Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira
Cerimónia de Instalação dos Órgãos Municipais
17 de Outubro de 2017
Exmº. Sr. Presidente e Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal
Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal
Exmª. Srª. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência
Exmª Srª. Deputada
Exmªs. Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores
Exmªs Sras. Eleitas e Eleitos Municipais
Exmºs. Senhores Representantes do Movimento Associativo e do Sector
Empresarial
Demais Entidades Presentes
Comunicação Social e Distinto Público
Caras Amigas e Caros Amigos
Quero iniciar esta intervenção, em nome da Bancada dos Eleitos
Socialistas nesta Assembleia, emitindo um voto de profundo pesar e de
sentida consternação pelas vítimas dos devastadores e mortíferos
incêndios florestais do passado fim-de-semana. Endereçamos, também, às
famílias enlutadas e aos Municípios atingidos por este flagelo, as nossas
mais sentidas condolências. É com mágoa que tomámos conhecimento
desta tragédia humana, por isso, expressamos, neste momento de
extrema angústia, de dor e de sofrimento agudos, a nossa solidariedade às
populações afectadas. Expressamos, também, um voto de reconhecida
gratidão e manifesto louvor às Corporações de Bombeiros que, de forma
abnegada, combateram os fogos.

Senhor Presidente,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
No último dia 1 de Outubro, os Portugueses foram chamados às urnas
para escolherem, uma vez mais, quem pretendiam ter à frente dos
destinos dos seus Concelhos e das suas Freguesias.
Foram convocados para definirem, por voto secreto, um novo desenho do
país autárquico.
O voto renovou, igualmente, o contrato de confiança firmado entre a
população de Vila Franca de Xira e o Partido Socialista; o Partido que teve
mais votos expressos em urna para os órgãos autárquicos municipais,
alargando, ainda, a sua distância face à segunda força política mais votada
(a CDU).
Consolidou-se, deste modo, o reconhecimento e o apoio que temos
granjeado junto dos eleitores, desde 1997, quando, pela primeira vez,
ganhamos a Liderança do Município com a candidatura da Maria da Luz
Rosinha à Presidência da Câmara Municipal. Foi assim, também, em 2013
com a candidatura do Alberto Mesquita a Presidente do Município, dando
continuidade e inovação ao trabalho já desenvolvido, respondendo com
eficácia às muitas solicitações que a gestão de um Concelho como o nosso
encerra.
Esta manifestação de apreço é, para nós, sinónimo de mais
responsabilidade, é um vínculo forte que se cria e se reforça com o
eleitorado. Ao assumirmos um compromisso fazemo-lo para transformar e
melhorar a vida concreta das pessoas.
Prometemos, cumprimos! É esse o nosso mote, é nessa senda que
pretendemos continuar, tendo sempre, os munícipes de Vila Franca de
Xira, como o centro dinâmico da nossa acção. Queremos reconhecer,
igualmente, o aumento da afluência às urnas e valorizar todos quantos
foram votar, independentemente, do partido político, da coligação
partidária e do movimento independente. Não há democracia sem
democratas! Não há votos sem votantes! Não há cidadania sem
cidadãos! Não há eleitos sem eleitores! A política nunca deve ser feita

pelo lado da antipolítica. Isso é o caldo de cultura onde o ódio impera e
este nunca deve ser o traço de união do que quer que seja; o ódio nunca
sentou ninguém à volta da mesma mesa por muito tempo.

Não foi uma batalha eleitoral fácil, mas o regozijo que sentimos, por dela
termos saído vitoriosos, é com certeza muito mais do que uma alegria
breve! É um pacto elevado a favor do desenvolvimento e do progresso.
Vencemos, porque erigimos um «edifício de esperança», porque falamos
verdade, por que não trilhamos «avenidas de Demagogia e Populismo».
Fomos sempre ao encontro das reais necessidades e das expectativas
dos munícipes, não nos deixando enredar pelas narrativas do medo, do
desespero, do boato infundado e do Tremendismo. Apresentamo-nos
com um programa de coragem e de determinação! Olhos nos olhos
fizemos uma campanha para esclarecer, para informar, para elucidar,
sem «linguagens de madeira», nem truques ou ilusões.
Contudo, queremos melhorar e devemos ser, ainda, mais exigentes e
peremptórios quanto ao nosso futuro comum. Temos essa obrigação face
a quem nos confiou o voto e estamos crentes que assim será na Câmara e
na Assembleia Municipais. Na esteira de Roberto Mangabeira Unger,
«Nós somos os (…) que são formados pelo contexto, mas que sempre
transcendem o contexto.» O melhor de nós, ainda, está para vir!

Senhor Presidente,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A Bancada do PS, saúda todos os Eleitos para este novo mandato, quer na
Câmara e na Assembleia Municipais, quer nas Assembleias e Juntas de
Freguesia do Concelho. Desejamos-vos um bom trabalho na realização do
melhor das vossas expectativas, na defesa dos sonhos e dos anseios das
populações que representam. Tenhamos em mente o que António
Guterres afirmara em Outubro do ano passado, aquando da sua eleição
para Secretário Geral das Nações Unidas: «Servir os mais vulneráveis!».
Esta, permitam-me o repto, é, também, uma das nossas mais nobres
missões.

Damos as boas vindas a todas as forças políticas na Assembleia Municipal,
em particular, aos Eleitos que se estreiam, pela primeira vez, em tão
distinta função – representar a população do Concelho! Volvidos pouco
mais do que 40 anos depois da instalação do Poder Local Democrático,
desejamos a todos os melhores auspícios pois, com o aumento da
pluralidade e da diversidade política na Assembleia Municipal,
acreditamos que a Democracia e os processos democráticos sairão,
também, mais reforçados.
O trabalho desenvolvido no último mandato contribuiu para que, em
torno da discussão e do debate, se tenham formado, sempre que possível,
os consensos mais alargados, os quais nos levaram à adopção de soluções
mais consentâneas com a vontade popular.
Através das Comissões Especializadas da Assembleia Municipal foi possível
trazer ao conhecimento dos Eleitos, e nomeadamente do Executivo
Camarário, situações nos mais diversos domínios, que depois de
sinalizadas permitiram à Câmara Municipal adoptar medidas tendentes à
sua resolução.
O Grupo dos Eleitos Socialistas realizou um mandato, que comungando da
direcção política do Executivo Camarário, nunca deixou de assumir a sua
autonomia. Demos prova disso, com a nossa vitalidade quanto às ideias e
às propostas apresentadas, bem como, no quadro das deliberações
tomadas. Não fomos e não seremos uma «caixa de ressonância» ou uma
«correia de transmissão» fomos e seremos sim, na Assembleia Municipal,
um actor político, um parceiro activo no encontro de soluções e na defesa
do superior interesse das populações do Concelho.
Quanto ao mandato que hoje se inicia iremos continuar no rumo do
diálogo permanente e construtivo, preconizando aquilo que é a razão de
ser da missão que nos foi conferida pelo voto: contribuir, para a busca do
melhor para todas e todos em todas as gerações tendo, sempre, como
orientação o primado do interesse geral.

Os tempos que se avizinham, assim como, os desafios e as oportunidades
que o Concelho terá no futuro exigirão determinação, entrega e
responsabilidade por parte dos agentes políticos não só quanto à estrita
observância do bem comum, mas, também, quanto ao projecto de
desenvolvimento económico e social que se pretende implementar no
território. Estamos certos que o Presidente Alberto Mesquita e a sua
equipa darão o seu melhor para se alcançar, com sucesso, estes
objectivos.
Sr. Presidente,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Uma saudação especial ao Presidente da Assembleia Municipal cessante…
o João Quitalo que termina hoje o seu mandato, mas não a sua missão de
cidadão empenhado e dedicado à causa pública. Deixa um legado
importante na forma isenta, digna e assertiva como sempre dirigiu e
conduziu os trabalhos na Assembleia Municipal, o que fora, igualmente,
uma marca inquestionável dos seus últimos predecessores.
João, - permitam-me que o trate assim - um abraço de força para o futuro!
A tua próxima vitória será a nossa maior vitória!
Saudamos, também, o novo Presidente da Assembleia Municipal, que pelo
conhecimento e pela experiência reunidos, julgamos que trará, ainda
mais, qualidade ao desempenho das competências deste órgão
autárquico.
Para ti, Fernando Paulo e para a equipa que te acompanha os nossos
maiores sucessos na condução futura dos trabalhos da Assembleia
Municipal.
Hoje é o «primeiro dia do resto das nossas vidas», e nós continuaremos a
trabalhar para o melhor….
Façamos de cada gesto nosso o cais de partida para esse destino possível!
Sempre… Consigo, todos os dias!

Obrigado pela vossa atenção! Viva o Município de Vila Franca de Xira!

