EXMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS
EXMOS SENHORES VEREADORES
EXMOS SENHORES DEPUTADOS AGORA ELEITOS E EMPOSSADOS
EXMOS SENHORES PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA E UF
EXMAS AUTORIDADES
EXMOS CONVIDADOS
EXMO SENHOR PRESIDENTE CESSANTE DESTA AM
BARCELENSES

É para mim uma honra presidir à AMB, a maior de Portugal, assessorado
pelos Ilustres Barcelenses que me acompanham na Mesa, agora eleita.
Agradeço o apoio de todos quantos contribuíram para a nossa eleição.
Contarão com a nossa isenção e total determinação no exercício do cargo e
das nossas competências.

No dia 1 de Outubro os Barcelenses, com elevado sentido cívico,
exerceram, de forma plena e livre, o seu direito fundamental e inalienável,
de decidirem sobre o seu futuro, através do voto.
Fizeram-no de forma livre e com uma elevada participação, com uma
abstenção inferior aos valores nacionais.
Mas sobretudo deram uma lição de cidadania, de respeito pelos valores
democráticos e, de forma inatacável, deram uma vitória clara ao PS, quer
para a CMB, quer para esta Assembleia Municipal, fazendo as escolhas que
consideraram acertadas para o Executivo Municipal, para a Assembleia
Municipal e para as Assembleias de Freguesia.
Não compreender isto, não saber ler ou não aceitar estes resultados
significa que se desconhece o sentimento e a vontade da população e que
não se respeita o valor fundamental da democracia, que se manifesta
através do voto.
Por isso, a escolha dos Barcelenses só pode merecer o nosso respeito,
sendo maior a nossa responsabilidade, minha e dos Senhores Deputados,

pois temos a obrigação de corresponder e não defraudar a confiança que os
Barcelenses em nós depositaram.
Esse voto de confiança terá que se traduzir na elevação da discussão
democrática, no respeito pela diferença e do espaço político de cada
partido ou força política com representação nesta Assembleia.

Mas permitam-me uma palavra, também, para os milhares de candidatos
que se apresentaram a sufrágio e que não foram eleitos ou que não
conseguiram os seus objectivos, quer para a eleição das respectivas
Assembleias de Freguesia, quer para a CMB e para esta AM.
É que sem eles não seria possível estarmos hoje a celebrar a democracia.
Também eles não devem ser esquecidos, e haverá sempre espaço para a
sua participação na construção democrática e para o debate sobre o futuro
de Barcelos.

Também as famílias de todos os candidatos merecem hoje uma saudação
especial, pois, na retaguarda, com algumas concessões e custos, foram os
verdadeiros apoiantes, que se sacrificaram e souberam compreender as
dificuldades e as enormes exigências das campanhas eleitorais, bem como
os encargos pessoais e familiares que resultam do exercício de cargos
públicos.

Hoje iniciamos um novo mandato de 4 anos, até 2021, e esta AM, no
exercício das suas competências, será chamada a debater e a deliberar
sobre os assuntos que mais interessam para a vida, o futuro e o progresso
de Barcelos, competindo-lhe a salvaguarda dos interesses do município e a
promoção do bem-estar da população.
Faremos desta AM o local privilegiado de discussão política, pois competenos acompanhar a gestão Camarária, e teremos que decidir sobre questões
de extrema importância, como o contrato de concessão da água e
saneamento, o plano e orçamento, opções de investimento municipais, e

demais competências previstas na lei e no artigo 2º do seu regimento, em
vigor até à sua revisão.
Não viraremos as costas às nossas responsabilidades e os Barcelenses
esperam que não entremos em caprichosas tácticas e estratégias de mero
poder individual ou de grupo.
Os Barcelenses esperam também que todos saibamos assumir essas
responsabilidades e que no exercício do mandato saibamos sempre elevar
o sentido de serviço público.
Estamos aqui para resolver os problemas dos Barcelenses e não para os
criar ou aumentar.
Saibamos, por isso, ser dignos dessa confiança.

Mas a discussão política não deve limitar-se às paredes deste auditório.
É importante que mobilizemos para esta AM os cidadãos para, no período
destinado à intervenção do público, poderem trazer ao debate os temas e
assuntos que mais os preocupam.

Por isso é também nosso dever contribuir para que a gestão camarária e as
deliberações desta AM sejam mais compreensíveis, transparentes e
participadas, de modo a que os Barcelenses sintam que, honrando a sua
história e os seus valores, são donos do seu destino colectivo.
Por isso empenhar-me-ei também na abertura à sociedade civil, pela
elevação da discussão democrática, pela participação dos cidadãos em tudo
o que lhes diga respeito e nos temas da competência da AM.
Por isso, em coordenação com o Exmo Senhor Presidente da CMB, é minha
intenção promover ao longo do mandato a realização de “Jornadas
Municipais” que serão um contributo sério e empenhado na elevação da
qualidade da democracia.

Também os Senhores Autarcas Eleitos, que fazem parte desta AM, eleitos
para as respectivas Assembleias de Freguesia e Juntas de Freguesia
poderão contar com o meu e nosso total empenhamento e disponibilidade,
para, sem excepção, e no quadro das competências desta AM, terem o
necessário apoio e solidariedade política e institucional.

A democracia exige o nosso total empenhamento, quer no esforço de
obtenção de compromissos quer, sempre que possível, na definição de
entendimentos e consensos na defesa dos interesses de Barcelos.
Apelo, por isso, ao empenhamento de todos, estando certo que, se
colocarmos sempre em primeiro lugar os interesses de Barcelos, sem
esquecer o dever de solidariedade nacional, na defesa dos interesses do
País, no final do mandato os Barcelenses não se sentirão defraudados na
confiança que depositaram em nós.
Desejo a todos as maiores felicidades no exercício dos cargos para que
foram eleitos e empossados, sem esquecer o Executivo Camarário, que,
estou certo e com o natural empenhamento do Exmo Senhor Presidente da
CMB, saberá encontrar os consensos necessários.
Viva Barcelos.
Viva Portugal.
Barcelos, 26.10.2017

