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Caros membros da Assembleia Municipal 

Caro Sr. Presidente da Camara, sras Vereadoras e Srs Vereadores 

Restantes autarcas presentes 

Sras e Srs Convidados  

Minhas senhoras, meus senhores 

 

Começo esta minha intervenção agradecendo à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita a sua 

disponibilidade na cedência deste espaço, mas, também, atentas as 

catástrofes recentes que sobre o nosso país se abateram, saudar 

esta associação e muito especialmente os seus bombeiros pelo 

trabalho feito e em especial pela ajuda e solidariedade prestada a 

corporações congéneres que se debateram estoica e heroicamente 

contra a tragédia de incêndios que ocorreu no nosso país. 

Os nossos bombeiros no âmbito dos grupos de reforço, acionados 

pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, participou em ocorrências 

em vários concelhos e distritos, principalmente a norte do rio Tejo, 

mobilizando um total de 123 elementos e 16 veículos, perfazendo 

nestas ações um total de 11. 471 Km, a todos eles o nosso 

obrigado.  

Por todos os que perderam a vida e os seus bens, por todos os que 

se debateram e debatem contra este flagelo e em sinal de  
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solidariedade e respeito peço-vos que façamos um minuto de 

silêncio.  

Envio uma  saudação a todos os autarcas entretanto instalados nos 

Órgãos das nossas Freguesias  desejando-lhes um profícuo 

trabalho em prol das suas populações.  

 

Procedemos à instalação dos Órgãos Municipais resultantes do ato 

eleitoral do passado dia 1 de Outubro. Órgãos que resultam da 

vontade expressa em sufrágio universal, das nossas gentes, das 

gentes do município da Moita, que nesse ato souberam participar 

de uma forma madura, responsável e democrática.  

É verdade que nem toda esta nossa gente cumpriu o seu direito e 

dever de cidadania, pois, a abstenção continua a verificar-se de 

uma forma muito significativa, embora com uma percentagem mais 

baixa de aproximadamente 2,3 % em relação às últimas eleições 

autárquicas de 2013.  

É nosso grande desafio, contribuir para uma maior proximidade com 

as populações do concelho e incentivá-las à participação e 

intervenção cívica na vida local. 

 

A Assembleia Municipal, pela sua composição, atribuições e 

competências pode e deve ser vista como o espaço de debate entre 

as diferentes formas de pensar e agir politicamente na esfera do 

município. 
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O espaço aberto às necessidades, preocupações e aspirações de 

todos os munícipes, veiculadas através das diferentes forças 

políticas nela representadas, das organizações da sociedade civil e 

do cidadão individualmente considerado, onde todos podem e 

devem participar e intervir. 

Termina hoje um mandato, um mandato que foi para mim uma nova 

experiência e uma grande aprendizagem. Aprendi a ver coisas 

sobre outros ângulos, aprendi com todos aqueles que participaram 

nas reuniões de assembleia municipal, em que procurei ter um 

papel de observação e de equilíbrio.  

Quero deixar uma referência a todos os que participaram nos 

Órgãos Autárquicos do mandato que hoje termina, e que não terão 

funções autárquicas no mandato que hoje começa, desejando-lhes 

as melhores felicidades pessoais e o nosso agradecimento. Não 

posso deixar de fazer uma referência especial ao meu amigo e 

camarada Leonel Esteves que nos deixou em Fevereiro de 2014. 

 

É na qualidade de presidente cessante que aqui me encontro, mas 

também propondo-me a continuar este percurso, procurando 

sempre exercer a função com equidade, transparência e isenção, 

nunca abdicando dos meus princípios políticos traduzidos pela 

continuidade da responsabilidade que o meu partido me atribuiu ao 

propor-me encabeçar a lista da CDU para a Assembleia Municipal. 
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Quanto ao futuro, depende de todos nós e da nossa interação e 

equilíbrio, faço votos que todos os novos eleitos para os Órgãos 

Municipais saibam respeitar-se, respeitar as diferenças que existem 

em todos nós, quer pessoais quer ideológicas. 

Que saibamos valorizar o órgão para o qual fomos eleitos, que 

saibamos valorizar e defender as gentes que nos elegeram, que 

saibamos valorizar o nosso município que, tanto de bom tem, que 

tanta gente boa tem, que saibamos continuar a Construir o Futuro. 

 

Para construir esse futuro é também fundamental valorizar o Poder 

Local e para tal, entendo não podermos deixar de :  

. Pugnar pela reposição das freguesias da Baixa da Banheira, do 

Vale da Amoreira, do Gaio-Rosário e de Sarilhos Pequenos, 

enquanto fatores de maior proximidade e participação democrática; 

. Pugnar pela recuperação da autonomia administrativa e financeira 

das autarquias locais, através da reposição das condições 

necessárias  para estas assumirem plenamente as competências 

que já hoje detêm; 

. Pugnar por uma efetiva e verdadeira descentralização baseada 

numa delimitação clara de competências entre os vários níveis da 

administração, sendo fundamental para essa descentralização a 

criação das Regiões Administrativas e de uma verdadeira e forte 

autarquia metropolitana. 
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Enfim estes são alguns dos desígnios que entendo serem 

importantes para o nosso Município. 

 

Viva o Poder Local Democrático 

Viva o Município da Moita 

 


