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Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal 
Exmos. Srs. Vereadores 

Exmos. Autarcas aqui presentes 

Demais entidades 

Caros Moitenses 

 

Permitam-me, antes de tudo, fazer uns agradecimentos especiais. Às pessoas 
que estiveram ao meu lado nesta caminhada. À extraordinária equipa que me 
acompanhou durante a campanha. Foram incansáveis.  
 

À minha família. Aos meus pais que sempre me apoiaram em todos os desafios.  
 

À minha companheira Márcia Santos que, com paciência e resiliência, conseguiu 
atenuar todas as minhas ausências. Sem ela nada disto seria possível. 
 

Aos meus filhos, razão pela qual luto todos dias. 
 

Em primeiro lugar, quero endereçar o meu mais profundo agradecimento a todos 
aqueles e aquelas que votaram no nosso projecto e acreditaram que a mudança 
no concelho da Moita era possível. 
 

Serei, com orgulho, presidente de todos e de todas, sem excepção! 
 

Queria, no entanto, deixar uma palavra sobre a forte abstenção que se verifica 
no nosso concelho. Quase 60 por cento das pessoas não foram votar. Um 
número absolutamente avassalador! É urgente trazer as pessoas de volta ao 
centro das decisões. Ouvi-las, envolvê-las nas escolhas que irão determinar as 
suas vidas. É preciso que voltem a confiar nos seus eleitos e essa é uma 
responsabilidade que temos que assumir! 
 

Quero dizer-vos que foi para mim uma honra, ser o candidato do PS em conjunto 
com uma equipa de mulheres e homens que trabalharam arduamente, dia após 
dia,percorrendo cada rua do concelho, falando de perto com as 
pessoas,  levando uma mensagem de esperança no futuro. Foram dias a fio, 
tentando não deixar ninguém para trás. Nenhuma história por contar, nenhum 
desabafo por ouvir. Foram dias extenuantes mas, tremendamente, 
enriquecedores.  
 

Sabemos que temos uma responsabilidade acrescida nestes próximos quatro 
anos: tudo faremos para corresponder positivamente em quem confiou em nós. 
É esse o nosso compromisso! 
 

É preciso pôr cobro a situações que se arrastam há demasiado tempo. 
 



Em pleno século XXI, não é admissível existirem pessoas neste concelho sem 
saneamento básico! Pessoas que ficam sem água nas torneiras porque a rede 
de abastecimento público está velha e deteriorada e os sucessivos remendos 
não dão conta do assunto. 
 

Vemos, por todo o concelho, esgotos a desaguarem para o rio, numa verdadeira 
situação de terceiro mundo, com a qual não podemos compactuar. 
 

Observamos, com profunda tristeza e revolta, um edifício camarário que não é 
acessível a todos. Onde as pessoas com mobilidade reduzida têm que ser, 
literalmente, carregadas se quiserem assistir a uma assembleia municipal ou 
dirigir-se ao gabinete do presidente da câmara. 
 

Mas a hora da mudança chegou! 
 

Temos consciência de que o futuro não se afigura fácil. Muito trabalho há por 
fazer para colocar o concelho da Moita no lugar que ele merece: como um 
concelho que promova uma nova centralidade na Península de Setúbal. 
 

Mas é para isso que cá estamos!  Para trabalhar! 
 

E para que esse trabalho se reflita, efetivamente, na vida das pessoas, contamos 
com um comportamento responsável de todas as forças políticas para uma 
governação séria e pacífica, com um único objectivo: trabalhar para as pessoas. 
Solucionar os seus problemas. É essa a nossa preocupação central. Mas isso 
requer genuína disponibilidade de todos para apoiar as melhores decisões e, 
particularmente, respeitar a vontade do povo. 
 

Queremos traçar um futuro promissor. Transformar a Moita num concelho 
desenvolvido, moderno, onde todos tenham orgulho de viver e trabalhar, 
potencializando todas as suas vertentes, social, económica, turística e, acima de 
tudo valorizando o nosso bem mais precioso, as nossas gentes. 
 

Queremos devolver o rio às pessoas. O mesmo rio que tornou o nosso concelho 
estratégico durante anos a fio. O rio que tem sido tão maltratado, com 
consecutivas descargas irregulares, transformando um espaço com um enorme 
potencial de lazer, em depósito de detritos. 
 

Queremos dar aos nossos munícipes, a oportunidade de acesso à habitação 
condigna, a preços que possam pagar. Às nossas empresas a oportunidade de 
crescerem, garantindo-lhes apoio no acesso a fundos e atribuindo incentivos 
municipais para a sua fixação. Criando parcerias, e sinergias para que as nossas 
áreas industriais se modernizem e ganhem novas valências gerando um 
ambiente mais favorável para os atuais e futuros investidores. 
 

Queremos um concelho limpo. Acabar com as verdadeiras lixeiras que se 
acumulam em certas zonas do concelho, nomeadamente, nos centros urbanos. 
É urgente devolver o espaço público à dignidade, transformá-lo num sítio onde 
todos tenham prazer em estar.  
 



Queremos desenvolver esforços e contactos por forma a criar alternativas para 
novas vias de acesso, privilegiando as ligações aos concelhos vizinhos. 
 

Queremos valorizar os trabalhadores da autarquia. Dar-lhes as condições 
necessárias para que continuem a desenvolver com qualidade e rigor o seu 
trabalho tão importante para o desenvolvimento do concelho. 
 

Queremos proporcionar mais e melhores cuidados de saúde, criando incentivos 
municipais para a fixação de médicos no concelho da Moita. 
 

Queremos ajudar a que o PRR - a famosa bazuca - seja uma oportunidade para 
os projetos estruturantes que temos pela frente e nos ajude a dar a volta ao 
estado a que chegaram as coisas no concelho da Moita. 
 

Acima de tudo, queremos continuar a andar na rua, olhar as pessoas nos olhos, 
lidando de perto com os problemas, trabalhando no terreno para dar uma 
resposta efetiva, unindo e mobilizando, pois é com as pessoas que iremos fazer 
as alterações que se impõem. 
 

Sabemos o que está por fazer, sabemos o que falta criar, sabemos que só com 
a visão do Partido Socialista, de progresso e de desenvolvimento, poderemos 
concretizar e afirmar o projeto que irá mudar os indicadores deste concelho. 
 

É este o nosso foco. Mantermo-nos fortes, unidos, mobilizados. Só assim 
conseguiremos, com êxito, traçar o caminho certo, o caminho de servir o nosso 
concelho, os nossos munícipes, com estratégias e dinâmicas que no presente 
criará um futuro melhor, um futuro que começa hoje e agora, um futuro onde 
nada mais que orgulho possamos sentir.  
 

Viva, o concelho da Moita!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


