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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aprovada na sessão extraordinária
de 29 de novembro de 2017

(Gabinete do Presidente)

ATA NÚMERO UM DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DO CONCELHO DE BARCELOS

---------Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, reuniu,
pela primeira vez, no Auditório dos Paços do Concelho, pelas vinte e duas horas
e trinta minutos, a Assembleia Municipal do Concelho de Barcelos,
imediatamente a seguir ao ato de instalação dos órgãos do município, de
harmonia com o disposto no artigo quadragésimo quinto da Lei número cento e
sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada pela
Lei número cinco-A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, e conforme edital
afixado nos lugares habituais, e publicado em dois jornais desta cidade para
conhecimento público, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------------------Ponto único – Eleição do Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes membros:-----------------------------------------------Adélio Barbosa Miranda;-------------------------------------------------------------------------Agostinho Lauro de Castro Pires;--------------------------------------------------------------Agostinho Martins da Silva;---------------------------------------------------------------------Alexandrino Manuel Oliveira Ribeiro;--------------------------------------------------------Amândio da Costa Maia;-------------------------------------------------------------------------Ana Cristina da Silva Cortez;--------------------------------------------------------------------Ana Maria Ribeiro da Silva;----------------------------------------------------------------------Ana Rita da Silva Torre;---------------------------------------------------------------------------António Augusto Martins de Carvalho;-------------------------------------------------------António Cardoso da Silva;-----------------------------------------------------------------------António da Costa Neves;-----------------------------------------------------------------
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---------António da Cruz Vaz Saleiro;--------------------------------------------------------------------António Gomes da Silva;-------------------------------------------------------------------------António Manuel Faria da Costa;----------------------------------------------------------------António da Silva Gonçalves do Vale;----------------------------------------------------------António Silva Pereira;-----------------------------------------------------------------------------Arnaldo Ribeiro de Sousa;-----------------------------------------------------------------------Augusto Fonseca Silva Dias;---------------------------------------------------------------------Avelino Manuel Coelho Miranda;--------------------------------------------------------------Beatriz Manuela Silva Maia Lima;--------------------------------------------------------------Bruna Cristiana Araújo Ferreira;---------------------------------------------------------------Bruno André Torres Macedo;-------------------------------------------------------------------Cândido Alberto Fernandes Lopes;------------------------------------------------------------Casimiro da Silva Rodrigues;--------------------------------------------------------------------Catarina Sofia Martins de Sá;-------------------------------------------------------------------Daniel Fernandes de Azevedo;-----------------------------------------------------------------David Alberto Lemos de Sousa;----------------------------------------------------------------David José Falcão Torres;------------------------------------------------------------------------David José Pereira de Carvalho;----------------------------------------------------------------Domingos Duarte da Silva;----------------------------------------------------------------------Domingos Falcão Gonçalves;--------------------------------------------------------------------Elsa Joana Carvalho Coutinho;------------------------------------------------------------------Fernando José Gonçalves Pinto;---------------------------------------------------------------Filipe Emanuel Ramires Pinheiro;--------------------------------------------------------------Firmino Manuel Lopes da Silva;----------------------------------------------------------------Gabriel Costa Gonçalves;------------------------------------------------------------------------Guilhermina Sousa e Silva dos Santos Guimarães;----------------------------------------Hélder Duarte Grácio Tomé;------------------------------------------------------------
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---------Henrique Pedro Sousa Roselho;----------------------------------------------------------------Hernâni Vítor Ferreira Loureiro;---------------------------------------------------------------Horácio Rodrigues de Oliveira Barra;---------------------------------------------------------Hugo Miguel Araújo Cardoso;------------------------------------------------------------------Isaías da Silva Macedo Gomes;-----------------------------------------------------------------Ivone Manuela Faria Cruz Batista;-------------------------------------------------------------Joana Filipa Oliveira Rodrigues;----------------------------------------------------------------Joana de Macedo Garrido Fernandes;--------------------------------------------------------João Alberto Novais Alves;----------------------------------------------------------------------João José Longras Maciel;-----------------------------------------------------------------------João Miguel Pedrosa Rodrigues;---------------------------------------------------------------João Paulo Pereira Dias;--------------------------------------------------------------------------João Paulo da Silva Ferreira;--------------------------------------------------------------------João Rodrigues Martins;-------------------------------------------------------------------------João Vieira Barbosa da Silva;--------------------------------------------------------------------Joaquim Barbosa Dantas;------------------------------------------------------------------------Joaquim Manuel Araújo Barbosa;-------------------------------------------------------------Joel Miranda Fernandes de Sá;-----------------------------------------------------------------Jorge César Fernandes da Silva;----------------------------------------------------------------Jorge Manuel Martins Fernandes;-------------------------------------------------------------Jorge Manuel Mesquita Fernandes;-----------------------------------------------------------José António Gomes Coelho;-------------------------------------------------------------------José Augusto Vilas Boas Rosa;------------------------------------------------------------------José Belém da Silva Martins;--------------------------------------------------------------------José Brito Faria;------------------------------------------------------------------------------------José Carlos Esteves da Costa;-------------------------------------------------------------------José da Costa Monteiro;-----------------------------------------------------------------
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---------José Luís Dias Pereira;----------------------------------------------------------------------------José Luís Gomes Arantes;------------------------------------------------------------------------José Luís Miranda Vilas Boas;-------------------------------------------------------------------José Manuel Araújo Cardoso;-------------------------------------------------------------------José Manuel Padrão Ferreira;-------------------------------------------------------------------José Maria Barbosa Cardoso;-------------------------------------------------------------------José Maria Cruz Batista;--------------------------------------------------------------------------José Maria Ribeiro Rodrigues;------------------------------------------------------------------José Monteiro da Silva;---------------------------------------------------------------------------José Neiva Dias;------------------------------------------------------------------------------------José Paulo Cardoso Teixeira;--------------------------------------------------------------------José Paulo Maia Matias;-------------------------------------------------------------------------José Rui da Costa Alves Peixoto;---------------------------------------------------------------Júlio Manuel da Silva Loureiro;-----------------------------------------------------------------Liliana Alexandra Macedo Abreu;--------------------------------------------------------------Liliana Carina Barreiro Faria;--------------------------------------------------------------------Luís Alberto Faria Gonçalves Machado;------------------------------------------------------Luís Filipe Cerdeira da Silva;---------------------------------------------------------------------Luís Gonzaga da Silva Pedrosa;-----------------------------------------------------------------Luís Manuel Espadaneira Leandro;------------------------------------------------------------Manuel Albino da Silva Oliveira;---------------------------------------------------------------Manuel António Gonçalves Mota da Silva;--------------------------------------------------Manuel Augusto da Silva Ramião;-------------------------------------------------------------Manuel da Conceição Carneiro Martins;-----------------------------------------------------Manuel Faria Oliveira;----------------------------------------------------------------------------Manuel Fernandes Pereira;---------------------------------------------------------------------Manuel Fernando da Costa Miranda;-------------------------------------------------
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---------Manuel Isaque Ribeiro Ferreira;---------------------------------------------------------------Manuel Jorge Macedo Esteves;----------------------------------------------------------------Manuel Martins Abilheira;-----------------------------------------------------------------------Manuel de Oliveira Magalhães;----------------------------------------------------------------Maria da Conceição Ferreira da Cunha Faria;-----------------------------------------------Maria de Fátima Ferreira de Faria;------------------------------------------------------------Maria Isabel Sá da Venda;-----------------------------------------------------------------------Maria Madalena Sequeira Ferreira;-----------------------------------------------------------Maria Teresa Araújo Martins Falcão;---------------------------------------------------------Maria Teresa Carvalho Martins Esteves;-----------------------------------------------------Natalina de Sá;-------------------------------------------------------------------------------------Nelson Carlos Teixeira de Brito;----------------------------------------------------------------Nuno Evandro Serra Oliveira;-------------------------------------------------------------------Nuno Filipe da Silva Meneses;------------------------------------------------------------------Nuno Miguel Machado Martins;---------------------------------------------------------------Nuno Pedro Santos Varzim Miranda;---------------------------------------------------------Paula Cristina Leiras Belchior;------------------------------------------------------------------Paulo Jorge Dantas Fagundes;------------------------------------------------------------------Ricardo Barroso da Silva;-------------------------------------------------------------------------Ricardo Xavier Gomes Vilas Boas;-------------------------------------------------------------Rosa Ângela Fernandes Macedo;--------------------------------------------------------------Rosa Maria Pinto Viana;--------------------------------------------------------------------------Rui Manuel Dias Faria;----------------------------------------------------------------------------Sandra Isabel Coutada Teixeira;----------------------------------------------------------------Sara Cristina Rebelo Magalhães;---------------------------------------------------------------Teresa Maria Dias Ferreira Campos;----------------------------------------------------------Tiago Augusto Diogo Silva Dias;--------------------------------------------------------
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---------Tomé Francisco Lopes Faria;--------------------------------------------------------------------Vasco André Gomes de Deus Real.------------------------------------------------------------Faltaram os seguintes membros:--------------------------------------------------------------António Joaquim da Costa Lima;---------------------------------------------------------------Susana Patrícia dos Santos Araújo.----------------------------------------------------------------------------------------INÍCIO DOS TRABALHOS-------------------------------------O ELEITO MAIS VOTADO – Horácio Rodrigues de Oliveira Barra – Boa noite a
todos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do artigo quarenta e cinco da Lei cento e sessenta e nove/
noventa e nove, cabe-me a mim declarar iniciados os trabalhos desta
Assembleia, que tem como único objetivo e finalidade a eleição da Mesa da
Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------Muito rapidamente uma saudação a todos os presentes, ao senhor
presidente da Câmara e aos senhores vereadores, aos senhores deputados, aos
senhores presidentes de Junta, convidados em geral.--------------------------------------------De acordo com os serviços da Assembleia, deram entrada duas propostas
para eleição da Mesa e compete-me a mim a presidência.--------------------------------------Conforme combinei com os serviços de apoio da Assembleia, serão eles
que vão secretariar os serviços desta Assembleia e designo o senhor Celestino
Linhares para redigir a ata desta sessão.-------------------------------------------------------------Antes de anunciar as listas propostas, vou dar uma explicação rápida
daquilo que vai acontecer.-------------------------------------------------------------------------------Irão ser votadas as duas listas presentes, que serão designadas por Lista
A e Lista B, e a designação das listas A e B será de acordo com a ordem de
entrada nos serviços de apoio a esta Assembleia.--------------------------------------------------A votação é votação secreta, depois irei pedir a cada um dos
proponentes de cada uma das listas para, quando se proceder ao ato da
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votação, poderem designar um delegado para fiscalização do ato da eleição.-------------A eleição vai proceder-se naquela ala do lado esquerdo. Serão chamados
por letra alfabética e à medida que votam peço para descerem pela ala central
ou pela ala do meu lado direito para não haver assim conflito de passagem de
uns pelos outros e ser muito mais rápida a operação de votação.-----------------------------No final da votação a urna, que está naquele local, será trazida pelos
serviços de apoio da Assembleia, acompanhada pelos senhores delegados
fiscalizadores das listas, para esta mesa aqui à frente e diante de todos será
feita a contagem dos votos.------------------------------------------------------------------------------Penso que está tudo esclarecido quanto a esta questão e passaríamos ao
aspeto formal do anúncio das duas listas sujeitas a votação.-----------------------------------De acordo com os serviços da Assembleia, a primeira lista a ser
depositada nos serviços de apoio é a lista que é proposta pelo grupo municipal
do Partido Socialista e por alguns deputados, e que diz o seguinte:---------------------------“Nos termos do artigo quarenta e seis da Lei cento e sessenta e
nove/noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada pela Lei cinco-A/dois mil
e dois, de onze de janeiro, o grupo municipal do Partido Socialista e os
deputados abaixo-assinados propõem para a Mesa da Assembleia Municipal de
Barcelos, para presidente, primeiro e segundo secretários, o seguintes
deputados municipais:-------------------------------------------------------------------------------------Presidente – Horácio Rodrigues de Oliveira Barra;----------------------------------------Primeiro Secretário – Ana Maria Ribeiro da Silva;-----------------------------------------Segundo Secretário – António da Cruz Vaz Saleiro”.--------------------------------------Tem a data de vinte e seis de outubro e seguido de várias assinaturas
proponentes.------------------------------------------------------------------------------------------------Esta será a Lista A.---------------------------------------------------------------------------------A segunda proposta diz assim:---------------------------------------------------------
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---------“Os membros da Assembleia Municipal de Barcelos, abaixo-assinados,
apresentam a seguinte lista de constituição da Mesa da Assembleia Municipal
de Barcelos, a ser eleita na reunião de vinte e seis do dez de dois mil e
dezassete:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente – Adélio Barbosa de Miranda;---------------------------------------------------Primeiro Secretário – José Paulo Maia Matias;---------------------------------------------Segundo Secretário – Joana Macedo Garrido Fernandes.-------------------------------Barcelos, vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete”.------------------------------E seguem-se assinaturas dos senhores deputados municipais.------------------------Esta será a Lista B.---------------------------------------------------------------------------------Penso que não há quaisquer dúvidas relativamente a esta questão e,
assim sendo, vou perguntar aos serviços de apoio da Assembleia se já tudo se
encontra pronto para se poder iniciar a chamada dos senhores deputados
relativamente à votação.---------------------------------------------------------------------------------Pedia aos proponentes de cada uma destas listas para escolherem um
delegado para proceder à fiscalização.----------------------------------------------------------------Alguns dos senhores deputados têm alguma dúvida?------------------------------------Faz favor, senhor deputado Adélio Miranda.--------------------------------------DEPUTADO DO PSD – Adélio Miranda – Boa noite, Senhor Presidente da
Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Público assistente.-------------------Senhor presidente, o grupo parlamentar do PSD entregou um pedido
subscrito por dois dos seus deputados para a renúncia de mandato, foi-nos dito
que tinha de ser presencial, eu penso que a assinatura juridicamente que vale
como presença, foi indeferido o nosso pedido, queria que o senhor presidente
me esclarecesse porque é que foi indeferido.-------------------------------------------------------Muito obrigado.---------------------------------------------------------------------------O ELEITO MAIS VOTADO – Horácio Rodrigues de Oliveira Barra – Bom, há aqui
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algo que merece esclarecimento efetivamente. Aqui a esta mesa não chegou
nenhum pedido, portanto, não me posso pronunciar sobre uma coisa que não
chegou à mesa.-------------------------------------------------------------------------------------DEPUTADO DO PSD – Adélio Miranda – Senhor presidente, foram entregues ao
senhor doutor Duarte Nuno Pinto, presidente em exercício da Assembleia, que
os aceitou e os formalizou e disse que estavam aceites para serem empossados.
Estão aqui os dois deputados substitutos e não foi feito a sua substituição.----------------Era só.---------------------------------------------------------------------------------------O ELEITO MAIS VOTADO – Horácio Rodrigues de Oliveira Barra – Vai-me dar
um minuto para analisar os documentos, já me pronuncio.-------------------------------------Muito obrigado.------------------------------------------------------------------------------------Acabam de me ser entregues dois requerimentos, sem despacho, que
dizem o seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------“Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal
cessante de Barcelos.--------------------------------------------------------------------------------------Barcelos, vinte e cinco de outubro de dois mil e dezassete.-----------------------------Assunto: Substituição na sessão de vinte e seis de outubro de dois mil e
dezassete.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Eu, abaixo-assinado, António Joaquim da Costa Lima, nos termos do
artigo setenta e oito da Lei cento e sessenta e nove/noventa e nove de dezoito
de setembro, alterada pela Lei cinco-A/dois mil e dois de onze de janeiro, venho
por este meio informar da impossibilidade de estar presente no ato de
instalação e solicitar a minha – tem escrito à máquina “substituição” e em cima
à mão “renúncia” – na sessão da Assembleia Municipal de Barcelos a realizar no
dia vinte e seis do dez de dois mil e dezassete, para cujo mandato fui eleito nas
eleições do passado dia um de outubro de dois mil e dezassete, por me
encontrar ausente de Barcelos entre os dias vinte e cinco e vinte e sete de
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outubro de dois mil e dezassete.------------------------------------------------------------------------Com os melhores cumprimentos”, segue-se a assinatura.-------------------------------E temos um outro requerimento, exatamente igual, em que o subscritor
é a senhora deputada Susana Patrícia dos Santos Araújo.---------------------------------------Depois de uma análise rápida, quero-vos dizer que efetivamente a
renúncia é um ato pessoal, só que, com todo o respeito por opinião contrária, e
há juristas nesta sala que eventualmente perceberão o que eu quero dizer, o
mandato de deputado da Assembleia Municipal só se inicia com a tomada de
posse. E, portanto, a lei fala na renúncia e fala em substituição na hipótese de
suspensão de mandato. Mas é óbvio, se a renúncia pode acontecer antes da
tomada de posse, já a suspensão de mandato só pode acontecer depois da
tomada de posse, porque não se pode suspender algo que ainda não se tenha
iniciado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Estes dois requerimentos são confusos e levanta-se a mim uma dúvida
séria, porque efetivamente ambos têm escrito à máquina “substituição” e todo
o texto seguinte aponta no sentido de que é essa a pretensão dos requerentes,
e está escrito a esferográfica por cima, depois de riscada a palavra
“substituição”, com a palavra “renúncia” e a grafia da palavra renúncia nos dois
requerimentos é igual mas não é igual à assinatura do subscritor.----------------------------E, portanto, sendo assim, parece-me que efetivamente não se pode
concluir de que:---------------------------------------------------------------------------------------------Primeiro, a substituição da palavra “substituição” pela manuscrita
“renúncia” tenha sido feita pelos próprios;----------------------------------------------------------E, em segundo lugar, o resto da redação não permite concluir que se
esteja perante uma renúncia de mandato e não existe a figura jurídica de
“...renúncia na sessão da Assembleia Municipal a realizar em vinte e seis do
dez...”. Esta figura jurídica não existe na lei.-------------------------------------------------
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---------Senhor deputado, eu compreendo as dúvidas que tem, mas eu como
presidente desta sessão o que tenho que dizer é que fico sem saber o que é que
é requerido. E, portanto, como fico sem saber o que é requerido não posso
aceitar isto como renúncia de mandato, a não ser que os senhores deputados
em causa estejam presentes nesta sala para me tirarem as dúvidas, porque
senão corremos todos o risco de, se eu aceitar este documento com outro
sentido, estes senhores deputados, no prazo legal dos trinta dias, me venham
justificar a falta e venham perguntar quem é que permitiu esta alteração do
documento. E, como sabem, isso pode inclusivamente fazer incorrer em
responsabilidade criminal quem eventualmente interpretar o documento de
outra forma.--------------------------------------------------------------------------------------------------Vão-me desculpar, mas essa responsabilidade enquanto presidente desta
sessão não assumo, a não ser que me digam que os senhores deputados em
causa estão presentes. Não há outra maneira de ultrapassar esta questão senão
eu indeferir este requerimento no sentido de que é renúncia ao mandato, e
ficarei a aguardar o prazo legal para que os próprios esclareçam, justifiquem a
falta e esclareçam sobretudo esta Assembleia do sentido exato da declaração
que quiseram subscrever.--------------------------------------------------------------------------------Faz favor...----------------------------------------------------------------------------------DEPUTADO DO PSD – Adélio Miranda – Não querendo ser desagradável nem
prolongar a sessão, não é meu timbre, toda a gente que me conhece sou muito
linear, muito transparente, eu quero dizer ao senhor presidente, não sendo
jurista, duas coisas muito simples:---------------------------------------------------------------------Primeiro – O senhor não pode decidir uma coisa que não é da sua
responsabilidade, a responsabilidade da instalação dos senhores deputados
municipais é do senhor presidente da Assembleia Municipal cessante, doutor
Duarte Nuno Pinto. Ponto final, parágrafo.--------------------------------------------------
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---------Ponto número dois – Está realmente rasurado e escrito à mão a
aconselho do senhor... nós explicámos que então seria renúncia de mandato e a
aconselho do senhor presidente da Assembleia cessante, ele não leva a mal que
eu diga isto porque somos duas pessoas sérias.----------------------------------------------------Portanto, não houve aqui qualquer intenção, a mínima intenção de
beliscar a dignidade democrática desta Assembleia Municipal, nem de pôr em
causa os seus alicerces, apenas quero que toda a gente perceba o que se fez.
Portanto, se o senhor doutor Horácio Barra, que não é presidente da
Assembleia Municipal, ainda, está a tomar decisões em nome da Assembleia
Municipal, o primeiro prevaricador é Vossa Excelência. E portanto, decorrendo
disto, tiraremos as conclusões adequadas com o respeito pessoal que tenho
pela sua pessoa.---------------------------------------------------------------------------------------------Tenho dito, não direi mais nada.------------------------------------------------------O ELEITO MAIS VOTADO – Horácio Rodrigues de Oliveira Barra – Eu agradecia
silêncio, estas coisas têm que se resolver da forma que têm que ser resolvidas,
ou seja, com o pragmatismo e bom senso.-----------------------------------------------------------O senhor deputado Adélio Miranda exerceu o seu direito de se
manifestar, manifestou-se, enquanto presidente desta assembleia eleitoral
cabe-me a mim decidir aquilo que a lei me confere que eu tenho que decidir.------------E relativamente a isso quero esclarecer o senhor deputado que estes dois
senhores deputados que subscrevem este requerimento, de acordo com a
informação que eu tenho dos serviços da Assembleia, não tomaram posse. E
como não tomaram posse e a sessão de posse e de instalação da Câmara e da
Assembleia Municipal já foi encerrada, e esta sessão não tem nada a ver com a
sessão anterior, são sessões distintas, significa que ao não tomarem quaisquer
outros elementos posse esta questão para mim está ultrapassada. Ou seja,
estes dois ofícios não permitem concluir que exista uma renúncia ao mandato e
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portanto, como tal, eu como presidente desta Assembleia não posso solicitar
aos serviços da Assembleia que seja feita a chamada aos eventuais senhores
deputados eleitos na lista a seguir àqueles que estão em causa. Portanto, sendo
isso impossível, a única conclusão que eu retiro é esta, está tudo esclarecido.
Relativamente ao resto vivemos num Estado de direito democrático em que
todas as decisões são impugnáveis e esta sessão é uma sessão eleitoral só e
exclusivamente. Portanto, eu lamento, não fui eu que fiz a lei, a lei é assim, e
vamos passar à parte seguinte da votação das duas listas que foram
apresentadas, sem mais incidentes.-------------------------------------------------------------------Relativamente à apresentação das listas, embora também isso não esteja
previsto na lei, mas como no passado e pela leitura das sessões equivalentes
nos mandatos anteriores, houve alguns momentos em que houve a intervenção
dos senhores deputados para eventualmente defenderem a lista que
apresentam, eu pergunto se algum dos senhores deputados quer usar da
palavra para defesa da respetiva lista. Se ninguém quer tomar da palavra, então
vamos passar ao momento da votação.--------------------------------------------------------------Eu já expliquei como é, volto a repetir, há duas listas, a Lista A é
apresentada pelo Partido Socialista e alguns deputados municipais, é
constituída, para presidente, por Horácio Rodrigues de Oliveira Barra, primeiro
secretário, Ana Maria Ribeiro da Silva, segundo secretário, António da Cruz Vaz
Saleiro. A Lista B, constituída por, presidente, Adélio Barbosa de Miranda,
primeiro secretário, José Paulo Maia Matias, segundo secretário, Joana Macedo
Garrido Fernandes.-----------------------------------------------------------------------------------------Penso que estamos todos esclarecidos, vai-se seguir o ato da votação, e
eu pedia, mais uma vez, que relativamente a cada uma das listas fosse
voluntariado um senhor deputado para fazer a fiscalização. O senhor deputado
António Cardoso está a levantar o braço, pode dirigir-se acolá ao local, e pedia
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também da parte da vossa lista que um elemento também se dirigisse para o
local onde vão decorrer as votações, para fazer a fiscalização do ato eleitoral.------------Qualquer senhor deputado que eventualmente também queira
presenciar o ato eleitoral pode fazê-lo, porque isto é um ato público e como tal
sujeito à fiscalização de todos nós.---------------------------------------------------------------------Muito obrigado.------------------------------------------------------------------------------------Os serviços da Assembleia podem então iniciar a chamada dos senhores
deputados para procederem à votação, a chamada vai ser feita por letra
alfabética, portanto, eu pedia a vossa atenção.----------------------------------------------------(Chamada nominal)-------------------------------------------------------------------------------Senhores deputados, peço a vossa atenção!-----------------------------------------------Terminou a votação, de acordo com os serviços de apoio da Assembleia e
os senhores delegados que acompanharam o ato nenhum reclamou:-----------------------Votaram – cento e vinte e um deputados;--------------------------------------------------Votos brancos – zero;-----------------------------------------------------------------------------Votos nulos – zero;--------------------------------------------------------------------------------Lista A – setenta e quatro votos;---------------------------------------------------------------Lista B – quarenta e sete votos.----------------------------------------------------------------Eu ia pedir aos demais elementos que compõem a mesa para se dirigirem
à mesa. Pedia à senhora doutora Ana Maria Ribeiro da Silva o favor de subir e
ao senhor doutor António da Cruz Vaz Saleiro também.-----------------------------------------(Os senhores secretários tomam lugar na mesa)---------------------------------PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Barcelos, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimos
Senhores Deputados agora eleitos e empossados, Excelentíssimos Senhores
Presidentes de Junta de Freguesia e Uniões de Freguesia, Excelentíssimas
Autoridades, Excelentíssimos Convidados, Excelentíssimo Senhor Presidente
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cessante da Assembleia Municipal e Mesa também cessante, Barcelenses.----------------É para mim uma honra presidir à Assembleia Municipal de Barcelos, 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 um 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 Partido
Socialista, quer para a Câmara Municipal, 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
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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 objetivos, quer para a eleição das respetivas Assembleias
de Freguesia, quer para a Câmara Municipal e para esta Assembleia Municipal.----------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 quatro anos, até dois mil e vinte e
um, e esta Assembleia Municipal, 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 Assembleia Municipal o local privilegiado de discussão
política, pois compete-nos 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 segundo 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
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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 Assembleia Municipal 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 Assembleia Municipal 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 coletivo.-------------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 Assembleia Municipal.------------Por isso, em coordenação com o Excelentíssimo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Barcelos, 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 Assembleia
Municipal, eleitos para as respetivas Assembleias de Freguesia e Juntas de
Freguesia poderão contar com o meu e o nosso total empenhamento e
disponibilidade, para, sem excepção, e no quadro das competências desta
Assembleia Municipal, terem o necessário apoio e solidariedade política e
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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 Excelentíssimo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Barcelos, saberá encontrar os consensos necessários.---------------Viva Barcelos.---------------------------------------------------------------------------------------Viva Portugal.------------------------------------------------------------------------------DEPUTADO DA CDU – Luís Leandro – Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhores Secretários, Excelentíssimo
Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Senhores Deputados, Senhores Jornalistas, Caros Barcelenses.--------------------------------As eleições autárquicas, realizadas a um de outubro de dois mil e
dezassete, ditaram novas lideranças e novas composições dos diversos órgãos
autárquicos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Regista-se, porém, a perda de maioria do Partido Socialista quer na
Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal como os elementos políticos
mais relevantes que deverão impor reflexão.-------------------------------------------------------Neste novo quadro político o Partido Socialista e os seus eleitos deverão
assumir a responsabilidade política de conduzir um projeto autárquico distinto
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dos dois últimos mandatos, que rompa com o aprofundar dos problemas e com
o atraso do concelho, pela proximidade aos cidadãos e que responda à real
vontade popular.--------------------------------------------------------------------------------------------À oposição pede-se que exerça o mandato com responsabilidade política,
que seja construtiva e clara nas suas posições políticas e que defenda o primado
do interesse público em detrimento dos interesses partidários ou eleitoralistas.---------O Partido Comunista Português assumirá o mandato com trabalho,
honestidade e competência, alicerçado nas suas convicções e programa político
na defesa dos interesses dos Barcelenses. Seremos sempre uma força política
que fará parte das soluções, nunca seremos uma força de bloqueio vazia de
ideias, a oposição pela oposição. Aprovaremos as propostas que sirvam a
população, denunciaremos e chumbaremos propostas que não sirvam a
população, mas sempre com espírito construtivo, apresentando sempre
propostas para a resolução dos problemas.---------------------------------------------------------Estaremos e estamos na linha da frente pela exigência da água pública,
pelo fim da concessão e pelo resgate como única solução e única aprovada
nesta Assembleia, pelo respeito e conquista de direitos dos trabalhadores, pela
defesa plena do Cávado, pela construção do novo hospital, pela mobilidade e
transportes públicos, pela melhoria e defesa dos serviços públicos e pela
participação efetiva dos Barcelenses na resolução dos problemas.---------------------------Os próximos quatro anos advinham-se difíceis para os Barcelenses, quer
pelos problemas complexos que irão hipotecar o futuro e pelo atraso e muito
que falta fazer no concelho, quer pelas limitações e contradições políticas de
quem irá governar.-----------------------------------------------------------------------------------------Termino dizendo que os Barcelenses podem contar com o PCP na defesa,
reposição e conquista de direitos fundamentais dos trabalhadores e do povo,
por um concelho que garanta as reais necessidades da população.-------------------
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DEPUTADO DO BE – José Maria Cardoso – Muito boa noite. Excelentíssima
Mesa, Senhor Presidente e Senhores Secretários, Excelentíssimo Presidente da
Câmara, Senhores e Senhoras Vereadoras, Excelentíssimos Caros Colegas
Deputados e Deputadas desta Assembleia Municipal, Excelentíssimos
Convidados, Comunicação Social, Público em geral.-----------------------------------------------Quero nestas primeiras palavras nesta Assembleia dirigir uma saudação à
mesa que acaba de ser eleita.---------------------------------------------------------------------------Não lhe desejo sorte, porque isto não é uma questão de sorte. É uma
questão de competência. E como tal desejo-lhes um bom desempenho na
liderança desta Assembleia, casa magna da democracia no nosso concelho.---------------Em nome do Bloco de Esquerda, quero, em primeiro lugar, saudar este
que é o maior ato de democracia representativa que o país realiza com listas
partidárias, de coligação e/ou de cidadãos independentes nos trezentos e oito
municípios e três mil e noventa e duas freguesias, movimentando milhares de
candidatos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Particularizando o nosso concelho saúdo todos os partidos e movimentos
que se candidataram a estas eleições autárquicas, bem como todos quantos
compuseram as mesas de voto numa clara manifestação de engrandecimento
da cidadania.-------------------------------------------------------------------------------------------------Em Barcelos, começo por referir com agrado a diminuição da abstenção.
Continuando elevada, é verdade, há um aumento de quase dois mil e
quinhentos votantes, comparativamente há quatro anos. Quanto a resultados
felicitamos o PS pela vitória para a Câmara Municipal e para a Assembleia
Municipal e todos os vencedores nas Juntas de Freguesia.--------------------------------------O PS ganha sem maioria na Câmara e sem maioria na Assembleia
Municipal, facto que para o Bloco de Esquerda é democraticamente salutar. As
maiorias absolutas, regra geral e Barcelos não é exceção, tendem para o
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absolutismo. Assim, abre-se um novo ciclo de exercício do poder e o PS ao não
ter maioria executiva nem deliberativa terá que se despavonear e auscultar de
forma mais séria a oposição.-----------------------------------------------------------------------------Por outro lado, registamos com satisfação o aumento da representação
do Bloco nesta Assembleia, fruto, penso eu, do reconhecimento pelo distinto
trabalho desenvolvido pelos deputados municipais que tão dignamente têm
representado o partido neste órgão, nomeadamente neste último mandato.
Assumidamente o resultado eleitoral do Bloco não foi o esperado, perante o
almejado e o desenvolvido. No entanto, há que referir que para a Assembleia
Municipal, por comparação de há quatro anos e fazendo as devidas
ponderações da transferência de votos do MIB para o BTF, o BE é o único
partido que sobe de votação em trezentos e setenta e cinco eleitores.----------------------Foi assim que os cidadãos votaram e por muitas interpretações que se
façam isto é a democracia e quem assim não entender não é democrata.------------------Passado o tempo da campanha eleitoral, durante o qual cada uma das
forças políticas foi convocada a apresentar o programa e os rostos que o iriam
defender e concretizar, começa hoje uma nova fase de intervenção, muito mais
de ação e reação do que de preleção.-----------------------------------------------------------------Esperamos que as promessas de campanha sejam concretizações de
mandato: remodelação do mercado, fecho da circular externa, frente fluvial,
centro histórico. Que as preocupações manifestadas pelas candidaturas
continuem como orientações de intervenção social e política: linha de muito
alta tensão, novo hospital. Que as propostas apresentadas sejam o farol das
reivindicações a exigir. Será que vamos continuar a assistir passivamente à
agonia do rio Cávado, ou finalmente vamos criar uma frente popular em defesa
da sua despoluição e do uso das suas águas e margens? Todas as candidaturas
se comprometeram com este desiderato. Não se esqueçam que foi com estes
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programas que se apresentaram à população e foi nestes projetos que os
barcelenses votaram. Estaremos atentos e vigilantes aos desvios de conjuntura.---------Não podemos esperar mais por obras estruturantes para o concelho. Não
podemos continuar a adiar a resolução de problemas prementes que
garroteiam o município: água e PPP’s. Não podemos manter um estado de fazde-conta dissimulado no manto do segredo de negócio.-----------------------------------------Basta de intrigas palacianas, de marasmo conformista, de desculpas
ocasionais, de letargia anestesiante. Basta de visão redutora e de circunstância,
sem estratégia nem definição de prioridades.------------------------------------------------------Precisamos de ir muito mais além do que a política de mera gestão
contabilística, que tem sido apanágio de sucessivas governações autárquicas.------------Estamos há décadas a passar ao lado da carruagem do progresso e cada
vez mais afastados e a perder mais oportunidades. Precisamos de ação, de
apostas concretas, de vistas largas, que de uma vez por todas se comprometa
com um contrato de desenvolvimento local que pense o concelho no tempo e
no espaço e que nos projete na vanguarda do progresso colocando-nos na
primeira fila do desenvolvimento nacional.----------------------------------------------------------Precisamos de olhar para o território com as suas múltiplas dimensões,
reparando fragilidades, integrando meios e aptidões, construindo alternativas
que

convoquem

todos,

para

a

edificação

das

potencialidades

que

reconhecidamente possuímos.--------------------------------------------------------------------------Temos o direito a ser felizes e a gostar da cidade e do concelho onde
vivemos. O futuro é agora e o momento de viragem é este, sob pena de,
legitimamente, as gerações vindouras não nos perdoarem o falhanço.----------------------O BE, hoje, nesta cerimónia, renova os compromissos que publicamente
assumiu com os barcelenses. Somos fiéis ao que dizemos e fazemos da palavra o
comprometimento da ação.---------------------------------------------------------------------

23

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BARCELOS
(Gabinete do Presidente)

---------Aproveito para enaltecer os munícipes que acreditaram no nosso projeto
e assim creditaram o seu voto e afirmamos decisivamente que tudo faremos
para continuar a merecer essa confiança. O Bloco estará onde sempre esteve e
tudo fará para juntar forças e exigir uma política autárquica de esquerda que
responda aos reais problemas das pessoas. Pela credibilidade da política e dos
políticos, pela afirmação de valores, na defesa dos mais vulneráveis, do
ambiente, da cidadania participada, o Bloco de Esquerda exercerá permanente
vigilância ao executivo camarário e será uma força proativa na Assembleia
Municipal com propostas e projetos que defendam o interesse coletivo da
população.----------------------------------------------------------------------------------------------------Urge amadurecer a democracia e torná-la participativa sobre o interesse
coletivo, corresponsabilizando a comunidade nas decisões a tomar. A
democracia não se esgota no direito de voto. Tem de envolver a população, tem
de estimular a participação ativa dos cidadãos. Tem de criar mecanismos e
instrumentos que façam com que cada pessoa se sinta parte integrante da sua
comunidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------Para este órgão institucional, Assembleia Municipal, como montra mais
fiel da representatividade política do concelho, reclamam-se alterações de
procedimentos que lhe deem a dignidade devida e que lhe abram as portas à
relação de contiguidade com a população, como casa da democracia que é.--------------O poder local tem de ser exercido com as conveniências e exigências da
proximidade sem se deixar cair nas conivências e reverências a interesses
próximos. A democracia não é um ato, muito menos uma palavra vã, é um
processo em contínuo crescimento. Se já consolidamos a democracia
representativa, falta-nos muito percurso para alcançar a democracia
participativa. O que foi feito da incessante proposta do orçamento participativo,
que este ano foi inscrita no orçamento municipal? O caminha faz-se
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caminhando, mas é preciso caminhar!----------------------------------------------------------------É por isso que nos comprometemos a encontrar e dinamizar diferentes
meios, adequados a cada situação e que permitam concretizar essa participação
da população. Queremos garantir o direito a que todos possamos usufruir dos
meios e serviços, de participar na vida pública da cidade e do concelho, em
igualdade de oportunidades e sem qualquer discriminação.------------------------------------O nosso compromisso com o eleitorado implica uma cultura e uma
prática, que nos anima, de transparência e de participação cidadã.--------------------------O Bloco tem a destemida pretensão de marcar vincadamente a diferença
e de contribuir para um ciclo novo de políticas alternativas. Tudo faremos para
juntar forças e exigir uma política autárquica que responda aos reais problemas
das pessoas. Exerceremos permanente vigilância ao executivo camarário e
pugnaremos sempre pela defesa das propostas que constam do nosso programa
eleitoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------------É assim o Bloco de Esquerda. Cá estamos onde sempre estivemos e como
gostamos de estar. Prontos para assumir responsabilidades, prontos para
participar em tudo o que consideramos justo e adequado, prontos para a
mudança de políticas e para enfrentar a luta que isso representa, porque “A
única luta que se perde é aquela que se abandona”.----------------------------------------------Muito obrigado.---------------------------------------------------------------------------DEPUTADO DO CDS-PP – Firmino Silva – Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembleia Municipal e Senhora e Senhor Secretários, Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos e Senhoras e Senhores Vereadores,
Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimas
Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, um cumprimento muito especial
para as demais entidades aqui presentes, Militares, Civis e Religiosas,
Barcelenses.------------------------------------------------------------------------------------------
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---------As minhas primeiras palavras vão para os que hoje nos deixam.----------------------Os que deixam o executivo e os que deixam de fazer parte desta
Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------Palavras de agradecimento pelo trabalho e empenho por todos nós, os
barcelenses.--------------------------------------------------------------------------------------------------Congratulo-o, senhor presidente da Câmara, senhor Miguel Costa Gomes,
por mais um mandato, e todo o executivo que hoje toma posse.------------------------------Muitos parabéns e votos a todos de um excelente trabalho e que
consigam responder aos ensejos de todos os barcelenses.--------------------------------------Congratulo-o, senhor presidente da Assembleia Municipal, senhor doutor
Horácio Barra, congratulo-os, senhora e senhor Secretários, desejando-lhes os
maiores sucessos na condução dos trabalhos.------------------------------------------------------No dia um de outubro os barcelenses elegeram os seus representantes,
no executivo que hoje tomou posse, e os que hoje também tomaram posse
nesta que continua a ser a maior Assembleia Municipal do país.------------------------------Cumprimento todos os membros desta Assembleia Municipal e faço
votos para que todos saibamos honrar este voto de confiança dos barcelenses.----------Os resultados eleitorais do passado dia um de outubro não foram os que
a coligação Mais Barcelos, da qual o CDS se orgulha de fazer parte, pretendia.------------A conjuntura nacional, repito, a conjuntura nacional ajudava a que o
Partido Socialista obtivesse um bom resultado, mas em Barcelos não se
verificou.------------------------------------------------------------------------------------------------------O dia em que os barcelenses poderiam premiar o executivo em funções
há oito anos, e mostrar o seu agrado no que diz respeito às políticas e às
prioridades do executivo socialista, seria no dia um de outubro.------------------------------Não aconteceu.-------------------------------------------------------------------------------------Mesmo com a conjuntura nacional favorável, que a comunicação social
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tanto divulgou, principalmente antes das eleições autárquicas, que viria a
influenciar positivamente os resultados do Partido Socialista, aqui em Barcelos o
Partido Socialista perdeu a maioria, perdeu a maioria no executivo e perdeu a
maioria na Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------Facilmente se conclui, e é a única leitura que é possível fazer, a de que os
barcelenses não estão satisfeitos com o desempenho do Partido Socialista em
Barcelos.------------------------------------------------------------------------------------------------------Os barcelenses decidiram democraticamente, pelo voto, que o Partido
Socialista terá de negociar, dialogar, valorizar e aceitar ideias diferentes, e
chegar a consensos, para governar o concelho de Barcelos.------------------------------------Esta foi a mensagem que os barcelenses transmitiram e pedem àqueles
que os representam.---------------------------------------------------------------------------------------A responsabilidade é assim acrescida e exige de todos muito trabalho,
empenho, maiores e melhores resultados na resolução dos problemas do
concelho de Barcelos, nestes próximos quatro anos.---------------------------------------------Novos desafios, para os quais temos de estar à altura. O nosso
desempenho reflete-se no desenvolvimento do concelho e no futuro de todos
os barcelenses.----------------------------------------------------------------------------------------------Os membros do CDS eleitos, quer no executivo municipal, quer na
Assembleia Municipal, assumirão as responsabilidades que os barcelenses,
através do voto, lhe confiaram, para os representarem nestes órgãos.----------------------Assumiremos, como o temos feito até aqui, o nosso papel de partido da
oposição.------------------------------------------------------------------------------------------------------Seremos uma oposição esclarecida, atenta e vigilante, mas acima de
tudo, uma oposição construtiva, pois Barcelos e os barcelenses exigem e
merecem-no.------------------------------------------------------------------------------------------------Reitero os votos de sucesso e de um excelente mandato, para todos
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quantos hoje iniciam funções.---------------------------------------------------------------------------Muito obrigado.---------------------------------------------------------------------------DEPUTADO DO BTF – José Paulo Matias – Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembleia Municipal e restante Mesa, Excelentíssimo Senhor Presidente da
Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados
Municipais, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Barcelenses.----------------------------------Acabámos de assistir à instalação dos órgãos municipais – Câmara e
Assembleia – resultante do ato eleitoral do passado dia um de outubro em
respeito à vontade livre expressa pelos eleitores barcelenses.---------------------------------Assim, permitam-me, que, em nome do movimento Barcelos Terra de
Futuro que represento, saúde todos aqueles que direta ou indiretamente se
envolveram naquele ato eleitoral tendo ou não sido eleitos.-----------------------------------Aproveito também para saudar os vencedores mas também aqueles que
não o tendo sido se disponibilizaram para contribuir para o exercício da vida
política ativa assente numa relação de democracia plena e de cidadania. A todas
e a todos o maior sucesso no mandato que hoje iniciamos.-------------------------------------Saliento aqui também a participação eleitoral dos barcelenses ao
diminuir significativamente a abstenção que ficou abaixo de trinta por cento.------------Agradeço a todos que confiaram no BTF proporcionando uma
representação expressiva nesta Assembleia, com um grupo municipal
constituído por vinte e um deputados, dois vereadores no executivo municipal e
dezenas de representantes em Juntas e Assembleias de Freguesia.---------------------------O movimento Barcelos Terra de Futuro não defraudará as expetativas
dos barcelenses, pois saberá interpretar a vontade dos barcelenses no exercício
do poder, consubstanciado no respeito pela diferença, pelo pluralismo do
pensamento mas, acima de tudo, pelo exercício genuíno do serviço público para
todos.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------Os barcelenses depositaram ainda em nós a sua confiança e, por isso, o
BTF compromete-se a contribuir em marcar a gestão do governo local de forma
rigorosa, moderna, solidária e empreendedora. Defenderá uma política de
proximidade

com

os

cidadãos;

está

disponível

para

colaborar

no

desenvolvimento de projetos inovadores que respondam às necessidades dos
barcelenses; contribuirá para devolver a dignidade ao exercício da gestão
autárquica, com rigor e transparência; contribuirá para colocar Barcelos no
patamar dos concelhos mais desenvolvidos e está disponível para resolver os
dossiês pendentes, respeitando sempre os interesses de todos.-------------------------------Não contem com o BTF para um exercício do poder político que não
respeite estes princípios e valores do bem público.-----------------------------------------------Durante a campanha eleitoral, todos os partidos políticos, coligações e
grupos de cidadãos apresentaram o seu programa eleitoral realçando as
diferentes áreas de intervenção, desde a economia, fiscalidade, cultura,
educação, ambiente, juventude, urbanismo, ação social, etc., etc., etc.---------------------Mas permitam-me, senhores presidentes, senhoras e senhores
deputados, descrever aqui uma grande preocupação que o BTF tinha aquando
da apresentação do seu compromisso eleitoral e agora ainda mais.--------------------------Refiro-me às propostas da defesa da floresta que é hoje um tema de
discussão nacional e internacional acerca do flagelo dos incêndios.--------------------------O BTF tem no seu programa eleitoral o seguinte capítulo acerca da
floresta que passo a citar:--------------------------------------------------------------------------------Executar o POM – Plano Operacional Municipal de defesa da floresta
contra os fogos florestais;--------------------------------------------------------------------------------Garantir a manutenção dos pontos de água existentes no mapa de riscos
e construir novos pontos de água nas principais áreas florestais de maior
vulnerabilidade para utilização pelos bombeiros e para acesso dos helicópteros
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de combate aos fogos;------------------------------------------------------------------------------------Providenciar a manutenção sistemática de caminhos florestais nas áreas
de maior vulnerabilidade para facilitar o acesso dos bombeiros;------------------------------Promover ações de sensibilização à população alertando para a gestão do
combustível numa faixa de cinquenta metros em redor das habitações e dos
períodos em que a queima de resíduos vegetais é interdita;------------------------------------Promover a silvicultura preventiva, nomeadamente através da limpeza da
vegetação herbácea e arbustiva numa faixa de dez metros ao longo das bermas
das vias que atravessam as matas e povoamentos florestais do concelho.------------------A nível da proteção civil, propomos:----------------------------------------------------------Atualizar o Plano Municipal de Emergência;------------------------------------------------Implementar o Plano de Luta Contra Incêndios e Segurança, na área do
Centro Histórico;--------------------------------------------------------------------------------------------Alargar a rede de marcos de incêndio;-------------------------------------------------------Prevenir as inundações urbanas, por via da limpeza e desassoreamento
das linhas de água;-----------------------------------------------------------------------------------------Protocolar os apoios financeiros às Associações Humanitárias dos
Bombeiros Voluntários de Barcelos, Barcelinhos e Viatodos, cujas corporações
têm desenvolvido um inestimável e insubstituível trabalho no socorro e na
emergência.--------------------------------------------------------------------------------------------------A nível da requalificação ambiental das linhas de água, propomos:------------------Fomentar a despoluição das linhas de água, ligando todos os efluentes às
redes de saneamento e fiscalizando e punindo os prevaricadores;----------------------------Arborizar com amieiros, salgueiros e outras espécies higrófilas as
margens das linhas de água, evitando a sua erosão e favorecendo a
biodiversidade vegetal e animal;-----------------------------------------------------------------------Criar e valorizar parques de lazer ribeirinhos;--------------------------------------
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---------Recuperar e divulgar o património natural e edificado, como os moinhos
de água e criar rotas para a sua descoberta e visita;----------------------------------------------Despoluir o rio e recuperar as suas margens, potenciando-as para
suporte a práticas náuticas e para circuitos pedestres, aproveitando fundos
europeus resultantes do programa vinte vinte.-----------------------------------------------------Este é, desde já e pela oportunidade, um contributo do BTF e um alerta
ao executivo para a urgência do tema na defesa de Barcelos e dos barcelenses.----------Muito obrigado pela vossa atenção.-------------------------------------------------DEPUTADO DO PSD – Adélio Miranda – Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, Excelentíssimos Secretários, Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimos
Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimos Senhores Presidentes de
Junta, Excelentíssimas Autoridades Civis, Militares e Religiosas, Excelentíssimos
Convidados, Caríssimo Público aqui presente e que nos segue via web.---------------------Em primeiro lugar, deixo uma palavra de gratidão para todos os que
concluíram os seus mandatos na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e
nas Juntas de Freguesia. Como barcelense e como representante do Partido
Social Democrata o meu agradecimento pessoal e do nosso grupo municipal.-------------Em segundo lugar, felicito vivamente a eleição do senhor presidente da
mesa, o doutor Horácio Barra, e os seus secretários. Desejo que façam um bom
mandato e que o vosso trabalho seja isento, rigoroso, metódico e frutuoso.
Repito, isento, rigoroso, metódico e frutuoso.------------------------------------------------------Estes votos de felicitação e de desejo de um bom trabalho são também
extensíveis ao senhor presidente da Câmara e aos seus vereadores, aquém
aproveito saudar por uma nova eleição e por uma nova vitória em Barcelos.
Desejando neste caso que, apesar das diferenças ideológicas e partidárias
patentes no executivo municipal e também nesta Assembleia, haja
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entendimentos para que as soluções que Barcelos precisa para se tornar um
concelho mais próspero e mais desenvolvido sejam alcançadas.------------------------------Os sistemas democráticos não são perfeitos, mas parece que ainda são os
melhores, sistemas para o governo das nações e para o governo das instituições
que as compõem, nomeadamente o poder local.--------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara Municipal de Barcelos e os senhores
vereadores do Partido Socialista têm que entender, têm que interiorizar e têm
que se consciencializar de que houve uma mudança política em Barcelos,
deixaram de ter maioria, e nestas circunstâncias de perda da maioria a postura
tem que ser diferente.-------------------------------------------------------------------------------------Aproveito para dizer que as maiorias não se criam nas primeiras páginas
dos jornais, criam-se nos gabinetes com diálogo, com isenção, com
transparência, com rigor e com consciência.--------------------------------------------------------Tem que haver mais humildade e menos arrogância, mais diálogo e
menos isolamento, mais transparência e menos opacidade nas decisões.
Fundamentalmente, mais humildade democrática.-----------------------------------------------Isso será bom para todos os responsáveis políticos, mas sobretudo e
principalmente para os barcelenses que nos elegeram, um a um, todos com a
mesma dignidade, todos com a mesma responsabilidade. E que depositam a
confiança e a esperança em cada um de nós para que no final dos nossos
mandatos Barcelos seja uma terra mais rica, mais desenvolvida e solidária.----------------O atraso do desenvolvimento de Barcelos que é bem patente sobretudo
em relação aos concelhos mais poderosos do distrito só poderá ser superado
com a união de esforços, comunhão de objetivos e persistência no trabalho e
nos desígnios que nos são comuns. Quem pensar diferente está profundamente
errado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Não faremos oposição pela oposição, seremos ativos e conscientes na
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fiscalização dos atos municipais e na exigência da transparência na gestão do
município.----------------------------------------------------------------------------------------------------Alguém dizia hoje e aqui que o povo se pronunciou e mandatou e deu um
sinal político. Sem dúvida. Só que, como o poder central nos ensinou, o
parlamento é um local de debate democrático e da criação de entendimentos e
parcerias para criar governabilidade e desenvolvimento.----------------------------------------Aproveito para dizer que muitos dos que reivindicam que quem ganha
deve governar apoiam posições no país bem diferentes daquelas que fazem
apologia nesta casa. Alguém e muitos ganharam e não foram mandatados para
governar, aproveito para o lembrar e para os felicitar.-------------------------------------------Por isso, a nossa oposição será feita sem medo de absolutismos e sem
medo de arrogâncias, seremos humildes, mas seremos muito exigentes.-------------------Já sou deputado municipal há dezasseis anos, espero que Deus me dê
saúde para liderar a bancada do PSD nos próximos quatro anos. Parto para esse
trabalho com mais vontade do que aquela que concorri hoje a este lugar.-----------------Não preparei o discurso para presidente da mesa sabendo que era um
objetivo praticamente impossível.---------------------------------------------------------------------Conheço Barcelos e conheço os seres humanos. Sou médico há trinta e
cinco anos. Sei quanto as pessoas são suscetíveis ao poder e a outras coisas que
me dispenso de dizer.-------------------------------------------------------------------------------------A todos do fundo do coração, a todos, mas a todos mesmo, e não da
boca para fora, habituei-me na minha vida a tratar com igualdade os que dizem
mal de mim, os que me tratam mal e aqueles que me tratam bem. Foi isso que
fiz com o juramento de Hipócrates. Por isso, hoje desejo aqui a todos, mas a
todos sem exceção, que concluam os seus mandatos com saúde e com uma
coisa mais importante: com a consciência tranquila.----------------------------------------------Viva Barcelos!-------------------------------------------------------------------------------
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---------Viva Portugal!------------------------------------------------------------------------------DEPUTADO DO PS – Manuel Mota – Excelentíssimo Presidente da Assembleia
Municipal de Barcelos, restante Mesa, Excelentíssimo Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimas Deputadas
e Deputados Municipais, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes de
Junta,

Excelentíssimas

Autoridades,

Excelentíssimos

Convidados,

Caros

Concidadãos.-------------------------------------------------------------------------------------------------Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam para o recémeleito presidente da Assembleia Municipal, Horácio Barra, e nele simbolizar os
segundos iniciais desta Assembleia pelo rigor, pela isenção e pela capacidade de
sobrepor ao conflito. Será esse o símbolo do nosso exercício neste mandato que
hoje se inicia.------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor presidente da Câmara, permita-me que lhe diga que a vitória nas
eleições de um de outubro da sua parte e da parte do Partido Socialista foram
inequívocas.--------------------------------------------------------------------------------------------------Num contexto político muito específico, cerca de seis mil e quinhentos
barcelenses votaram a mais no Partido Socialista em relação ao segundo partido
mais votado, neste caso concreto uma coligação PSD/CDS.-------------------------------------É o reconhecimento da sua coragem, da sua determinação, da sua
capacidade de diálogo e das prioridades que o executivo do Partido Socialista ao
longo de quatro anos estabeleceu.---------------------------------------------------------------------Barcelos deixou de ser um concelho de chapéu na mão, transferiu mais
de setenta e um milhões de euros para as freguesias naquilo que é a
consubstanciação do protocolo duzentos por cento e nas transferências
diretas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Barcelos

é

hoje

um

concelho

cheio

de

vida,

com

turistas

sistematicamente a percorrerem as nossas ruas, com os peregrinos do caminho
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Santiago a reconhecerem a qualidade da nossa gastronomia, dos nossos
espaços religiosos, da nossa capacidade hoteleira.------------------------------------------------Hoje o concelho é muito diferente. Infelizmente há quem não reconheça.
Se calhar a incapacidade de reconhecer que oito anos de governação socialista
mudaram de forma inequívoca a imagem do concelho. Isso é reconhecido pelos
que votam, pelos barcelenses que votaram sistematicamente nestas duas
últimas eleições, aliás, nestas últimas três eleições, no Partido Socialista.------------------É verdade, não vencemos com maioria absoluta. Circunstancialismos.
Estamos a falar de menos de um por cento, algumas décimas foram suficientes
para que o Partido Socialista não ganhasse com maioria absoluta.----------------------------Não será diferente a postura de diálogo que o Partido Socialista terá com
as oposições. Esse é o espaço sustentado nas Assembleias Municipais e
certamente que no executivo o mesmo acontecerá.----------------------------------------------O

que

sustentamos em termos

de

futuro

é

um

programa

reconhecidamente vanguardista em relação às políticas públicas.----------------------------Um programa sustentado nas smart cities, na sustentabilidade ambiental,
na capacidade de reforçarmos as políticas do turismo, num conjunto de
medidas que foram reconhecidas eleitoralmente por parte dos barcelenses.--------------Foi assim em dois mil e nove, foi assim em dois mil e treze, será no
exercício entre dois mil e dezassete e dois mil e vinte e um.------------------------------------Reconhecidamente nós temos ainda algumas situações complexas,
alguns dossiês complexos por resolver.---------------------------------------------------------------Complexos que vêm do primeiro mandato daquilo que foi uma
governação de longas décadas do Partido Social Democrata, mas que no caso
concreto da questão da água, e reconhecemos isso, também há o
reconhecimento por parte da população na forma como votou de que aquela
que era a proposta do Partido Socialista tem já hoje uma legitimação do ponto
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de vista eleitoral.--------------------------------------------------------------------------------------------Não temos dúvidas também de que será resolvida a questão da PPP.---------------Não temos também nenhuma dúvida que estaremos todos unidos em
relação às questões ambientais, nomeadamente em relação à linha de muito
alta tensão.---------------------------------------------------------------------------------------------------Mas os desafios que se nos colocam vão muito para além destas
questões.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Inequivocamente estamos em condições de iniciar um processo de
revitalização urbana ou de reforço da revitalização urbana, já com um conjunto
de projetos concluídos e com financiamento consubstanciado.--------------------------------O turismo, a qualidade de vida dos nossos concidadãos, a imagem de
uma das cidades, na minha opinião, e secretamente muitos de vós a mais bela
cidade deste maravilhoso país, naturalmente com essa revitalização urbana e
com a ligação aos investimentos no rio Cávado sairá claramente reforçada.---------------Não tenho também nenhuma dúvida que seremos capazes de concretizar
um conjunto de medidas que já foram iniciadas em relação à descentralização
de competências para as freguesias, mas também na área da educação, na área
ambiental e na área da competitividade económica.----------------------------------------------Felizmente, mesmo num contexto nacional difícil, nós temos índices de
empregabilidade muito significativos, temos um conjunto de associações e de
empresários que são capazes no dia-a-dia de lutar contra as dificuldades que se
vão enfrentando, e felizmente temos indicadores sócio-económicos muito
positivos.------------------------------------------------------------------------------------------------------É com esta imagem de esperança, é com este discurso positivo e
construtivo que poderão contar com o Partido Socialista nestes próximos quatro
anos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Servir Barcelos e os barcelenses é o nosso desígnio.-----------------------------
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---------Viva Barcelos.---------------------------------------------------------------------------------------Viva Portugal.------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – E agora peço a vossa atenção, vou dar a palavra
ao senhor presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes.---PRESIDENTE DA CÂMARA – Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, Excelentíssima Senhora e Senhor Secretários, Excelentíssimas
Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimas Senhoras e Senhores
Deputados, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes de Junta e de
União, Caras e Caros Convidados, Autoridades Militares, Civis e Religiosas, Caras
e Caros Barcelenses, permitam-me um cumprimento muito especial para quem
nos acompanha via web.----------------------------------------------------------------------------------Há oito anos propusemos um novo projeto político para a cidade e para o
concelho, sustentado nos valores da cidadania.----------------------------------------------------Nos três momentos em que os barcelenses foram chamados a decidir, o
nosso projeto de cidadania foi sempre votado com maioria, demonstrando,
assim, que a nova forma de fazer política a que nos propusemos e que iniciámos
em dois mil e nove era a mais correta e a mais adequada às necessidades da
nossa sociedade.--------------------------------------------------------------------------------------------Nesse ano e neste mesmo auditório, assumi com os barcelenses um
compromisso de absoluta lealdade a esses valores, com os quais nos voltámos a
apresentar a sufrágio em dois mil e treze e em dois mil e dezassete.-------------------------É, pois, com humildade democrática mas também com profunda
convicção nas nossas ideias e valores que reconhecemos que temos sabido
interpretar as aspirações mais profundas dos barcelenses, como se verificou
novamente nas eleições do passado dia um de outubro.----------------------------------------Este é, portanto, o momento de expressar a nossa profunda gratidão aos
barcelenses pela confiança que, mais uma vez, manifestaram em nós e nas
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nossas propostas para Barcelos, sendo certo que manteremos inteira
disponibilidade para acolher as opiniões e os contributos dos cidadãos
empenhados em soluções para a cidade e para as freguesias.----------------------------------Este é, também, o momento de agradecer a todos os que se envolveram
no processo das nossas candidaturas, participando ativamente em cada
freguesia e por todo o concelho na divulgação dos nossos projetos políticos e na
apresentação de propostas que vão de encontro às reais necessidades dos
barcelenses.--------------------------------------------------------------------------------------------------Nas candidaturas que apresentámos, assumimos compromissos com os
barcelenses que se constituem como uma verdadeira missão para todos os
eleitos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A este propósito, repito as palavras por mim proferidas no discurso da
primeira tomada de posse: “O compromisso político que apresentámos aos
barcelenses tem a força moral de um contrato. Cada uma das medidas que
constituem esse compromisso será por nós cumprida integralmente durante o
mandato que hoje se inicia”.-----------------------------------------------------------------------------É para os cidadãos que aqui estamos e é para eles que dirigimos os
recursos públicos, em obediência aos princípios de uma gestão empenhada,
responsável, rigorosa e transparente.-----------------------------------------------------------------É isto que se espera dos novos órgãos autárquicos que tomaram posse
nas freguesias e dos órgãos municipais que agora iniciam as suas funções.-----------------A todos endereço votos de um bom mandato. O seu bom trabalho será
sempre um bom trabalho em prol de Barcelos e dos barcelenses.----------------------------Em democracia, como sabemos, o poder dimana do povo, através dos
seus representantes, e é isso que define cada um dos membros eleitos:
representam o povo e não a si próprios ou às suas conveniências pessoais.----------------Para nós, a política só faz sentido se for dirigida aos cidadãos e se
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corresponder à concretização de um projeto sujeito à avaliação e sufrágio
populares.----------------------------------------------------------------------------------------------------É por ser assim que verificamos, mais uma vez, que os projetos políticos
unipessoais, sustentados apenas no perfil de quem os protagoniza, não têm
acolhimento junto dos barcelenses.-------------------------------------------------------------------Como se viu, a maturidade democrática dos barcelenses exige
candidaturas com programas e com ideias, rejeitando sobressaltos políticos
egocêntricos que não passam de distribuição de promessas e de clientelas e que
nada têm a ver com o interesse coletivo.-------------------------------------------------------------Pior ainda é o recurso aos antigos hábitos caciqueiros e à difamação,
velada e velhaca, com que se pretende atingir pessoas de bem e passar um
atestado de menoridade política e intelectual ao eleitorado.-----------------------------------Tal como há quatro anos, o resultado está à vista. Para quem ainda não
tinha percebido, os barcelenses voltaram a dizer bem alto que rejeitam em
absoluto as tentativas intoleráveis de destruição de caráter, às claras ou em
surdina, de quem está na vida pública.---------------------------------------------------------------Lamentamos que, quarenta e três anos após o vinte e cinco de abril,
alguns ainda não tenham aprendido as regras da convivência democrática e que
continuem apenas e exibir a sua miséria moral. Mas estes ficarão no rodapé da
história como exemplo de estragos cometidos à sociedade e à democracia.---------------Caras e caros barcelenses,-----------------------------------------------------------------------A situação política da Câmara Municipal nos últimos tempos não foi fácil,
mas com coragem e determinação continuamos o nosso projeto político, sem
nunca nos desviarmos do rumo traçado e sem nunca perder de vista o supremo
interesse dos barcelenses.--------------------------------------------------------------------------------Não fugimos aos nossos deveres e às nossas responsabilidades e
voltamos a apresentar-nos aos barcelenses com um projeto renovado de
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cidadania.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Os barcelenses acreditaram em nós, nas atitudes políticas que tomámos
e na nossa disponibilidade para, com eles, governar por mais quatro anos o
município de Barcelos.------------------------------------------------------------------------------------Motivados por este novo voto de confiança, reafirmamos a mesma
coragem e a mesma determinação para continuar a trabalhar por Barcelos e
pelos barcelenses.------------------------------------------------------------------------------------------Este é, também, o momento de reafirmar os compromissos que
assumimos no nosso manifesto eleitoral.------------------------------------------------------------Para levar por diante esta tarefa precisamos que os barcelenses
continuem do nosso lado, apoiando-nos e acompanhando, como têm feito, as
atividades da

Câmara

Municipal

e

das freguesias,

no

sentido

do

desenvolvimento económico e social do concelho.------------------------------------------------Lanço também um desafio às forças políticas realmente interessadas no
desenvolvimento de um projeto sério e credível para a cidade e para o concelho
que estejam disponíveis para, connosco, concertar caminhos e soluções ou,
como tantas vezes afirmei, que façam parte da solução e nunca do problema.------------A política é grande ou é pequena consoante os seus protagonistas
estejam sintonizados com a realidade social do seu espaço e do seu tempo.---------------A cada momento, os cidadãos exigem dos políticos que os representam
soluções objetivas que sirvam a comunidade e rejeitam exercícios egocêntricos
ou promessas vãs de quem procura apenas a sobrevivência política pessoal.--------------A opção é clara e o resultado das últimas eleições não deixa margem para
dúvidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Caras e caros barcelenses,-----------------------------------------------------------------------Apresentámos um compromisso eleitoral que tem como principal
objetivo a valorização do concelho de Barcelos e a sua projeção a nível nacional
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e internacional, através de uma série de medidas que atuarão nos seguintes
níveis: especificidades do concelho, criação e empreendedorismo, cidadania,
educação, sustentabilidade e solidariedade.--------------------------------------------------------Assim serão feitas apostas concretas, entre outras, na reabilitação
urbana e na requalificação da zona ribeirinha, no caminho português de
Santiago, no turismo e na animação artística e cultural, na criação de condições
para o investimento privado e para centros de criatividade, na participação dos
cidadãos e na manutenção das políticas de descentralização nas freguesias, na
melhoria das infraestruturas em geral e na requalificação das unidades de
saúde, na continuação de uma política educativa de qualidade, no
desenvolvimento sustentável e na melhoria da mobilidade e do ambiente, no
reforço da coesão e apoio social, na promoção do desporto e no apoio à
juventude.----------------------------------------------------------------------------------------------------O nosso compromisso para o mandato é realista e pressupõe um quadro
de financiamento estável.--------------------------------------------------------------------------------No entanto, estamos conscientes que a volatilidade das economias
europeia e mundial pode afetar uma pequena economia aberta como é a
economia portuguesa, pelo que se impõe a continuação de uma política de rigor
orçamental quanto aos investimentos a levar a cabo e quanto às despesas
correntes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tudo faremos para continuar a aproveitar os fundos disponíveis no atual
quadro comunitário e preparar os investimentos para eventuais alterações que
o mesmo venha a sofrer, bem como para o próximo ciclo de apoios financeiros
da União Europeia, a partir de dois mil e vinte e um.----------------------------------------------Por enquanto, vamos manter a nossa atenção na execução dos
programas já aprovados – como o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano ou o Fundo Ambiental – que terão grande impacto na cidade e no
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concelho e na solução necessária à resolução do problema da concessão das
redes de água e saneamento.---------------------------------------------------------------------------Por outro lado, se o quadro macroeconómico condiciona as nossas
opções políticas, não é menos verdade que algumas realidades ainda não
completamente definidas, pelo impacto que contêm, podem provocar, no
médio prazo, alterações substanciais ao nível do orçamento e da sua gestão.-------------Falamos da indefinição do pacote da descentralização e da respetiva
transferência de competências para as autarquias.------------------------------------------------Somos adeptos da descentralização do poder central porque
entendemos que as autarquias, mercê da proximidade aos cidadãos, estão mais
capacitadas para responder de forma pronta e eficaz aos problemas, em muitas
áreas de atuação do Estado.-----------------------------------------------------------------------------No entanto, a descentralização não pode ser feita a qualquer preço!---------------A transferência de competências tem de trazer consigo os respetivos
meios financeiros, à semelhança do processo que iniciámos há oito anos com as
freguesias, que viram os seus recursos aumentados face à delegação de
competências protocoladas.-----------------------------------------------------------------------------Um outro fator de incerteza, embora de pendor negativo, tem a ver com
a demografia.------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo um estudo recente sobre a população residente na região norte
e respetivas projeções até dois mil e cinquenta, elaborado pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, esta região perderá até
meados deste século mais de quinhentos mil habitantes, diminuindo para
menos de três milhões o número de residentes, e terá o maior índice de
envelhecimento entre todas as regiões, a partir de dois mil e trinta e três.-----------------Estes factos não deixarão de estar presentes nas nossas políticas de
gestão do município e que, por isso mesmo, continuarão a ser de grande rigor e
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responsabilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------Caras e caros barcelenses,-----------------------------------------------------------------------Deixei propositadamente para o fim desta intervenção a referência à
Assembleia Municipal, o principal fórum da democracia no concelho, que tem
de ser dignificado e valorizado, até porque é aqui que se discutem e decidem as
opções políticas para o concelho e que afetam a vida quotidiana dos
barcelenses.--------------------------------------------------------------------------------------------------Esta é a maior Assembleia Municipal do país e, pese embora a
complexidade de tal situação, podemos e devemos fazer deste órgão autárquico
um reflexo do dinamismo político e social do concelho, pautado pelo respeito
mútuo e pela ordem democrática.---------------------------------------------------------------------A todos os deputados compete contribuir para a discussão séria,
empenhada e leal dos problemas, pois é de Barcelos e dos barcelenses que
falamos quando nos reunimos neste órgão.---------------------------------------------------------Permitam-me expressar a minha satisfação pela qualidade da mesa da
Assembleia e desejar-lhe um bom trabalho no exercício das suas funções.-----------------Permitam-me, ainda, uma felicitação muito especial ao doutor Horácio
Barra pela sua eleição para presidente da Assembleia Municipal e uma palavra
de encorajamento e motivação para o trabalho que o espera na presidência
deste órgão e reafirmar a total disponibilidade e lealdade institucional do
executivo municipal para com o órgão Assembleia e para com o seu presidente,
tendo como interesse mútuo e último a defesa dos interesses de Barcelos e dos
barcelenses.--------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, uma referência às Juntas de Freguesia.-------------------------------------------Quando aceitei, há oito anos, liderar uma alternativa política para o
concelho, coloquei como princípio e fim da minha participação neste processo a
construção de um projeto de cidadania.------------------------------------------------------
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---------Entendo que a política só faz sentido se for feita para as pessoas e, nesse
pressuposto, toda a atuação política terá de ser a concretização deste projeto.----------Ora, o modelo político que desenvolvemos com as freguesias enquadrase plenamente neste projeto, sendo aquele que, porventura, melhor o define.-----------Com efeito, desde o início do nosso primeiro mandato elegemos as
Juntas

de

Freguesia

como

parceiros

privilegiados

do

projeto

de

desenvolvimento pensado para o concelho, dada a relação de proximidade às
populações e à eficácia na resolução dos seus problemas imediatos.------------------------Para isso reforçámos a capacidade de intervenção das freguesias junto
das populações, transferindo competências e meios financeiros capazes de
operar uma nova forma de responder às solicitações dos cidadãos.--------------------------Por outro lado, ao alterar a relação da Câmara Municipal com as
freguesias, não só resolvemos os problemas de forma mais rápida e evitamos
custos suplementares, como dignificamos o papel do presidente de Junta,
dando-lhe espaço e autonomia para o desenvolvimento dos seus projetos e
para a gestão das prioridades na freguesia.----------------------------------------------------------Volvidos oito anos, o sucesso do protocolo dos duzentos por cento prova
a justeza das nossas propostas quando, no passado, outros as criticavam e
rejeitavam.---------------------------------------------------------------------------------------------------É por isso que vemos agora, com muito agrado, uma adesão unânime a
este modelo, que já é um património político inalienável e que esteve, desde
início, em sintonia com a marcha da descentralização que tanto se apregoa e,
acima de tudo, com a realidade política e social do nosso concelho.-------------------------Com este instrumento, as freguesias podem organizar melhor a sua
gestão autárquica a médio prazo, sempre no respeito escrupuloso dos fins a que
se destinam os recursos financeiros colocados à disposição pelo município.---------------Caras e caros barcelenses,---------------------------------------------------------------
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---------O protocolo com as freguesias é um exemplo perfeito da sintonia entre
as necessidades reais da população, a visão política de um projeto e a
implementação de medidas para a sua concretização.-------------------------------------------É neste modelo de resposta imediata e objetiva às necessidades dos
barcelenses que estamos interessados em desenvolver o nosso projeto político.---------Nenhum outro interesse nos move que não seja o respeito pela confiança
que os barcelenses em nós depositaram, pelo que queremos retribuir essa
confiança com o nosso trabalho, empenho e dedicação.-----------------------------------------Assim foi sempre a nossa atitude e assim vai continuar a ser, atuando na
defesa dos interesses da nossa terra e colocando os barcelenses em primeiro
lugar, como sempre fizemos.----------------------------------------------------------------------------Com a tomada de posse para o meu terceiro mandato à frente da Câmara
Municipal de Barcelos inicia-se hoje a última parte de um projeto que muito
alterou a cidade e o concelho e que tem já um lugar na história.------------------------------Deixo às opiniões legítimas de cada um avaliar o trabalho desenvolvido
ao longo destes oito anos e dos quatro que temos ainda pela frente.------------------------Para nós, o propósito traçado em dois mil e nove mantém-se: deixar o
concelho melhor do que o encontramos e terminar este ciclo político com o
sentimento do dever cumprido.------------------------------------------------------------------------Estamos certos que assim será!----------------------------------------------------------------Muito obrigado.------------------------------------------------------------------------------------Viva Barcelos!------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – Agradeço a vossa atenção, dou por encerrados
os trabalhos e agora ia pedir a todos que nos levantássemos para o momento
em que vamos ouvir o Hino Nacional.-----------------------------------------------------------------A sessão terminou à uma hora e quarenta minutos do dia vinte e sete de
outubro de dois mil e dezassete.---------------------------------------------------------------
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---------Para constar se lavrou a presente acta, que eu, Celestino Linhares da
Silva, para o efeito designado, redigi e subscrevo e que vai ser assinada pelo
Presidente da Assembleia.----------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
______________________________________

O COORDENADOR TÉCNICO
______________________________________

