
Ata da Primeira Reunião de Funcionamento da Assembleia Municipal

Mandato 2021/2025

Praça Eng2 Armando Rodrigues, 18 de outubro de 2021

Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2021, na Praça Eng.Q Armando Rodrigues,

pelas 21h30, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal Cessante, João Manuel Correia

Rodrigues Duque, dr., em cumprimento da respetiva convocatória, chamou para ocupar o

lugar da Mesa da Assembleia Municipal, o cidadão que encabeçou a lista mais votada,

António Manuel Marques de Queirós Pereira, dr., para presidir à primeira reunião de

funcionamento da Assembleia Municipal, para eleição do Presidente e Secretários da Mesa.

O António Manuel Marques de Queirós Pereira, dr., ocupou o lugar da Mesa,

cumprimentou os presentes e convidou a Assembleia Municipal a apresentar propostas para

composição da Mesa da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso no quadriénio

2021/2025. Informou a Assembleia Municipal que, o Partido Socialista tinha apresentado

uma lista, subscrtita por si, e composta pelo primeiro secretário José Ângelo Saavedra de

Almeida Faria e segundo secretário Eulália Margarida da Silva Rodrigues. Denominou-a por

Lista A. Informou que o Partido Social Democrata tinha apresentado uma lista, composta pela

presidente Maria Gabriela da Cunha Baptista Rodrigues da Fonseca, dr., primeiro secretário

José Miranda Gomes e segundo secretário Artur Vasco Lopes Salgado. Denominou-a por Lista

B.

Chamou um responsável de cada força partidária para ocupar a Mesa e assistir ao

ato eleitoral, designadamente à contagem dos votos.

Posto isto, a chefe da divisão de gestão administrativa da Câmara Municipal, Zita

Gabriela Vieira Fonseca Matos Gomes, dra., procedeu à chamada dos membros da

Assembleia Municipal para procederem à respetiva votação, por escrutínio secreto.

Concluído o ato de votação, procedeu-se à contagem dos votos.

O António Manuel Marques de Queirós Pereira, dr., comunica a toda a Assembleia

Municipal o resultado da votação: Lista A - 23 votos; Lista B — 21 votos; e 1 voto branco.

Chama os secretários eleitos a ocupar os respetivos lugares na Mesa da Assembleia

Municipal.

O António Manuel Marques de Queirós Pereira, dr., na qualidade de Presidente da

nova Assembleia Municipal, discursou, conforme documento anexo e que integra a presente

ata.



O Presidente da Câmara Municipal, Frederico de Oliveira Castro, dr., discursou,

conforme documento anexo que integra a presente ata.

Para que conste, faça fé e validade para todos os efeitos se lavrou a presente ata,

composta por (1) folhas, que eu Zita Gabriela Vieira da Fonseca Matos Gomes,

Chefe da Divisão de Gestão Adminsitrativa desta Câmara Municipal, dra., redigi e subscrevo

também, e a qual depois de lida em voz alta na presença de todos os intervenientes, foi pelos

Presidente da Assembleia Municipal .

(António Manuel Marques de Queirós Pereira, dr., Presidente da Assembleia

Municipal)
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Discurso do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. António Manuel Marques de

--Queirós Pereira:

“Ex.mos Sr. Presidente da Câmara Municipal, caro amigo Frederico Castro

Ex.mos membros eleitos da mesa e desta Assembleia Municipal

Ex. mas presidentes das juntas de freguesia

Exmos. membros cessantes da assembleia municipal, camara municipal e juntas de

freguesia

Ex.mos Vereadores do executivo Municipal

Caros convidados que muito nos prestigiam com a vossa presença nesta cerimónia’

pública, Sr. Ministro do governo, deputados da assembleia da republica e presidentes de’

comara presentes.

Caras e caros povoenses aqui presentes ou que nos acompanham pela transmissão’

desta cerimónia em suas casas, seja em território nacional ou espalhados pelo mundo.

Demais entidades presentes

comunicação social.

Começo nestas minhas primeiras palavras por saudar todas e todos os eleitos nas

últimas eleições de 26 de setembro para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e

Assembleias de Freguesia. Aos vencidos deixar-lhes a gratidão do concelho pelo seu empenho

em prol da democracia.

Aos elementos da assembleia cessante, nas pessoas do professor João Duque e dos seus

lideres parlamentares, o nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e o legado deixado

do vosso mandato com o apogeu na mudança para as transmissões das assembleias

municipais através das redes sociais.

Aos membros desta assembleia hoje empossados na instalação desta nova assembleia

uma palavra de agradecimento, pela confiança que em mim hoje depositaram. É para mim

uma enorme honra e orgulho ter sido eleito e ter a possibilidade de servir a nossa Terra com

estas novas funções.

Hoje volto perante vós, a reafirmar o motivo da minha candidatura. Fi-lo, porque vejo

na política e na participação pública oportunidades para ajudar a desenvolver a Póvoa de

Lanhoso. Sinto que posso servir a minha terra, com a mesma vontade e dedicação que tenho

colocado em todos os meus projetos ao longo da vida. Fi-lo porque acredito na mudança para

uma terra com futuro e no potencial dos Povoenses. Candidatei-me à Assembleia Municipal’

para acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal sempre em defesa de todos,

para todos e por uma Póvoa melhor.



Aos elementos que aceitaram fazer parte da mesa da assembleia o meu obrigado por

querem estar ao meu lado nesta nova etapa. O desafio que nos espera para o próximo

quadriénio será aquilo que dele quisermos fazer. Conjuntamente com a assembleia e o apoio

do executivo municipal, defenderei melhores condições para a realização das assembleias, das

suas comissões e representações partidárias. Conjuntamente com todos, pautaremos as

mesmas por uma maior participação dos munícipes, uma maior divulgação e visibilidade das

decisões tomadas, através de novos canais de comunicaçõo, maior proximidade dos eleitores

aproveitando os centros comunitários para a realização das assembleias e novos projetos como

irei defender, que será a oscultação dos meus congéneres nas assembleias de freguesia no

envolvimento concelhio.

Exercerei o cargo que hoje me foi confiado com uma postura de abertura, diálogo,

desobrigação e rigor na condução dos trabalhos.

De mim podem esperar transparência e lealdade para com os eleitos, as diferentes

forças partidárias e todos os autarcas.

A democracia será o marco que pretendo deixar. a liberdade de voto, de pensamento,

de expressão e de opinião. Apesar de me sentir confortável com o atual regimento em termos

latos, e tal como prometi, irei propor a alteração do mesmo com a inclusão de um espaço

próprio e tempo para os vereadores sem pelouro. Todos serão livres de expressar os seus

intentos pata uma Póvoa que queremos com e de futuro.

Assim, e após a comemoração dos 175 anos da Revolta da Maria da Fonte, não chega

dizer que somos da terra da Maria da Fonte, não chega dizer que somos democratas. Aos

eleitos, aos povoenses, rogo e desejo que sejam mais exigentes, mais reivindicativos, mais

intervenientes, mais responsáveis e mais disponíveis, para que no final possamos dizer estamos

melhor!

Termino desejando ao executivo municipal, presidente Frederico Castra e todos os

vereadores eleitos, votos de bom trabalho e que daqui a 4 anos estejamos honrados pelo voto

alcançado em 26 de setembro, e sintamos que o serviço público realizado deixou a nossa terra

melhor uma Póvoa de todos e para todos, uma povoa com Futuro.

Viva a Póvoa de Lanhoso,

Vivam os povoenses

Viva a Maria da Fonte!”



Discurso do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Frederico de Oliveira Castro:

“Exmo. Sr. Presidente da AM da Póvoa de Lanhoso e restantes elementos da mesa

Sras e Srs vereadores e vereadoras da CM

Sras e Srs presidentes de juntas de freguesias e de uniões de freguesias

Sras e Srs deputados municipais

Sr. Ministro, é um gosto e um prestígio para a Póvoa de Lanhoso tê-los aqui presente.

Srs. Deputados da AR presentes

Srs. Presidentes de CM e restantes colegas autarcas de outros municípios aqui

presentes também.

Autoridades religiosas, militares e civis.

Ilustres convidados, e todos os demais povoenses presentes.

Assumo hoje funções como Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso,

encaro esse desafio e essa grande responsabilidade com determinação e com a noção que a

resiliência e a persistência que nos trouxeram até aqui, vão ser ferramenta essenciais no

caminho que temos pela frente.

Quero agradecer aos povoenses a MUDANÇA ocorrida dia 26 de setembro e que abre

novos horizontes à nossa terra. Defendemos que era “tempo de MUDANÇA’ explicamos e

demos vida e voz a essa MUDANÇA!

Essa MUDANÇA aconteceu para todos, e é para todos e com todos que vamos

trabalhar.

Uma palavra à minha família e aos meus amigos mais chegados, foram um dos pilares

fundamentais desta caminhada, e serão sempre.

Inspiraram-me e apoiaram-me, mas também me criticaram e me chamaram à razão

sempre que entenderam que era preciso, sempre no sítio certo e da forma certa.

Obrigado!

Quero agradecer também ao Partido Socialista que sempre esteve do meu lado e me

apoiou em todos os momentos, as estruturas concelhias distritais e nacionais.

Personalizo esse agradecimento nas pessoas do meu mandatário o Sr. Sancler Freitas,

Sr. António Barros e do Eng. Joaquim Barreto - 3 homens leais, amigos e sempre disponíveis! -

A MUDANÇA vai acontecer ao longo dos próximos 4 anos!

Às forças vivas do nossa concelho de cariz social, do mundo desportivo e associativo, do

movimento religioso, da comunidade educativa, do setor da saúde, da função pública e do

mundo empresarial quero assegurar a nossa disponibilidade e vontade em estabelecer com

todos uma cooperação estratégica no sentido de fazer da Pó voa de Lanhoso um concelho

melhor, mais apetecível onde os padrões de qualidade de vida sejam sempre progressivos.
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Queremos uma Póvoa de Lanhoso mais desenvolvida, mais atrativa aos investidores,

mais criadora de oportunidades, capaz de fomentar o empreendedorismo e a criação de

emprego. Uma Póvoa mais justa e mais em linha com a prosperidade a que todos temos o

direito de ambicionar.

Queremos inovar nos serviços da autarquia e na relação com o munícipe, e aqui

contamos particularmente com um quadro de funcionários da autarquia de quem esperamos

empenho, profissionalismo e sentido de zelo da imagem do município. Cada funcionário da

autarquia é e será sempre o fiel depositário da imagem do município e deve zelar sempre pela

imagem do município.

Precisamos ser mais conscientes e sensíveis às respostas de que as famílias necessitam

e reforçar os mecanismos de apoio designadamente àsfamiias mais carenciadas.

O nosso compromisso é total e será transversal a todas as áreas de intervenção da

autarquia no que às políticas ambientalmente sustentáveis diga respeito, seja na capacitaçõo

de meios e recursos do ponto de vista desportivo e cultural, mas também em áreas como a

educação, saúde e proteção civil, que são essenciais para assegurar a coesão de todo um

território que se quer harmonioso e amigo do ambiente.

Precisamos de uma autarquia mais criativa, que seja capaz de entrar de forma

crescente no radar regional e nacional ao longa dos próximos anos, em áreas como o turismo e

a criação de eventos de dimensão relevante e que se traduzam num impacto económico

significativo na economia local.

Associar visão e ação é transformador e pode mudar uma comunidade, e esse tempo

chegou finalmente à Póvoa de Lanhoso!

Mas queremos fazê-lo em conjunto com todos, e por isso aproveito este momento para

apresentar cumprimentos e saudações democráticas aos nossos adversários nestas eleições, e

informar que vamos ouvir todos os partidos que se candidataram nestas eleições e não só os

que asseguraram representaçõo nos órgãos autárquicos - a lei determina que são titulares do

direito de oposição os partidas políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias

locais, designadamente no que diz respeito ao direito de consulta prévia, e têm o direito de ser

ouvidos sobre as propostas dos respectivos orçamentos e planos de atividade.

Asseguraremos este direito, não só aos partidos representados nos órgõos autárquicos

- como indica a lei - mas a todos os partidos que concorreram nestas eleições autárquicas (BE,

PSD, CDU, CDS/PP, Nós Cidadõos e o Chega).

Há uma parte de uma música que me diz muito - a Grândola vila morena - que a

determinado momento refere “em cada rosto igualdade”.



A MUDANÇA a que vamos dar corpo ao longo dos próximos 4 anos vai trazer igualdade,

justiça e liberdade de ação e de opinião.

Aos senhores presidentes de junta eleitos nestas eleições, quero deixar a garantia de

cooperação institucional e o meu compromisso pessoal para colaborar com todos.

Devemos respeitar as populações e a sua vontade, portanto terão da parte da CM e da

equipa que lidero, a vontade constante em procurar e tentar encontrar soluções para as

necessidades que vão surgir ao longo deste mandato. Sejamos capazes, todos, de dar

prioridade ao bem estar e às necessidades dos nossos munícipes, acima de tudo.

Uma palavra ao meu executivo municipal.

Seremos julgados pelo que formos capazes de fazer ao longo destes 4 anos, o nosso

programa eleitoral será o nosso guião sagrado nesta caminhada. Mas com a MUDANÇA

chegou também o tempo de humanizar a política, com gestos de respeito e boa convivência,

amando a nossa terra, amando ajudar o próximo e amando ser útil. O desafio é grande, mas a

vontade de fazer é muito maior, foi assim que trabalhamos para chegar até aqui e é assim que

vamos encarar este mandato.

Todos os eleitos - no poder ou na oposição - devem ter sempre a noção de que somos,

temos de ser, o exemplo que queremos que as gerações que nos sucederem - os nossos filhos -

possam seguir e aperfeiçoar, sempre em busca de mais e melhor para a Póvoa de Lanhoso.

Tenho o privilégio de poder contribuir, juntamente com a minha equipa, para um novo

futuro para a Póvoa de Lanhoso.

Foi-nos dada uma oportunidade, não será desperdiçada!

É durante a noite que é belo acreditar na luz, acreditei sempre que este dia chegaria,

assim como acredito e tenho a forte convicção que vamos agora fazer essa luz brilhar na Póvoa

de Lanhoso!

Deixo-vos com uma citação de Winston Churchill, um pensamento que me acompanhou

ao longo destes anos e me acompanhará toda a vida. Dedico-a hoje a todos quantos possam

precisar de reforçar a CORAGEM na sua vida seja em que dimensão for, para poderem

continuar SEMPRE em frente:

“O sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal: a coragem para continuar é que

conta!”

Viva a Póvoa de Lanhoso!”
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