
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO BOMBARRAL  

SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO 108º ANIVERSÁRIO DO  
CONCELHO DO BOMBARRAL 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,  
Exmas. Sras. e Srs. Vereadores,  
Exmas. Sras. e Srs. Deputados da Assembleia Municipal,  
Exma. Sras. e Srs. Presidentes de Assembleia e de Junta de Freguesia,  
Exmo. Sr. Comandante do Posto Territorial da GNR do Bombarral,  
Exmo. Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários do Bombarral,  
Exmo. Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, 
Exmos. Dirigentes associativos e todo o público presente. 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Neste centésimo oitavo aniversário do concelho do Bombarral é momento 
de celebrar, mas é também um momento de lembrar porque estamos aqui. 
E todos sabemos a resposta a essa pergunta – estamos aqui pelas pessoas 
e por um Bombarral melhor.   
Como já referi em mais do que uma ocasião, o compromisso que temos com 
o Bombarral, é, acima de tudo, um compromisso com aqueles que aqui 
vivem, com aqueles que aqui trabalham, ou com aqueles que somente nos 
visitam. Mas não só. É igualmente o compromisso de preservar a sua 
história e as suas tradições, de defender as suas empresas e as suas 
associações. É esse o Bombarral pelo qual todos temos de lutar e contribuir 
para que no imediato, a médio e a longo prazo seja um Bombarral próspero. 

Este propósito ganha uma maior relevância perante o cenário de uma 
recessão económica que todos os indicadores mostram que nos vai atingir 
a breve prazo. Num momento em que o país ainda sofre com os danos 
causados pela pandemia da COVID-19, o cenário de uma crise económica, 
tão potenciada pela guerra que infelizmente ainda decorre no leste da 
Europa, ganha cada vez maior escala. Todos sabemos que uma crise ao nível 
económico e financeiro é apenas o início de uma crise ao nível social e 
humano, da qual, a história já nos provou por diversas vezes que 
demoramos muito mais tempo a recuperar. É óbvio que o Estado tem o 
dever de tomar as medidas necessárias de apoio às famílias e às empresas, 
mas também o poder local deve estar muito atento e ter um papel ativo 



neste âmbito, não só porque tem um conhecimento mais profundo da 
realidade local, mas também porque é isso que as pessoas, neste caso os 
bombarralenses, esperam dos seus eleitos locais. Não posso por isso deixar 
de fazer aqui um apelo a todos os eleitos de todos os partidos que não se 
esqueçam do verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui, pois é nos 
momentos difíceis que as pessoas mais precisam e mais esperam de nós. 

Infelizmente, esta não é a única crise que teremos de enfrentar, há uma 
outra que não pode deixar de ser aborda, que vivemos de há uns anos a 
esta parte e que se tem acentuado nos últimos tempos – a precariedade ao 
nível dos cuidados de saúde na Região Oeste.   
No passado dia 24 de junho, esta Assembleia teve oportunidade de aprovar 
por unanimidade uma Moção relativa à construção do futuro Hospital do 
Oeste, mais concretamente sobre o estudo encomendado pela 
Comunidade Intermunicipal do Oeste e cujo resultado aponta o Bombarral 
como a melhor localização para a implementação do referido hospital. 
Perante os vários considerandos presentes nesta Moção, a Assembleia 
Municipal do Bombarral manifestou todo o apoio à Câmara Municipal, na 
pessoa do seu Presidente, em tudo quanto for necessário para levar a bom 
porto todo este processo.   
Pode dizer-se que é fácil aceitar este estudo e defender o seu resultado 
porque beneficia diretamente o Bombarral, mas isso não passa de um mero 
erro de análise. Embora o resultado agora conhecido espelhe uma realidade 
que esteve sempre à vista de todos e todos reconheçamos que a 
implementação de uma estrutura desta natureza no Bombarral 
representaria muito provavelmente o maior motor de desenvolvimento da 
história do nosso concelho desde provavelmente a construção da linha 
ferroviária, não tenho a menor dúvida que se o resultado fosse outro, o 
mesmo teria todo o apoio dos responsáveis políticos locais, desde que, 
evidentemente estivessem salvaguardados os interesses de toda a 
comunidade que se pretende que esta infraestrutura venha a servir no 
futuro, como é o caso do estudo cujo resultado conhecemos. Pois se o 
caminho passar por colocar os interesses locais acima dos interesses 
regionais e se a Comunidade Intermunicipal do Oeste não falar a uma só 
voz, como aparentemente se pretendida com a realização deste estudo, 
então o cenário do futuro Hospital do Oeste pode estar mais longínquo do 
que imaginamos e, pior do que isso, todos necessitamos.  

 



Termino congratulando todos aqueles que contribuíram para o alargado 
programa das comemorações deste 108º Aniversário do nosso concelho, 
não só a Câmara Municipal do Bombarral, mas também a Junta de Freguesia 
do Carvalhal pela realização da 1ª Feira Medieval, que não posso deixar de 
felicitar pelo enorme sucesso, e todas as associações e instituições do 
concelho que participam diretamente nestas comemorações.  

Viva o Bombarral! 

 

Bombarral, 29 de junho de 2022 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal do Bombarral 

______________________________ 

Élio Anes Leal 
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Exmo. Senhor.  residente da Assembleia Municipal 

Exmos.(a) Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores 

Exmos(a). Senhora Presidente e Senhores Presidentes de Junta de 
Freguesia 

Senhores Membros da Assembleia Municipal 

Senhor Comandante da GNR 

Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia 

Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó 

Senhoras e Senhores Membros das Associações e Coletividades 
Concelhias 

Demais entidades presentes, 

Comunicação Social 

Caras e caros Bombarralenses, 

Este é o primeiro ano em que comemoramos o dia do município 
sem todas as restrições impostas durante o período de pandemia 
que atravessámos. Nos últimos dois anos as famílias, as 
organizações e a nossa economia responderam com grandes 
sacrifícios aos desafios impostos pela COVID19.  

No passado Natal, nomeadamente com o evento “Um Natal e 
Peras”, com a pista de gelo e o mercadinho de Natal, começámos 
a retomar alguma normalidade nas atividades públicas, 
promovidas pelo Município. Desde esse momento, temos feito 
um esforço adicional para atrair para o nosso concelho diversas 
atividades que incentivem o comércio, o turismo e a restauração. 
Com o “Gym For Life”, enchemos o Pavilhão Municipal com quase 
3000 ginastas de todas as idades, que trouxeram ao Bombarral as 
suas famílias. Apoiámos a nossa restauração e comércio local com 
eventos como o “À mesa também se canta”, com a participação 



 
 

2 
 

da restauração do Bombarral e de diversos artistas da região, e 
com o “Cada Boca Sua Sopa”, especialmente dedicado aos mais 
jovens, entre muitos outros eventos. 

Em junho, a Baja do Oeste foi um sucesso a todos os níveis, mas 
especialmente por ter atraído milhares de pessoas, que passaram 
a conhecer a excelência da nossa gastronomia e a diversidade do 
nosso comércio local. O Bombarral foi um dos pontos de 
referência desta prova, com a realização dos prólogos das várias 
categorias e com a exposição dos carros na Praça do Município. 
Para além da relevância desportiva, este evento deu um 
contributo muito relevante para a difusão da nossa terra, um 
pouco por todo o país. 

Este foi ano em que retomámos eventos como a “Floresta Mágica” 
e o “Roteiro Sénior” entre tantas outras atividades que, também 
elas, incentivam uma retoma económica, que melhore a 
qualidade de vida de quem reside, trabalha e usufrui do 
Bombarral. É verdade que no ano passado já tínhamos marcado 
alguns dos momentos mais tradicionais para as nossas gentes, 
como a Quinzena Gastronómica do Coelho, mas este ano vamos 
devolver-lhes a vida que merecem, garantindo que continuam a 
ser uma referência nacional.  

Se nos últimos dois anos, todos, a nível nacional, fomos 
condicionados por algo que não dependia de nós diretamente, 
onde apenas éramos chamados a adaptar-nos à nova realidade da 
pandemia, este ano, a retoma também depende de nós, de todos, 
do governo, do município, dos autarcas e de todos os munícipes. 
Depende do nosso envolvimento nas atividades e na promoção 
destas, para que se tornem mais dinâmicas e abrangentes 
possível. Por isso, faço aqui um apelo a que participem, e a que 
realizem as vossas compras, sempre que possível, no comércio 
local. 



 
 

3 
 

Bombarralenses, 

O Bombarral é um concelho muito marcado pela sua tradição 
agrícola, pela Pera Rocha, pelo seu vinho, e pelo bacelo. Temos 
uma comunidade dinamizada pela forma de receber, pela sua 
gastronomia e restauração, mas também pelo comércio local. 

Ao longo da sua História, o Bombarral esteve associado a vários 
momentos marcantes para o país, da passagem do Rei D. João l, 
antes da Batalha de Aljubarrota, à Batalha da Roliça, marco 
essencial para a independência nacional e para a expulsão dos 
Invasores Franceses, mas também pelo papel que as suas gentes 
tiveram na implantação da República Portuguesa.  

Somos uma terra privilegiada pelas pessoas, pela nossa 
comunidade, mas também pelas características geológicas e pela 
localização.  

O Bombarral faz parte de uma região onde há cerca de 300 mil 
pessoas abrangidas pelo Centro Hospitalar do Oeste, são 300 mil 
pessoas que não têm uma Unidade de Cuidados Intensivos e que 
são forçadas a deslocações de mais de uma hora para consultas 
de especialidade.  

O Novo Hospital do Oeste tem sido um pedido com décadas de 
atraso. Este é um problema demasiado grave para que os políticos 
adiem mais uma vez uma solução que resolve este flagelo, apenas 
por questões de ego. 

Até ao momento todos os Presidentes de Câmara da nossa região, 
que são abrangidos pelo Centro Hospitalar do Oeste, têm tido essa 
consciência. Foi dentro desse espírito que, no âmbito da 
Comunidade Intermunicipal do Oeste - Oeste CIM, tomámos a 
iniciativa de solicitar à Nova IMS, da Universidade Nova de Lisboa, 
um estudo sobre o Futuro da Política Pública da Saúde do Oeste. 
A Oeste CIM, e todos os autarcas, escolheram uma entidade 
externa, independente, e acima de qualquer suspeita, para nos 
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apresentar uma solução viável e que respondesse à urgência 
deste novo Hospital. 

Após exaustiva análise, este Estudo independente identificou a 
melhor localização geográfica, próximo das vias de comunicação 
A8 e linha férrea, bem como tendo as infraestruturas e dinâmica 
social essenciais para um novo hospital.  

A melhor localização identificada foi a do concelho do Bombarral, 
pela sua posição equidistante no mapa e ter todas as restantes 
condições. 

O tema Hospital do Oeste é demasiado importante para 
bairrismos, ou para se tirar dividendos políticos, ou partidários. As 
pessoas esperam mais do que isso dos autarcas. Neste assunto em 
particular as pessoas, a sua qualidade de vida e segurança, têm de 
estar acima dos egos dos eleitos e do tacticismo dos partidos 
políticos.  

Para que tenham a noção dou-vos dois exemplos, qualquer pessoa 
residente numa freguesia do extremo sul, da área de influência do 
C. H. do Oeste, por exemplo, na Freguesia de Santo Isidoro, que 
necessite de uma consulta de Pediatria para um filho, tem que se 
deslocar até ao Centro Hospitalar de Caldas da Rainha, a 92 Km, 
mais de 1h de viagem. Por outro lado, se for uma senhora mais 
sénior, que necessite de uma consulta de Ortopedia, mas que 
resida no extremo norte, na Freguesia da Benedita, espera-lhe 
uma viagem de 1 hora até ao hospital de Torres Vedras, onde 
existe essa especialidade.  

O que este estudo da NOVA identifica, entre outras coisas, é que 
numa localização no Bombarral, esse tempo de viagem baixa para 
metade. E isto tem impacto na saúde das pessoas, tem impacto 
na sua qualidade de vida e até reduz custos para o Serviço 
Nacional de Saúde. 
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É o interesse das 300 mil pessoas da nossa região que está em 
causa, e é nisto que nós autarcas temos de nos concentrar. Por 
isso, lanço-vos um apelo, especialmente para os eleitos que 
representam os munícipes e fregueses do nosso concelho, pelo 
interesse de toda a comunidade da Região do Oeste, apoiem e 
incentivem o avançar rápido do novo Hospital. A Câmara 
Municipal do Bombarral tem o terreno disponível. 

Da minha parte, enquanto cidadão e Presidente de Câmara, e com 
o apoio deste executivo e agora também com o apoio de todos os 
partidos com assento na Assembleia Municipal, tudo farei para 
que ninguém adie mais uma vez a construção do Hospital do 
Oeste. Mas, este desafio é de todos, e neste objetivo os 
bombarralenses merecem a união de todos os eleitos. 

Meus amigos e minhas amigas, 

Atravessámos momentos difíceis, e temos ainda desafios pela 
frente, alguns deles externos à nossa decisão, como o impacto 
económico da injusta e inqualificável invasão russa da Ucrânia. 
Mas, temos de olhar com ambição e esperança para o futuro da 
nossa comunidade.  

A Educação, a Saúde, o apoio às coletividades e associações, a 
Ação Social, e apoio aos mais desprotegidos, sem esquecer a nova 
Estratégia Local de Habitação, com um investimento que irá 
ascender a 5 milhões de Euros, dando resposta à falta de 
condições habitacionais de mais de meia centena de famílias, são 
temas que estão em cima da mesa e continuarão a ser os alicerces 
do nosso programa.  

Enquanto município com 108 anos de existência, tudo faremos 
para que o Bombarral seja cada vez mais uma referência positiva 
para o país, pelas suas gentes, pelo seu dinamismo e pela melhoria 
da qualidade de vida de quem cá vive, por tudo isto digo: VIVA O 
BOMBARRAL. 
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Bombarral, 29 junho 2022 
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DISCURSO 

SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO 

CONCELHO BOMBARRAL 2022 

 

 

Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Exmº Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores 

Senhoras e Senhores Deputados Municipais 

Senhores representantes de Autoridades Civis 

Senhoras e Senhores Munícipes 

 

 

 

Chegou, mais uma vez o dia de celebrarmos o nosso concelho, o Bombarral e as suas 

gentes! 

 

Este dia merece ser assinalado e festejado por todos nós. Onde existir um 

bombarralense, merece da nossa parte uma reflexão do que somos e do que temos 

conseguido ao longo destes 108 anos para o nosso concelho e para todos aqueles que 

aqui nasceram e todos aqueles que aqui vivem, pois todos somos bombarralenses. 

 

 Este aniversário comemora-se, tal como os dois aniversários anteriores, sob o signo 

da mais intensa crise económica, social e financeira de sempre, a nível mundial, a par 

com a pandemia que ainda nos assola. 
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Para combater esta crise não teremos que retroceder de um ponto de vista 

civilizacional nos direitos fundamentais e pilares vitais em que assenta o nosso estado 

social. Este retrocesso é o que os chamados “velhos do Restelo” querem para a 

redução da democracia, a redução do desenvolvimento comunitário.  

 

Temos que manter o diálogo social e a concertação para continuarmos nos caminhos 

comuns, continuarmos a viver sem olhar para o chão, em permanente democracia. 

 

Nestes momentos de crise, temos aqui no Bombarral uma equipa presidida pelo seu 

presidente, Ricardo Fernandes, que desde o primeiro dia, no mandato passado e neste 

mandato, tem estado sempre ao serviço dos bombarralenses para o desenvolvimento 

das pessoas e bens. 

 

Todos temos que ser orgulhosos pela caminhada, do que somos e do que conseguimos, 

apesar destes dois últimos anos com os problemas sociais provocados por esta 

pandemia que tem estado junto de todos nós, mas que esta Câmara Municipal tem 

conseguido, pelo seu enorme esforço, tomar as decisões corretas ao serviço dos 

bombarralenses, nunca esquecendo a nossa identidade, sempre esperançosos num 

futuro melhor, de um melhor bem estar, mais qualidade de vida, mais equidade e mais 

desenvolvimento, tentando ser dignos aos bombarralenses que foram deixando a sua 

indelével presença, ao longo destes anos que existimos como concelho do Bombarral. 

 

Devemos sempre seguir o exemplo dos antigos bombarralenses, que já só marcam 

presença na nossa memória e nos nossos corações. 

 

Mas, apesar de tudo, neste momento festivo não nos poderemos esquecer que 

Portugal e particularmente o Bombarral se encontra confrontado, face à pandemia 
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existente, com problemas que ameaçam o presente e o futuro de todos nós. Para isso, 

o Bombarral tem um Executivo que está, permanentemente, presente na 

apresentação de propostas de resolução destas situações negativas, mas sempre a 

garantir que todos tenhamos as mesmas igualdades de oportunidades. 

 

Os novos desafios que os novos tempos nos colocam obrigam a sermos persistentes e 

resilientes, não deixando de termos espírito aberto para encontrar as melhores 

soluções que nos garantam dignidade de vida, nunca perdendo aquilo por que muito 

já se lutou e que de bom foi feito ao longo dos últimos cinco anos. 

 

Temos novos projetos, que têm sido identificados, em permanência pelo executivo 

desta Câmara Municipal, de que todos nós conhecemos. 

 

Agradecemos, honrados, a confiança que os bombarralenses depositaram nesta 

Câmara Municipal presidida por Ricardo Fernandes, convictos de que todos nós 

saberemos estar sempre à altura dessa mesma confiança, respondendo às dificuldades 

com trabalho, dedicação e determinação nos objetivos, pois é isto que se espera de 

um Poder Local de Confiança, um poder local que faz. 

 

Acreditamos num poder local que “não se deixa murchar”, porque tal como diz Manuel 

Alegre: “É possível o amor. É possível o pão. É possível viver de pé ….”. Sempre em 

trabalho permanente. 

 

Estaremos sempre aqui, convosco, para os bombarralenses e pelos bombarralenses de 

costas direitas, porque é “urgente permanecer” sempre ao serviço dos 

bombarralenses e da democracia, que somos todos nós, na nossa singular e 
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intransmissível individualidade, sem imposições externas à nossa vontade e à nossa 

consciência. 

 

Por último queremos que esta festividade sirva de reflexão para todos – políticos, 

empresários, empreendedores e dos bombarralenses em geral, para que juntos 

consigamos, em parceria com o Governo e outras instituições regionais e nacionais, 

ultrapassar os novos desafios que se nos colocam, com novas soluções para os vários 

problemas que afetam o Bombarral e o nosso país no geral. 

 

O desafio para os próximos anos no nosso concelho, na senda de se alcançar o 

desenvolvimento que todos nós pretendemos, depende da forma como nos abrimos 

para o mundo, de fomentarmos a criatividade, a ambição, o espírito de iniciativa, 

integrando todos estes tributos na nossa senda de bombarralenses.  

 

Para estes novos desígnios, temos a melhor ambição do executivo da Câmara 

Municipal do Bombarral, presidido por Ricardo Fernandes. 

 

De modo a dar vida a esta definição dos princípios da nossa terra e de todos aqueles 

são bombarralenses, peço a todos que estão aqui presentes e a quem nos esteja a 

ouvir, que de alma e coração que, neste dia de reflexão SINTAM E VIVAM O 

BOMBARRAL COMO NUNCA!!! 

 

 

Feliz Aniversário!!! 

Viva o Bombarral!!! 

Viva Portugal!!!! 

 



 

 

 
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

Exmas. Senhoras e Senhores Vereadores, 

Exma. Senhora e Exmos. Senhores Presidente de Junta de Freguesia, 

Restantes autarcas, 

Exmos representantes das autoridades, 

Exmas e Exmos convidados, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

 

Hoje é o dia da nossa terra 

 

No dia em que celebramos o 108º aniversário do nosso concelho do 

Bombarral, começamos por evocar os heróis republicanos, muitos deles 

anónimos, que tudo fizeram para que as freguesias de Bombarral, Carvalhal 

e Roliça viessem a separar-se do concelho de Óbidos e a constituir o ansiado 

concelho de Bombarral. 

 

O Partido Social Democrata vem realçar que a criação do concelho resulta 

de uma antiga aspiração, já com raízes no séc. XVI, e que só foi possível 

através do esforço concertado de todos. Repito: de todos! Dos mais 

poderosos aos mais humildes, todos os esforços foram importantes, pois 

como todos sabemos: “A união faz a força”. 

 

Hoje é o dia da nossa terra, do nosso Concelho 

 

Elogiamos também nesta ocasião aqueles que ao longo destes 108 anos tudo 

fizeram por estas terras e estas gentes, e que trouxeram o Bombarral à 

realidade que hoje ostenta. Terá sido um percurso com altos e baixos, com 

acções mais acertadas e outras que o foram menos, mas estamos convictos 

que foram sempre imbuídas das mais justas e nobres intenções. 

 

O Partido Social Democrata vem realçar que a democracia se constrói todos 

os dias e que a presente sessão é o perfeito exemplo do regular 

funcionamento das instituições. 

Vivemos tempos conturbados, a nível nacional e internacional, mas o 

presente contém sempre a esperança do advento de dias melhores. 

 

 

Hoje é o dia da nossa terra 



 

Também de futuro queremos falar nesta ocasião solene. Evocamos o passado 

na figura de Casimiro da Silva Marques, para, através do seu exemplo, unir 

o espírito e o esforço de todos os bombarralenses em prol do futuro. 

 

É seu, o nome do nosso Hospital, moderna unidade de prestação de Cuidados 

Continuados de saúde, que, ao ser inaugurado, em meados do século passado, 

constituiu um equipamento do mais moderno à época, e um modelo de 

referência na região. 

 

Também hoje a importante área da saúde atravessa uma grave crise, nacional 

e regional, com carências da mais diversa índole. Está por isso na ordem do 

dia a criação de uma nova unidade hospitalar, para servir a região onde 

vivemos. 

 

Muito se tem dito sobre este assunto e muito haverá para dizer ainda. O 

Partido Social Democrata pretende, hoje e aqui, reiterar a sua vontade de unir 

os bombarralenses em torno da possível localização desta infraestrutura no 

nosso concelho.   

 

Realçamos uma moção que foi aprovada por unanimidade por esta 

Assembleia Municipal, na sua última sessão, que aponta precisamente nesse 

sentido. Apelamos a todos os bombarralenses, dos mais poderosos aos mais 

humildes, para fazerem tudo o que estiver ao seu alcence em prol deste 

propósito 

 

Como já dissemos antes: “A união faz a força” e hoje é o dia no nosso 

Concelho. 

 

Caminhemos juntos, lado a lado, que no futuro tudo é possível. 

 

Viva o dia da nossa Terra 

Viva a democracia 

Viva o Bombarral 

 

Bombarral, 29 Junho 2022 

O Grupo do PSD  
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COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA 

Ex. mo Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

Ex. mo Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

Ex. mos Deputados Municipais, 

Ex. mos Vereadores 

Ex. mos Presidentes das Juntas de Freguesia 

EX. mos Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Neste centésimo oitavo aniversário do nosso concelho, não 
podemos deixar de homenagear todos aqueles que tornaram 
possível a sua existência, permitindo-nos destacar Anrique da Mota 
que pugnou pela elevação do Bombarral a vila e sede de concelho 
em 1535, tendo levado essa petição até ao rei ainda que não tenha 
conseguido vencer a forte oposição da Câmara de Óbidos. O ser 
reconhecido como precursor de Gil Vicente e poeta referenciado 
no Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, não foi suficiente para 
merecer ser o patrono do Agrupamento de Escolas da sua terra, 
fazendo jus ao ditado popular de que santos da casa não fazem 
milagres. Este ilustre bombarralense, merece sem dúvida mais do 
que a pequena sala que lhe foi atribuída no Museu Municipal, tal 
como pequena é a rua com o seu nome.  

Não devemos também esquecer o papel que as coletividades como 
a Associação Literária 1º de dezembro de 1640, o Centro Escolar 
Republicano João Chagas e o Sport Clube Escolar Bombarralense 
tiverem neste processo de afirmação do concelho, inseridas na ação 
política do movimento republicano. 
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O Bombarral firmou-se devido ao seu dinamismo, o que lhe 
permitiu ser um exemplo de empreendedorismo agrícola e 
comercial. Nessa época esse empreendedorismo trouxe até nós as 
vias de comunicação promotoras do progresso (o caminho de 
ferro), noutra altura, mais próxima de nós, nem as novas 
acessibilidades (A8) foram capazes de reacender a chama do que 
já fomos.  

O que nos tem faltado nos últimos anos? Projetos estratégicos 
capazes de promover a reativação da economia local. Num passado 
recente houve quem acreditasse que esse projeto seria o Parque 
Temático, criador de centenas de postos de trabalho, capaz de 
alavancar as empresas locais. Antes disso seria a ZIO, que poderia 
ter tido esse papel, mas mais não foi que um delírio. Pelo meio 
ficou o Complexo Desportivo do Falcão, que se ficou pelo Estádio 
Municipal de difícil acesso para alguns dos adeptos do Sport Clube 
Escolar Bombarralense. Lutámos arduamente pelo Tribunal da 
Comarca, no Bombarral e perdemo-lo de forma inglória. 
Mantemos serviços de Correios, Finanças, Registos e Notariado e 
Segurança Social, mas abrimos com muita facilidade a porta para 
os podermos perder e é bom que se entenda que isso só fragilizará 
ainda mais o nosso concelho. 

 Hoje, está em cima da mesa a Construção do Hospital do Oeste e 
a escolha do nosso concelho, pela sua centralidade regional, poderá 
ser um fator muito importante, mas não será por si só o que 
permitirá relançar a nossa economia. No entanto este, mais do que 
um projeto de coesão territorial, que também o é para nós, é um 
projeto de importância vital para toda a população da região oeste. 
Todos sabemos que os estudos e os projetos mudam de direção 
muito facilmente, senão lembremos o aeroporto na Ota e a mão 
cheia de contrapartidas que nos seriam dadas por afinal o aeroporto 
não vir para a Ota. O Hospital corre o mesmo perigo e nós não 
podemos permitir que não se concretize, a bem da saúde de todos 
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nós, das gerações vindouras e do Bombarral. Caber-nos-á estar um 
passo à frente na resolução de todos os entraves que nos serão 
assacados. Neste projeto teremos de falar todos a uma só voz. A 
CDU cá estará, como esteve na luta contra as portagens, a defender 
o Bombarral e os bombarralenses. 

Porque o caminho será duro, mas se faz abrindo esse mesmo 
caminho, desta vez teremos de ser obrigatoriamente proativos, já 
que ninguém perdoará se esta for mais uma oportunidade perdida. 

VIVA O BOMBARRAL! 

 

 



Discurso das Comemorações do 108º 

Aniversário do Município do Bombarral 
 

 

 

Exmo. Sr Presidente da Assembleia Municipal do Bombarral 

Exmo. Sr Presidente da Câmara Municipal do Bombarral 

Exmos. Srs Membros da Assembleia Municipal do Bombarral 

Exmo. Srs Membros da Câmara Municipal do Bombarral 

Digníssimos autarcas aqui presentes 

Minhas Senhoras e meus senhores 

 

A comemoração do 108º aniversário do Município do Bombarral é sem 

dúvida, uma data marcante pois avizinham-se desafios que no contexto 

económico e social que vivemos, obrigam a que a nossa comunidade em 

conjunto com os seus representantes, se unam em torno de objetivos 

comuns, onde certamente é mais o que nos une do que o que nos separa. 

A localização do novo hospital do oeste, a requalificação da linha férrea do 

oeste, o desenvolvimento turístico do Município do Bombarral, são desafios 

que a juntar a tantos outros que embora sem a pomposidade do nome, nos 

devem despertar para a necessidade de união. 

Os Bombarralenses anseiam e merecem ver obra feita. 

É urgente definir claramente o que pretendemos para o nosso Município e 

estrategicamente planear a forma e o quando atingir objetivos, onde o CDS 

Partido Popular estará sempre disponível para o diálogo construtivo. 

Mais do que identificar falhas, cabe-nos a todos apresentar soluções, mas 

sempre com o foco no objetivo final onde os resultados se devem sobrepor 

à ideologia. 



Tenho esperança, que estas comemorações, sejam de facto, um marco na 

mudança e nos ajudem a mostrar o caminho para o progresso e 

desenvolvimento do Município do Bombarral. 

Viva o Bombarral! 

 

Bombarral, 29 de Junho de 2022 

Norberto José Brunheta (CDS-PP) 



Membro Independente da Assembleia Municipal do Bombarral: 

Rute Oliveira  

Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

Exmas. Sras.  e Srs. Vereadores, 

Exmas. Sras.  e Srs. Deputados da Assembleia Municipal, 

Exma. Sra.  e Srs. Presidentes de Junta, 

Exmos. Convidados, 

Minhas senhoras, 

Meus senhores, 

 

Hoje estamos aqui reunidos, para comemorar e assinalar mais um 
aniversário da criação do nosso grandioso concelho – o Bombarral. 

Assinalar o centésimo oitavo aniversário é sem dúvida mais um ano, 
mais um marco na nossa história, sem dúvida um dia muito importante 
para todos os que vivem no concelho. 

A 29 de junho de 1914, deu-se um grande reconhecimento do 
desenvolvimento e o assim Bombarral passa a concelho, integrando 
primeiramente as freguesias do Bombarral, Carvalhal e Roliça. 

Uma terra vale sempre pela sua história e pelas pessoas que dela fazem 
parte.  

O passado deste concelho permite fazer uma retrospetiva do presente, 
apontando pistas para aquilo que se entende que deverá ser o futuro 
do concelho com grande potencial. 



Como Deputada Independente na Assembleia Municipal do Bombarral 
gostaria de realçar, hoje neste dia tão especial, para todos nós que 
somos o coração do Oeste e que temos que agarrar todo o potencial 
desta pérola e juntos fazermos mais e melhor, unidos sempre por uma 
única causa “o crescimento do nosso concelho”. 

Só com o contributo ativo de todos, com as suas opiniões é que o 
concelho pode crescer.  

Sabemos que o ritmo vertiginoso das mutações sociais, económicas e 
políticas que atravessamos não são facilitadoras do crescimento mas 
não podemos cruzar os braços, pois uma grande terra constrói-se com 
o empenho de todos para a resolução dos seus problemas. 

Participar ativamente na vida política é caminhar para um concelho 
melhor. 

Temos um percurso muito longo a fazer neste concelho, muito se tem 
feito, mas muito há a fazer, para se conseguir alcançar sucesso nos 
diferentes setores económicos e sociais. 

O Bombarral é repleto de muito potencial e temos que ser persistentes 
e lutar por um concelho rico e mais empreendedor. 

Parabéns ao nosso concelho. 

Viva o Bombarral,  

Viva o nosso Concelho. 

 


