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------------------------------------- ABERTURA DA ATA --------------------------------------- 
 

--- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram nove horas e cinquenta 

minutos, começando por dar conhecimento da carta do senhor Presidente Francisco 

Maria Moita Flores, de trinta e um de outubro de dois mil e doze, apresentando 

renúncia ao mandato, do seguinte teor: --------------------------------------------------------- 
 
--- “Um. Ao longo dos últimos sete anos, graças ao mandato que me foi conferido pelo 

povo de Santarém, servi esta autarquia com dedicação apaixonada, entregando-lhe 

incondicionalmente tudo aquilo que a Vida me ensinou. Foram sete anos intensamente 

vividos, fazendo de cada gesto e de cada momento um ato de serviço aos outros que 

ficam gravados para sempre na minha memória e na vida de Santarém.---------------------  
 
--- Dois. Ao longo deste tempo, mesmo recebendo uma Câmara exaurida de finanças, 

conseguimos devolver a Santarém a dignidade perdida. Recuperámos os seus jardins, 

construímos escolas, parques de jogos, relvados para a prática desportiva, modernizámos 

refeitórios, incrementámos a recuperação de património como há muito não se fazia. 

Abrimos novos espaços públicos, incrementámos as ciclovias, dinamizámos a história, 

recuperámos tradições, consolidámos a centralidade e a visibilidade deste concelho. 

Defendemos ativos que são pertença do povo de Santarém, como a Escola Prática de 

Cavalaria onde, para já, se erguem novos tribunais, alguns deles de âmbito nacional e 

âncora de prestígio para a capital. Como os serviços municipalizados, hoje classificados 

como uma das melhores empresas municipais do País. Reforçámos a autoestima coletiva, 

abrimos novos espaços para os jovens, forçámos a distribuição da justiça social pelos 

mais velhos. Procedemos à grande obra civilizacional que faltava em Santarém, 

passando a cobertura de saneamento de sessenta a pouco por cento para mais de noventa 

por cento; recuperámos fundos europeus, fomos buscar mais fundos europeus, atraímos 

mais investimento e não deixámos que muito dele se perdesse. Vai ser difícil de esquecer 

o combate pela defesa dos industriais da pedra quando políticas radicais quiseram 

despedir mais de cinco mil pessoas e convertemos esse combate num reforço da 

tranquilidade e estabilidade do norte do concelho. Apesar da fragilidade financeira, que a 

crise aprofundou, foi possível desafiar o destino, reinventar caminhos para servir e servir  


