAÇÃO: 

Ao Grupo Folclórico Danças e Cantares da Fonte da Senhora. Grupo fundado em 

1987 no âmbito do grupo desportivo existente na localidade e que, ao longo do seu 

percurso, tem assumido um destacado papel na preservação e divulgação do folclore 

local. 

 

Ao Grupo Folclórico Danças e Cantares do Passil. Grupo fundado em 26 de Junho de 

1987 numa zona marcadamente rural, inicialmente para ocupar os tempos livres dos 

alunos. Uma iniciativa que contou, inclusivamente, com o apoio dos moradores.  

 

Ao Grupo Folclórico “Os Camponeses” de S. Francisco. Grupo fundado a 30 de 

Julho de 1955 por iniciativa de alguns habitantes da Freguesia de São Francisco, então 

Freguesia de Alcochete, que desde logo fizeram uma forte aposta nos trajes etnográficos 

que identificam as atividades económicas tradicionais. 

 

A Câmara Municipal de Alcochete presta assim homenagem aos Ranchos Folclóricos 

do Concelho, aos seus dirigentes e aos sócios pelo contributo coletivo para a promoção 

da cultura e do concelho através desta manifestação artística que é o folclore. 

 



4 
 

À Andante Associação Artística . A Andante nasceu na viragem do milénio, em 

setembro de 1999, na cidade de Aveiro. Meses depois, os seus fundadores deslocam-se 

para Alcochete e aqui permanecem até aos dias de hoje. 

 

Porque a Andante Associação Artística engrandece a cultura e o concelho de Alcochete, 

propõe-se, ou propõe-se e foi aceite por unanimidade como todos os outros, como forma 

de apreço e reconhecimento agraciá-la igualmente com a Medalha Dourada da 

Restauração do Concelho de Alcochete. 

 

E a Alexandre Costa, como nos habituámos a tratá-lo.  

Apesar de nascido em Lisboa e apenas estar a residir em Alcochete há cinco anos, a 

relação de Alexandre Costa com esta vila desde sempre foi muito estreita e regular. Diz 

Alexandre que se lembra dos pavimentos em seixo rolado do rio, da revolta dos 

salineiros em 1957 e de um sem número de aspetos desta nossa vila que ainda hoje 

recorda com emoção. 

Pela colaboração permanente, voluntária e solidária que Alexandre Costa tem tido com 

o nosso concelho, pela forma prestimosa com que honra o nome de Alcochete, a 

Câmara Municipal deliberou, como forma de apreço e enorme reconhecimento, a 

atribuição da Medalha Dourada da Restauração do Concelho. 

 

Decidiu ainda a Câmara Municipal, na sua reunião de 16 de Janeiro, atribuir a  

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO DESPORTIVO 

 

Ao Vulcanense Futebol Clube. O Vulcanense Futebol Clube foi fundado a 10 de 

Junho de 1962, constituído oficialmente somente em 1977. 

O Vulcanense conta já com alguns prémios no seu palmarés. Mas mais do que as 

vitórias e os troféus, a força de vontade, o espírito de iniciativa e a união no seio da 

instituição, marcam o percurso de meio século de vida do Vulcanense Futebol Clube. 
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A Câmara Municipal de Alcochete presta também homenagem ao Vulcanense Futebol 

Clube, aos seus órgãos diretivos e associados pelo papel assumido no desenvolvimento 

desportivo do Município, de forma absolutamente ecléctica, aliás exemplarmente 

ecléctica, bem como na promoção do concelho de Alcochete, atribuindo-lhe assim a 

Medalha Municipal de Mérito Desportivo. 

 

E, finalmente, a MEDALHA MUNICIPAL DE BONS SERVIÇOS, a Augusto Rosa 

Gomes, pela prestação de 30 anos de serviço na Câmara Municipal de Alcochete. 

Augusto Rosa Gomes foi admitido na Câmara Municipal de Alcochete no dia 1 de Julho 

de 1982 como Cantoneiro das Vias Públicas. 

 

Atualmente é Assistente Operacional na área da Sinalização. 

 

A Câmara Municipal presta homenagem a Augusto Rosa Gomes pelo profissionalismo 

e empenho nas funções que lhe foram atribuídas ao longo dos anos ao serviço da 

Autarquia, atribuindo-lhe a Medalha Municipal de Bons Serviços. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Permitam-me ainda algumas considerações muito breves sobre a situação em que nos 

encontramos. 

2013 é o ano em que se cumpre o último ano deste mandato.  

Foram muitos os desafios, foram muitas as as tarefas, foram incontáveis as horas de 

trabalho. Muitos encontros com empresários, coletividades, trabalhadores e com a 

população. Foram obras, eventos sociais, culturais e desportivos, exposições e debates. 

Muitas iniciativas que levamos a cabo sempre com o intuito de melhorar a qualidade de 
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vida da população que nos escolheu para estes cargos que tanto  eu como os senhores 

vereadores, hoje, ocupamos e exercemos com todo o orgulho. 

 

Sem ser exaustivo e porque são obras que nos merecem particular orgulho, e que muito 

dependeram do enorme espírito de sacrifício, da enorme dedicação, da enorme vontade 

em concretizá-las, permitam-me ainda, assim, que saliente apenas: o centro de saúde na 

Freguesia do Samouco, o centro escolar na Freguesia de São Francisco, o parque 

desportivo e de lazer do Valbom da Freguesia de Alcochete, o lançamento do concurso 

da Frente Ribeirinha, a requalificação da R. João de Deus/R. do Catalão, a construção 

do acesso poente à biblioteca ou mais recentemente a construção e conclusão do furo de 

captação de água da Fonte da Senhora. Obras ansiadas pela nossa população e que 

melhoram significativamente a sua qualidade de vida. 

 

Apesar da conjuntura particularmente difícil que o nosso país atravessa, reafirmo aqui a 

nossa confiança no futuro do nosso país em geral e do concelho de Alcochete em 

particular.  

 

Por isso, ambicionamos para breve a concretização da regeneração da imagem urbana 

de Alcochete que terá o seu início com as obras de requalificação da Frente Ribeirinha 

que apenas aguardam o Visto do Tribunal de Contas para o seu início mas que tudo 

faremos para que se estenda essa requalificação da zona ribeirinha a outros locais do 

concelho; a requalificação dos caminhos rurais nas Freguesias de Alcochete e de São 

Francisco, a reabilitação do Parque de Merendas no lugar da Fonte da Senhora e ainda a 

requalificação do Largo de S. Braz no Samouco, entre outras obras. 

 

As dificuldades são muitas mas a nossa vontade, a nossa determinação, estou certo, 

superarão essas dificuldades. 

 

Minhas Senhoras e meus senhores, 
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William Shakespeare disse: “Nós somos do tecido de que são feitos os sonhos.” 

 

E nós não abdicamos de sonhar com um concelho com futuro e desenvolvido de forma 

sustentável no qual os direitos e interesses da população estão sempre, sempre, em 

primeiro lugar, por isso mesmo queremos continuar, tal como no passado, a merecer e a 

honrar a confiança da população de Alcochete. 

 

Para finalizar, agradeço uma vez mais, em meu nome pessoal e em nome da câmara 

municipal, aos homenageados e todos quantos nos honraram com a sua presença nesta 

sessão solene comemorativa da passagem do 115.º aniversário da restauração do nosso 

querido concelho. 

 

VIVA O 15 DE JANEIRO! 

VIVA ALCOCHETE! 

20 de Janeiro de 2013 

 


