
 
 
Sessão da Assembleia Municipal de 23.10’17

 

 

 ----------- Aos vinte e três dias do mês de outubro, do ano de dois mil e 

Nobre dos Paços do Concelho, a seguir à Sessão solene do Ato de Instalação, reuniram

Autarcas eleitos que integram a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro.

 ---------- Os trabalhos foram presididos pelo Membro 

MARTINS, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada 

Popular, para este órgão do Município, nas últimas Eleições Autárquicas de 01 de outubro.

----------- Presidente da Mesa em Exercício da Assembleia Municipal 

OLIVEIRA MARTINS – depois de cumprimentar todos os presentes, convidou os Cabeças de 

Lista do PPD/PSD e do Grupo de Cidadãos Eleitores UPOB 

para o coadjuvarem na eleição da nova Mesa da Assembleia Municipal.

----------- Informou que a eleição da Mesa da Assembleia Municipal pode ser efetuada de duas 

formas, através da apresentação de listas, onde consta o nome do candidato a Presidente e 

dos candidatos a Secretários ou através de votação nominal, ou seja, votar em p

para o Presidente da Mesa, seguindo

segundo secretário, tendo proposto que o processo adotado fosse o de apresentação de listas, 

como aliás tem vindo a ser adotado nos últimos Mandatos. 

----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse a esta 

forma de Eleição, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício, 

solicitou que as respetivas Bancadas 

as respetivas Listas de Candidatos à Eleição da Mesa da Assembleia Municipal.
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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E TRÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE. 

Aos vinte e três dias do mês de outubro, do ano de dois mil e 

Nobre dos Paços do Concelho, a seguir à Sessão solene do Ato de Instalação, reuniram

Autarcas eleitos que integram a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro.

Os trabalhos foram presididos pelo Membro FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIR

, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada 

Popular, para este órgão do Município, nas últimas Eleições Autárquicas de 01 de outubro.

Presidente da Mesa em Exercício da Assembleia Municipal FRANCISCO

depois de cumprimentar todos os presentes, convidou os Cabeças de 

Lista do PPD/PSD e do Grupo de Cidadãos Eleitores UPOB – Unidos por Oliveira do Bairro 

para o coadjuvarem na eleição da nova Mesa da Assembleia Municipal. -------------------------------

Informou que a eleição da Mesa da Assembleia Municipal pode ser efetuada de duas 

formas, através da apresentação de listas, onde consta o nome do candidato a Presidente e 

dos candidatos a Secretários ou através de votação nominal, ou seja, votar em p

para o Presidente da Mesa, seguindo-se a eleição do primeiro secretário e posteriormente do 

segundo secretário, tendo proposto que o processo adotado fosse o de apresentação de listas, 

como aliás tem vindo a ser adotado nos últimos Mandatos. ------------------------------------------------

Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse a esta 

forma de Eleição, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício, 

solicitou que as respetivas Bancadas da Assembleia Municipal fizessem chegar junto da Mesa, 

as respetivas Listas de Candidatos à Eleição da Mesa da Assembleia Municipal.
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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E TRÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 

 

Aos vinte e três dias do mês de outubro, do ano de dois mil e dezassete, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, a seguir à Sessão solene do Ato de Instalação, reuniram-se os 

Autarcas eleitos que integram a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. -------------------------  

FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 

, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada – CDS/PP – Partido 

Popular, para este órgão do Município, nas últimas Eleições Autárquicas de 01 de outubro. -----  

FRANCISCO JOSÉ DE 

depois de cumprimentar todos os presentes, convidou os Cabeças de 

Unidos por Oliveira do Bairro 

-------------------------------  

Informou que a eleição da Mesa da Assembleia Municipal pode ser efetuada de duas 

formas, através da apresentação de listas, onde consta o nome do candidato a Presidente e 

dos candidatos a Secretários ou através de votação nominal, ou seja, votar em primeiro lugar 

se a eleição do primeiro secretário e posteriormente do 

segundo secretário, tendo proposto que o processo adotado fosse o de apresentação de listas, 

------------------------------------------------  

Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse a esta 

forma de Eleição, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício, 

da Assembleia Municipal fizessem chegar junto da Mesa, 

as respetivas Listas de Candidatos à Eleição da Mesa da Assembleia Municipal.---------------------  
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-----------Verificou-se a apresentação de duas Listas à Eleição da Mesa da Assembleia 

Municipal, apresentadas pelo CDS

Democrata. --------------------------------

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL 

Bancada do CDS-PP – Partido Popular apresentou a seguinte Proposta: 

----------- “… Proposta de Candidatura 

-----------Considerando a importância que a lei confere ao papel da Assembleia Municipal no 

seio do poder local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Considerando a necessidade que há em materializar esse papel, garantindo que a 

Assembleia cumpre na íntegra o seu papel definidor e fiscalizad

 ----------- Assim, de acordo com a vontade dos eleitores de Oliveira do Bairro, os Membros 

eleitos nas listas do CDS apresentam, como Candidatos à Mesa da Assembleia Municipal:

 ----------- Presidente – Francisco José de Oliveira Martins

----------- 1.º Secretário – Ana Rita Ferreira de Jesus

----------- 2.º Secretário – Luís Filipe Ferreira de Carvalho…”

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARAT

PPD/PSD apresentou a seguinte Proposta, acrescentando que a mesma tinha sido subscrita 

pelos sete deputados eleitos pela Bancada do PPD/PSD 

----------- “… Os membros eleitos do 

Municipal de Oliveira do Bairro, abaixo assinados vêm pelo presente, nos termos e para efeitos 

previstos no artigo 46.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, revista pela Lei n.º5

11 de janeiro, propor a seguinte lista para a composição da Mesa; 

----------- Presidente: Manuel Nunes Simões dos Santos 
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se a apresentação de duas Listas à Eleição da Mesa da Assembleia 

sentadas pelo CDS-PP – Partido Popular e pelo PPD/PSD 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL 

Partido Popular apresentou a seguinte Proposta: ------------------------------

… Proposta de Candidatura -----------------------------------------------------------------------------

Considerando a importância que a lei confere ao papel da Assembleia Municipal no 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando a necessidade que há em materializar esse papel, garantindo que a 

Assembleia cumpre na íntegra o seu papel definidor e fiscalizador das políticas municipais.

Assim, de acordo com a vontade dos eleitores de Oliveira do Bairro, os Membros 

eleitos nas listas do CDS apresentam, como Candidatos à Mesa da Assembleia Municipal:

Francisco José de Oliveira Martins----------------------------------------------------

Ana Rita Ferreira de Jesus-------------------------------------------------------

Luís Filipe Ferreira de Carvalho…” --------------------------------

NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – que em nome da Bancada do 

PPD/PSD apresentou a seguinte Proposta, acrescentando que a mesma tinha sido subscrita 

pelos sete deputados eleitos pela Bancada do PPD/PSD – Partido Social Democrata: 

“… Os membros eleitos do PPD/PSD – Partido Social Democrata para a Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro, abaixo assinados vêm pelo presente, nos termos e para efeitos 

previstos no artigo 46.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, revista pela Lei n.º5

o, propor a seguinte lista para a composição da Mesa; ---------------------------------------

Presidente: Manuel Nunes Simões dos Santos -----------------------------------------------------
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se a apresentação de duas Listas à Eleição da Mesa da Assembleia 

Partido Popular e pelo PPD/PSD – Partido Social 

-----------------------------------------------  

ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – que em nome da 

------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------  

Considerando a importância que a lei confere ao papel da Assembleia Municipal no 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a necessidade que há em materializar esse papel, garantindo que a 

or das políticas municipais. -----  

Assim, de acordo com a vontade dos eleitores de Oliveira do Bairro, os Membros 

eleitos nas listas do CDS apresentam, como Candidatos à Mesa da Assembleia Municipal: ------  

-----------------------------------------  

-------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------  

que em nome da Bancada do 

PPD/PSD apresentou a seguinte Proposta, acrescentando que a mesma tinha sido subscrita 

Partido Social Democrata: -------------  

Partido Social Democrata para a Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro, abaixo assinados vêm pelo presente, nos termos e para efeitos 

previstos no artigo 46.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, revista pela Lei n.º5-A/2002, de 

---------------------------------------  

-----------------------------------------------------  
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----------- Primeiro Secretário: Arsélio Manuel de 

----------- Segundo Secretário: Annelise de Jesus Guimarães ...” 

 ----------- ----------- Presidente da Mesa em Exercício da Assembleia Municipal 

JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS

considerada como Lista A e a lista apresentada pelo PPD/PSD deverá ser considerada como 

Lista B. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Referiu, que, de acordo com o previsto no Regimento em vigor a votação deve ser 

efetuada por intermédio de escrutínio secreto, precedida de chamada uninominal. 

----------- Efetuada que foi a votação, 

----------- Lista A - 13 Votos.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Lista B - 12 Votos.-------------------------------

----------- Deste modo a composição da Mesa da Assembleia Municipal para o mandato de 2017 

a 2021, será a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------

----------- Presidente da Mesa: Francisco José de Oliveira Martins. 

----------- Primeiro Secretário: Ana Rita Ferreira de Jesus. 

----------- Segundo Secretário: 

----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

MARTINS – agradeceu a ajuda e colaboração dos Membros Manuel Nunes Simões dos Santos 

e Armando Humberto Nolasco Pinto, 

e Luís Carvalho que assumissem os seus lugares na Mesa da Assembleia Municipal. 

-----------Constituída que foi a Mesa da Assembleia Municipal, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal deu continuidade aos Trabalhos, dando o uso da palavra ao Presidente 

da Câmara recentemente empossado. 
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Primeiro Secretário: Arsélio Manuel de Oliveira Domingues Canas 

Segundo Secretário: Annelise de Jesus Guimarães ...” -------------------------------

Presidente da Mesa em Exercício da Assembleia Municipal 

JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS – informou que a lista apresentada pelo CDS

considerada como Lista A e a lista apresentada pelo PPD/PSD deverá ser considerada como 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Referiu, que, de acordo com o previsto no Regimento em vigor a votação deve ser 

efetuada por intermédio de escrutínio secreto, precedida de chamada uninominal. 

Efetuada que foi a votação, verificou-se a seguinte votação: -----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Deste modo a composição da Mesa da Assembleia Municipal para o mandato de 2017 

------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa: Francisco José de Oliveira Martins. ----------------------------------------

Primeiro Secretário: Ana Rita Ferreira de Jesus. ---------------------------

Segundo Secretário: Luís Filipe Ferreira de Carvalho. ------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 

agradeceu a ajuda e colaboração dos Membros Manuel Nunes Simões dos Santos 

e Armando Humberto Nolasco Pinto, tendo de seguida solicitado aos Membros Ana Rita Jesus 

e Luís Carvalho que assumissem os seus lugares na Mesa da Assembleia Municipal. 

Constituída que foi a Mesa da Assembleia Municipal, o Presidente da Mesa da 

l deu continuidade aos Trabalhos, dando o uso da palavra ao Presidente 

da Câmara recentemente empossado. ----------------------------------------------------------------------------
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Oliveira Domingues Canas ---------------------------  

------------------------------- 

Presidente da Mesa em Exercício da Assembleia Municipal FRANCISCO 

informou que a lista apresentada pelo CDS-PP deverá ser 

considerada como Lista A e a lista apresentada pelo PPD/PSD deverá ser considerada como 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu, que, de acordo com o previsto no Regimento em vigor a votação deve ser 

efetuada por intermédio de escrutínio secreto, precedida de chamada uninominal. ------------------  

-----------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------  

Deste modo a composição da Mesa da Assembleia Municipal para o mandato de 2017 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------  

--------------------------- -----------------------   

------------------------ -------------------  

FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 

agradeceu a ajuda e colaboração dos Membros Manuel Nunes Simões dos Santos 

tendo de seguida solicitado aos Membros Ana Rita Jesus 

e Luís Carvalho que assumissem os seus lugares na Mesa da Assembleia Municipal. -------------  

Constituída que foi a Mesa da Assembleia Municipal, o Presidente da Mesa da 

l deu continuidade aos Trabalhos, dando o uso da palavra ao Presidente 

---------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal 

intervenção se transcreve seguidamente na sua íntegra:

 ----------- “…É para mim uma enorme honra e um grande orgulho estar aqui hoje como 

Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

 ----------- É com um enorme sentido de responsabilidade e de dedicação que hoje assumo a

Missão que me foi confiada no passado dia 1de outubro pela maioria dos oliveirenses.

 ----------- Os eleitores são soberanos. E o resultado obtido nas últimas eleições autárquicas não 

deixa dúvidas sobre a vontade de mudança que se vive em Oliveira do Bairro.

 ----------- Hoje, perante todos vos assumo o compromisso de que desempenharei este cargo 

com a mesma dedicação, empenho, profissionalismo e sentido de responsabilidade com que 

sempre assumi todos os desafios ao longo da minha vida.

 ----------- Infelizmente este momento de festa e d

estar a viver está ensombrando pela tristeza. No passado fim

nosso país, viveram aquele que é considerado por muitos como ”o pior dia do ano". Todos nós 

conhecemos a extrema afliçã

prejuízos verificados um pouco por todo o nosso concelho.

 ----------- Mas, graças ao enorme espirito de sacrifício e de entrega que norteia a atuação dos 

Bombeiros, e da população, hoje não estamos aqui a lam

e expressivas. Aqui fica, por isso, todo o meu apreço para com estes homens e mulheres que 

com uma enorme coragem e determinação, colocam muitas vezes a sua vida em risco para de 

uma forma altruísta e "desinteressada"

que se uniu para evitar um flagelo maior. Em meu nome pessoal e da Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro: --------------------------------

 ----------- Muito Obrigado!.--------------------------------
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Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO 

rvenção se transcreve seguidamente na sua íntegra: --------------------------------

…É para mim uma enorme honra e um grande orgulho estar aqui hoje como 

Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. --------------------------------

É com um enorme sentido de responsabilidade e de dedicação que hoje assumo a

Missão que me foi confiada no passado dia 1de outubro pela maioria dos oliveirenses.

Os eleitores são soberanos. E o resultado obtido nas últimas eleições autárquicas não 

deixa dúvidas sobre a vontade de mudança que se vive em Oliveira do Bairro.

, perante todos vos assumo o compromisso de que desempenharei este cargo 

com a mesma dedicação, empenho, profissionalismo e sentido de responsabilidade com que 

sempre assumi todos os desafios ao longo da minha vida. --------------------------------

Infelizmente este momento de festa e de celebração que Oliveira do Bairro deveria 

estar a viver está ensombrando pela tristeza. No passado fim-de-semana, o nosso concelho e o 

nosso país, viveram aquele que é considerado por muitos como ”o pior dia do ano". Todos nós 

conhecemos a extrema aflição por que passaram muitas pessoas e famílias e os enormes 

prejuízos verificados um pouco por todo o nosso concelho. --------------------------------

Mas, graças ao enorme espirito de sacrifício e de entrega que norteia a atuação dos 

Bombeiros, e da população, hoje não estamos aqui a lamentar perdas ainda mais significativas 

e expressivas. Aqui fica, por isso, todo o meu apreço para com estes homens e mulheres que 

com uma enorme coragem e determinação, colocam muitas vezes a sua vida em risco para de 

uma forma altruísta e "desinteressada" ajudarem as populações bem como a toda a população 

que se uniu para evitar um flagelo maior. Em meu nome pessoal e da Câmara Municipal de 

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
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DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – cuja 

----------------------------------------------------  

…É para mim uma enorme honra e um grande orgulho estar aqui hoje como 

------------------------------------------------------  

É com um enorme sentido de responsabilidade e de dedicação que hoje assumo a 

Missão que me foi confiada no passado dia 1de outubro pela maioria dos oliveirenses. -----------  

Os eleitores são soberanos. E o resultado obtido nas últimas eleições autárquicas não 

deixa dúvidas sobre a vontade de mudança que se vive em Oliveira do Bairro. -----------------------  

, perante todos vos assumo o compromisso de que desempenharei este cargo 

com a mesma dedicação, empenho, profissionalismo e sentido de responsabilidade com que 

-------------------------------------------------  

e celebração que Oliveira do Bairro deveria 

semana, o nosso concelho e o 

nosso país, viveram aquele que é considerado por muitos como ”o pior dia do ano". Todos nós 

o por que passaram muitas pessoas e famílias e os enormes 

------------------------------------------------  

Mas, graças ao enorme espirito de sacrifício e de entrega que norteia a atuação dos 

entar perdas ainda mais significativas 

e expressivas. Aqui fica, por isso, todo o meu apreço para com estes homens e mulheres que 

com uma enorme coragem e determinação, colocam muitas vezes a sua vida em risco para de 

ajudarem as populações bem como a toda a população 

que se uniu para evitar um flagelo maior. Em meu nome pessoal e da Câmara Municipal de 

---------------------------------------  

-----------------------------  
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 ----------- Compete-nos a nós autarcas, enquanto agentes da mudança e enquanto legítimos

representantes das populações junto do poder central, criar medidas e incentivos que facilitem 

a reconstrução e a recuperação de quem tudo perdeu nesta tragédia.

 ----------- Podem contar com todo o meu esforço e empenho para atuar de forma muito atenta 

neste domínio em particular.

 ----------- MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES,

 ----------- O lema da nossa candidatura foi desde a primeira hora estar ”Mais Perto de Si". Este 

será o principal pilar da nossa governação autárquica.

 ----------- Hoje mais do que nunca impõe

 ----------- Hoje mais do que nunca impõe

 ----------- Hoje mais do que nunca impõe

instituições dos cidadãos. --------------------------------

 ----------- E hoje mais do que nunca impõe

dos cidadãos. --------------------------------

 ----------- As minhas ideias, programa e linha de ação para o nosso Município assentam, como 

sabem, em 4 pilares; --------------------------------

 ----------- O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CRIAQAO DE EMPREGO

 ----------- UMA GESTÃO AUTARQUICA TRANSPARENTE E RIGOROSA

 ----------- A EDUCAÇÃO --------------------------------

 ----------- E A QUALIDADE DE VI

 ----------- São estes quatro pilares que constituem a base do projeto de governação autárquica 

para o nosso concelho de Oliveira do Bairro.

 ----------- Um projeto de governação em que acreditamos, um projeto de governação feito à 
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nos a nós autarcas, enquanto agentes da mudança e enquanto legítimos

representantes das populações junto do poder central, criar medidas e incentivos que facilitem 

a reconstrução e a recuperação de quem tudo perdeu nesta tragédia. --------------------------------

Podem contar com todo o meu esforço e empenho para atuar de forma muito atenta 

o em particular. ----------------------------------------------------------------

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES, --------------------------------

O lema da nossa candidatura foi desde a primeira hora estar ”Mais Perto de Si". Este 

será o principal pilar da nossa governação autárquica. --------------------------------

Hoje mais do que nunca impõe-se esta proximidade com as popu

Hoje mais do que nunca impõe-se o saber ouvir e o saber escutar.

Hoje mais do que nunca impõe-se a criação de medidas que aproximem as 

---------------------------------------------------------------------------------------------

E hoje mais do que nunca impõe-se uma política de proximidade que facilite a 

------------------------------------------------------------------------------------------------

As minhas ideias, programa e linha de ação para o nosso Município assentam, como 

------------------------------------------------------------------------------------------------

O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CRIAQAO DE EMPREGO

UMA GESTÃO AUTARQUICA TRANSPARENTE E RIGOROSA -----------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

E A QUALIDADE DE VIDA DOS NOSSO CONCIDADÃOS --------------------------------

São estes quatro pilares que constituem a base do projeto de governação autárquica 

para o nosso concelho de Oliveira do Bairro.----------------------------------------------------------------

Um projeto de governação em que acreditamos, um projeto de governação feito à 
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nos a nós autarcas, enquanto agentes da mudança e enquanto legítimos 

representantes das populações junto do poder central, criar medidas e incentivos que facilitem 

----------------------------------  

Podem contar com todo o meu esforço e empenho para atuar de forma muito atenta 

---------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------  

O lema da nossa candidatura foi desde a primeira hora estar ”Mais Perto de Si". Este 

-------------------------------------------------------  

se esta proximidade com as populações. ------------------  

se o saber ouvir e o saber escutar. --------------------------  

se a criação de medidas que aproximem as 

-----------------------------  

se uma política de proximidade que facilite a vida 

--------------------------------------------  

As minhas ideias, programa e linha de ação para o nosso Município assentam, como 

-----------------------------------  

O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CRIAQAO DE EMPREGO -----------------------  

-----------------------------  

-------------------------------  

------------------------------------  

São estes quatro pilares que constituem a base do projeto de governação autárquica 

------------------------------------  

Um projeto de governação em que acreditamos, um projeto de governação feito à 
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medida das nossas necessidades e que implementaremos ao longo dos próximos 4 anos.

 ----------- A todos aqui presentes, a todos os oliveirenses, gostaria de dizer que estou preparado 

e motivado para este grande projeto.

 ----------- Estou pronto para começar este caminho, de forma segura, consciente 

que acredito será um caminho de sucesso.

 ----------- E para me apoiar nesta tarefa "gigante" de transformar Oliveira do Bairro num 

município qua a todos nos orgulhe, acompanha

profissional, com experiência na ges

 ----------- Conto também com a colaboração e o excelente desempenho de todos os 

funcionários e colaboradores da autarquia, sem os quais este trabalho não será possível.

 ----------- Conto também com a colaboração de todos 

partidária. --------------------------------

 ----------- O nosso partido é Oliveira do Bairro e a suas gentes. É para eles que diariamente 

vamos trabalhar! Para sermos merecedores da confiança depositada em cada um de nós no 

passado dia 1 de outubro. --------------------------------

 ----------- MINHAS AMIGAS E MEUS AMIGOS,

 ----------- Antes de terminar não posso também deixar de referir o trabalho desenvolvido pelo Sr. 

Mário João Oliveira que hoje, após 12 anos deixa a presidência da Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro, para quem desde já peço uma merecida o

Oliveirenses agradeço o trabalho desenvolvido em prol de Oliveira do Bairro e da sua 

população. --------------------------------

 ----------- Aos Senhores deputados da Assembleia Municipal, aos Srs. Presidentes de Junta, 

aos Senhores Vereadores que integram este executivo 

próximos quatro anos. --------------------------------
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essidades e que implementaremos ao longo dos próximos 4 anos.

A todos aqui presentes, a todos os oliveirenses, gostaria de dizer que estou preparado 

e motivado para este grande projeto. ----------------------------------------------------------------

Estou pronto para começar este caminho, de forma segura, consciente 

que acredito será um caminho de sucesso.----------------------------------------------------------------

E para me apoiar nesta tarefa "gigante" de transformar Oliveira do Bairro num 

município qua a todos nos orgulhe, acompanha-me nesta Missão uma equipa competente, 

profissional, com experiência na gestão autárquica e com muitas provas dadas na sociedade.

Conto também com a colaboração e o excelente desempenho de todos os 

funcionários e colaboradores da autarquia, sem os quais este trabalho não será possível.

Conto também com a colaboração de todos os eleitos, independentemente da sua cor 

------------------------------------------------------------------------------------------------

O nosso partido é Oliveira do Bairro e a suas gentes. É para eles que diariamente 

vamos trabalhar! Para sermos merecedores da confiança depositada em cada um de nós no 

----------------------------------------------------------------

S AMIGAS E MEUS AMIGOS, ----------------------------------------------------------------

Antes de terminar não posso também deixar de referir o trabalho desenvolvido pelo Sr. 

Mário João Oliveira que hoje, após 12 anos deixa a presidência da Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro, para quem desde já peço uma merecida ovação. Em nome de todos os 

Oliveirenses agradeço o trabalho desenvolvido em prol de Oliveira do Bairro e da sua 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aos Senhores deputados da Assembleia Municipal, aos Srs. Presidentes de Junta, 

aos Senhores Vereadores que integram este executivo desejo os maiores sucessos para os 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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essidades e que implementaremos ao longo dos próximos 4 anos.

A todos aqui presentes, a todos os oliveirenses, gostaria de dizer que estou preparado 

----------------------------------------------  

Estou pronto para começar este caminho, de forma segura, consciente e sustentável, 

--------------------------------------  

E para me apoiar nesta tarefa "gigante" de transformar Oliveira do Bairro num 

me nesta Missão uma equipa competente, 

tão autárquica e com muitas provas dadas na sociedade. --  

Conto também com a colaboração e o excelente desempenho de todos os 

funcionários e colaboradores da autarquia, sem os quais este trabalho não será possível. --------  

os eleitos, independentemente da sua cor 

--------------------------------------------------  

O nosso partido é Oliveira do Bairro e a suas gentes. É para eles que diariamente 

vamos trabalhar! Para sermos merecedores da confiança depositada em cada um de nós no 

------------------------------------------------------------  

--------------------------------  

Antes de terminar não posso também deixar de referir o trabalho desenvolvido pelo Sr. 

Mário João Oliveira que hoje, após 12 anos deixa a presidência da Câmara Municipal de 

vação. Em nome de todos os 

Oliveirenses agradeço o trabalho desenvolvido em prol de Oliveira do Bairro e da sua 

------------------------------------------------  

Aos Senhores deputados da Assembleia Municipal, aos Srs. Presidentes de Junta, 

desejo os maiores sucessos para os 

---------------------------------  



 
 
Sessão da Assembleia Municipal de 23.10’17

 ----------- Reitero mais uma vez e perante todos vós que Sou e Serei o Presidente de todos os 

Oliveirenses. Conto com todos. Podem contar comigo,

 ----------- A todos o meu muito obrigado.”

 ----------- Em seguida, o senhor Preside

palavra a cada um dos representantes das Bancadas com assento na Assembleia Municipal. 

----------- Membro ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO 

Grupo Municipal UPOB – Unidos por Olivei

----------------“…Nesta primeira sessão da Assembleia Municipal, deste novo mandato 

autárquico, as minhas primeiras palavras são para todos os autarcas que hoje cessam funções. 

A política é uma atividade desgastante, tanto a nível pessoal, como familiar e profissional, é 

uma atividade muitas vezes ingrata, por isso o nosso reconhecimento a todos aqueles que 

procuraram servir o nosso Concelho, da melhor forma que souberam e puderam. A democracia 

precisa de pessoas disponíveis para servirem, e todos eles, de uma forma ou de outra, 

serviram o nosso Concelho.

 ----------- Uma segunda palavra para todos aqueles que se disponibilizaram a integrar as listas 

aos diferentes órgãos autárquicos. A todos quero saudar sem exce

disponibilizarem-se para integrar as listas prestaram um serviço importante ao nosso Concelho 

e à Democracia. A Democracia só funciona enquanto continuar a haver pessoas disponíveis 

para deixarem a sua zona de conforto, o sossego d

corpo às balas, para se exporem, assumindo as diferentes candidaturas autárquicas. A todos o 

nosso reconhecimento. --------------------------------

 ----------- Uma palavra particular para aqueles que perderam. Como em tudo na vida, quando se 

ganha os sacrifícios esquecem

mesmo, que em democracia ganhamos sempre todos, se todos soubermos estar à altura do 

papel que as pessoas com o seu voto nos confiaram.
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Reitero mais uma vez e perante todos vós que Sou e Serei o Presidente de todos os 

Oliveirenses. Conto com todos. Podem contar comigo, --------------------------------

A todos o meu muito obrigado.” ----------------------------------------------------------------

Em seguida, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu o uso da 

palavra a cada um dos representantes das Bancadas com assento na Assembleia Municipal. 

ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO 

Unidos por Oliveira do Bairro, efetuou a seguinte intervenção: 

Nesta primeira sessão da Assembleia Municipal, deste novo mandato 

autárquico, as minhas primeiras palavras são para todos os autarcas que hoje cessam funções. 

ade desgastante, tanto a nível pessoal, como familiar e profissional, é 

uma atividade muitas vezes ingrata, por isso o nosso reconhecimento a todos aqueles que 

procuraram servir o nosso Concelho, da melhor forma que souberam e puderam. A democracia 

de pessoas disponíveis para servirem, e todos eles, de uma forma ou de outra, 

serviram o nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------

Uma segunda palavra para todos aqueles que se disponibilizaram a integrar as listas 

aos diferentes órgãos autárquicos. A todos quero saudar sem exceção, pois entendo que ao 

se para integrar as listas prestaram um serviço importante ao nosso Concelho 

e à Democracia. A Democracia só funciona enquanto continuar a haver pessoas disponíveis 

para deixarem a sua zona de conforto, o sossego do seu lar, e estiverem disponíveis para dar o 

corpo às balas, para se exporem, assumindo as diferentes candidaturas autárquicas. A todos o 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uma palavra particular para aqueles que perderam. Como em tudo na vida, quando se 

crifícios esquecem-se mais facilmente. Mas a democracia precisa de todos. E julgo 

mesmo, que em democracia ganhamos sempre todos, se todos soubermos estar à altura do 

papel que as pessoas com o seu voto nos confiaram. --------------------------------
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Reitero mais uma vez e perante todos vós que Sou e Serei o Presidente de todos os 

------------------------------------------------------  

-----------------------------------------  

nte da Mesa da Assembleia Municipal deu o uso da 

palavra a cada um dos representantes das Bancadas com assento na Assembleia Municipal. ---  

ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – que em nome do 

ra do Bairro, efetuou a seguinte intervenção: ----------

Nesta primeira sessão da Assembleia Municipal, deste novo mandato 

autárquico, as minhas primeiras palavras são para todos os autarcas que hoje cessam funções. 

ade desgastante, tanto a nível pessoal, como familiar e profissional, é 

uma atividade muitas vezes ingrata, por isso o nosso reconhecimento a todos aqueles que 

procuraram servir o nosso Concelho, da melhor forma que souberam e puderam. A democracia 

de pessoas disponíveis para servirem, e todos eles, de uma forma ou de outra, 

----------------------------------------------------------  

Uma segunda palavra para todos aqueles que se disponibilizaram a integrar as listas 

ção, pois entendo que ao 

se para integrar as listas prestaram um serviço importante ao nosso Concelho 

e à Democracia. A Democracia só funciona enquanto continuar a haver pessoas disponíveis 

o seu lar, e estiverem disponíveis para dar o 

corpo às balas, para se exporem, assumindo as diferentes candidaturas autárquicas. A todos o 

--------------------------------  

Uma palavra particular para aqueles que perderam. Como em tudo na vida, quando se 

se mais facilmente. Mas a democracia precisa de todos. E julgo 

mesmo, que em democracia ganhamos sempre todos, se todos soubermos estar à altura do 

--------------------------------------------------------  
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 ----------- Uma palavra de felicitação também 

Presidente de Câmara Dr. Duarte Novo, para toda a sua equipa, para todos os seus 

simpatizantes e apoiantes. Desejo

encontrar os melhores caminhos para engran

munícipes. --------------------------------

 ----------- Uma palavra também para as largas dezenas de munícipes que se disponibilizaram 

para servir nas diferentes assembleias de voto, a eles também o nosso reconhecimento, pois 

contribuíram de forma decisiva para o desenrolar do ato autárquico do passado dia 1 de 

outubro.  --------------------------------

 ----------- Nós às vezes damos como garantida a democracia, damos tudo como garantido, mas 

a democracia é uma construção frágil que precisa de ser permanentemente defendida e que 

exige a participação cívica e o empenho da maioria dos cidadãos.

 ----------- Por isso uma saudação também muito especial para todo o público aqui presente que 

com a sua presença valoriza e dignifica ainda mais este ato de tomada de posse dos novos 

autarcas. --------------------------------

 ----------- Uma palavra também 

resultado não tenha sido necessariamente aquele que gostaríamos que tivesse sido, estamos 

muito orgulhosos daquilo que fizemos, temos bem presente que para um movimento novo, um 

movimento recém-criado, ele

deputados municipais e 11 deputados de freguesia, num total de 20 autarcas em exercício de 

funções, não deixa de ser um feito assinalável, e de demostrar a grande aceitação que o 

movimento UPOB teve. --------------------------------

 ----------- Avançámos com a ideia que para a nossa terra são mais importantes as pessoas e as 

ideias do que ideologias partidárias, e será essa máxima que iremos todos honrar enquanto 

autarcas eleitos pelo UPOB. Fazendo politica com clareza, defendendo idei
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Uma palavra de felicitação também para os vencedores, para o CDS

Presidente de Câmara Dr. Duarte Novo, para toda a sua equipa, para todos os seus 

simpatizantes e apoiantes. Desejo-vos felicidades, e desejo que todos juntos saibamos 

encontrar os melhores caminhos para engrandecer o nosso Concelho e melhor servir os nossos 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uma palavra também para as largas dezenas de munícipes que se disponibilizaram 

para servir nas diferentes assembleias de voto, a eles também o nosso reconhecimento, pois 

cisiva para o desenrolar do ato autárquico do passado dia 1 de 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nós às vezes damos como garantida a democracia, damos tudo como garantido, mas 

a democracia é uma construção frágil que precisa de ser permanentemente defendida e que 

ipação cívica e o empenho da maioria dos cidadãos. --------------------------------

Por isso uma saudação também muito especial para todo o público aqui presente que 

com a sua presença valoriza e dignifica ainda mais este ato de tomada de posse dos novos 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uma palavra também para todos aqueles que confiaram no UPOB. Embora o 

resultado não tenha sido necessariamente aquele que gostaríamos que tivesse sido, estamos 

muito orgulhosos daquilo que fizemos, temos bem presente que para um movimento novo, um 

criado, eleger 1 vereador, 1 presidente de junta de freguesia e 2 vogais, 5 

deputados municipais e 11 deputados de freguesia, num total de 20 autarcas em exercício de 

funções, não deixa de ser um feito assinalável, e de demostrar a grande aceitação que o 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Avançámos com a ideia que para a nossa terra são mais importantes as pessoas e as 

ideias do que ideologias partidárias, e será essa máxima que iremos todos honrar enquanto 

autarcas eleitos pelo UPOB. Fazendo politica com clareza, defendendo idei
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para os vencedores, para o CDS-PP, para o novo 

Presidente de Câmara Dr. Duarte Novo, para toda a sua equipa, para todos os seus 

vos felicidades, e desejo que todos juntos saibamos 

decer o nosso Concelho e melhor servir os nossos 

------------------------------------------------  

Uma palavra também para as largas dezenas de munícipes que se disponibilizaram 

para servir nas diferentes assembleias de voto, a eles também o nosso reconhecimento, pois 

cisiva para o desenrolar do ato autárquico do passado dia 1 de 

---------------------------------------------------  

Nós às vezes damos como garantida a democracia, damos tudo como garantido, mas 

a democracia é uma construção frágil que precisa de ser permanentemente defendida e que 

---------------------------------------  

Por isso uma saudação também muito especial para todo o público aqui presente que 

com a sua presença valoriza e dignifica ainda mais este ato de tomada de posse dos novos 

---------------------------------------------------  

para todos aqueles que confiaram no UPOB. Embora o 

resultado não tenha sido necessariamente aquele que gostaríamos que tivesse sido, estamos 

muito orgulhosos daquilo que fizemos, temos bem presente que para um movimento novo, um 

ger 1 vereador, 1 presidente de junta de freguesia e 2 vogais, 5 

deputados municipais e 11 deputados de freguesia, num total de 20 autarcas em exercício de 

funções, não deixa de ser um feito assinalável, e de demostrar a grande aceitação que o 

--------------------------------  

Avançámos com a ideia que para a nossa terra são mais importantes as pessoas e as 

ideias do que ideologias partidárias, e será essa máxima que iremos todos honrar enquanto 

autarcas eleitos pelo UPOB. Fazendo politica com clareza, defendendo ideias, lutando por 
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ideias e por ideais, defendendo sempre as pessoas da nossa terra e o progresso do nosso 

Concelho. --------------------------------

 ----------- Assistimos a uma campanha muito intensa, muito participada e com um grande 

envolvimento das mulheres e dos homens da nossa terra. Certamente

cometido um ou outro excesso, que não valorizamos até porque achamos que com o passar do 

tempo, com a sucessão normal de eleições autárquicas, temos vindo a evoluir, hoje sabemos 

todos fazer uma campanha mais civilizada e esclarecedora,

é bom para a democracia é bom para a política, e é bom para as pessoas.

 ----------- Não posso, no entanto, deixar de mencionar duas situações, que nos desagradaram 

particularmente e que julgo que em próximas atos eleitorais temos 

repitam. A primeira diz respeito à iniciativa “65 em Festa”, não é razoável que se organize um 

evento com estas caraterísticas e desta dimensão a duas semanas do ato eleitoral, um evento 

que envolve mais de 1000 pessoas e 22 autocar

ganham com 4500 votos. O evento pode e deve ser organizado antes de setembro ou depois 

das eleições, mas nunca em plena pré

 ----------- Uma outra situação que nos causou profundo desagrado foi a forma como 

constituídos autênticos comités de receção à porta e muitas vezes dentro das assembleias de 

voto, no dia das eleições. Achamos que é algo lamentável, que não promove a participação no 

ato eleitoral, que não dignifica todos aqueles que estão na vida p

algo em que todos nós temos responsabilidade, mas que se exige que se chegue a um 

entendimento e que acabemos de vez com uma prática que não é própria de quem vive há 

mais de 40 anos em democracia.

 ----------- Concluído este período eleit

decidido cabe-nos a nós enquanto autarcas eleitos encontrar as melhores soluções para os 

problemas, para os desafios que o nosso Concelho enfrenta.
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ideias e por ideais, defendendo sempre as pessoas da nossa terra e o progresso do nosso 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Assistimos a uma campanha muito intensa, muito participada e com um grande 

envolvimento das mulheres e dos homens da nossa terra. Certamente

cometido um ou outro excesso, que não valorizamos até porque achamos que com o passar do 

tempo, com a sucessão normal de eleições autárquicas, temos vindo a evoluir, hoje sabemos 

todos fazer uma campanha mais civilizada e esclarecedora, menos assente no mal dizer, e isso 

é bom para a democracia é bom para a política, e é bom para as pessoas.

Não posso, no entanto, deixar de mencionar duas situações, que nos desagradaram 

particularmente e que julgo que em próximas atos eleitorais temos que garantir que não se 

repitam. A primeira diz respeito à iniciativa “65 em Festa”, não é razoável que se organize um 

evento com estas caraterísticas e desta dimensão a duas semanas do ato eleitoral, um evento 

que envolve mais de 1000 pessoas e 22 autocarros, num Concelho em que as eleições se 

ganham com 4500 votos. O evento pode e deve ser organizado antes de setembro ou depois 

das eleições, mas nunca em plena pré-campanha eleitoral. --------------------------------

Uma outra situação que nos causou profundo desagrado foi a forma como 

constituídos autênticos comités de receção à porta e muitas vezes dentro das assembleias de 

voto, no dia das eleições. Achamos que é algo lamentável, que não promove a participação no 

ato eleitoral, que não dignifica todos aqueles que estão na vida politica deste Concelho, e é 

algo em que todos nós temos responsabilidade, mas que se exige que se chegue a um 

entendimento e que acabemos de vez com uma prática que não é própria de quem vive há 

mais de 40 anos em democracia. ----------------------------------------------------------------

Concluído este período eleitoral, e tendo o povo, do alto da sua imensa sabedoria, 

nos a nós enquanto autarcas eleitos encontrar as melhores soluções para os 

problemas, para os desafios que o nosso Concelho enfrenta. --------------------------------
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ideias e por ideais, defendendo sempre as pessoas da nossa terra e o progresso do nosso 

-------------------------------------------------  

Assistimos a uma campanha muito intensa, muito participada e com um grande 

envolvimento das mulheres e dos homens da nossa terra. Certamente que aqui e ali foi 

cometido um ou outro excesso, que não valorizamos até porque achamos que com o passar do 

tempo, com a sucessão normal de eleições autárquicas, temos vindo a evoluir, hoje sabemos 

menos assente no mal dizer, e isso 

é bom para a democracia é bom para a política, e é bom para as pessoas. ---------------------------  

Não posso, no entanto, deixar de mencionar duas situações, que nos desagradaram 

que garantir que não se 

repitam. A primeira diz respeito à iniciativa “65 em Festa”, não é razoável que se organize um 

evento com estas caraterísticas e desta dimensão a duas semanas do ato eleitoral, um evento 

ros, num Concelho em que as eleições se 

ganham com 4500 votos. O evento pode e deve ser organizado antes de setembro ou depois 

------------------------------------------------  

Uma outra situação que nos causou profundo desagrado foi a forma como foram 

constituídos autênticos comités de receção à porta e muitas vezes dentro das assembleias de 

voto, no dia das eleições. Achamos que é algo lamentável, que não promove a participação no 

olitica deste Concelho, e é 

algo em que todos nós temos responsabilidade, mas que se exige que se chegue a um 

entendimento e que acabemos de vez com uma prática que não é própria de quem vive há 

---------------------------------------------------  

oral, e tendo o povo, do alto da sua imensa sabedoria, 

nos a nós enquanto autarcas eleitos encontrar as melhores soluções para os 

----------------------------------------------  
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 ----------- Porque bom seria que com as eleições os problemas 

essa a verdade, os problemas de ontem são os problemas de hoje, apenas o enquadramento 

político no qual se têm que encontrar soluções para esses problemas foi alterado, e nós, como 

a generalidade dos Oliveirenses, depositamos séri

enquadramento seja possível encontrar as melhores soluções.

 ----------- Desde logo que seja possível dar um novo impulso ao desenvolvimento económico do 

nosso Concelho, vimos que com a retoma económica os nossos Concelhos vizinhos têm sa

atrair e fixar novas unidades produtivas, temos também que saber atrair novas unidades 

produtivas para o nosso Concelho, temos que garantir o fortalecimento do nosso tecido 

industrial e agrícola, melhorando a capacidade de atração do nosso Concelho e 

pró-ativos na procura de novos investimentos para o Concelho. O investimento produtivo no 

Concelho é fundamental para criar riqueza, para criar emprego, para fixar e atrair famílias para 

a nossa terra. --------------------------------

 ----------- Temos que promover a coesão territorial d

ter oferta educativa para além do primeiro ciclo. Temos que encontrar uma solução para aí 

instalar um estabelecimento de ensino que contribua para a fixação das famílias, e por arrasto 

para a manutenção dos serviço

 ----------- Temos que trabalhar seriamente ao nível da coesão social. Temos problemas de 

pobreza graves, temos problemas sérios de integração de minorias, são problemas que têm 

que ser atacados de frente, pois resultam em vidas desestruturadas, em

insucesso escolar, em violência e em insegurança para as nossas populações. São problemas 

que afastam famílias e empresas do nosso Concelho.

 ----------- Temos tráfego pesado a passar no centro da Cidade de Oliveira do Bairro, temos uma 

cidade desagregada, sem um verdadeiro centro, capaz de promover o comércio e de atrair 

pessoas.  --------------------------------
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Porque bom seria que com as eleições os problemas desaparecessem, mas não é 

essa a verdade, os problemas de ontem são os problemas de hoje, apenas o enquadramento 

político no qual se têm que encontrar soluções para esses problemas foi alterado, e nós, como 

a generalidade dos Oliveirenses, depositamos sérias esperanças que neste novo 

enquadramento seja possível encontrar as melhores soluções. --------------------------------

Desde logo que seja possível dar um novo impulso ao desenvolvimento económico do 

nosso Concelho, vimos que com a retoma económica os nossos Concelhos vizinhos têm sa

atrair e fixar novas unidades produtivas, temos também que saber atrair novas unidades 

produtivas para o nosso Concelho, temos que garantir o fortalecimento do nosso tecido 

industrial e agrícola, melhorando a capacidade de atração do nosso Concelho e 

ativos na procura de novos investimentos para o Concelho. O investimento produtivo no 

Concelho é fundamental para criar riqueza, para criar emprego, para fixar e atrair famílias para 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Temos que promover a coesão territorial do nosso Concelho, a zona poente deixou de 

ter oferta educativa para além do primeiro ciclo. Temos que encontrar uma solução para aí 

instalar um estabelecimento de ensino que contribua para a fixação das famílias, e por arrasto 

para a manutenção dos serviços e dos comércios. --------------------------------

Temos que trabalhar seriamente ao nível da coesão social. Temos problemas de 

pobreza graves, temos problemas sérios de integração de minorias, são problemas que têm 

que ser atacados de frente, pois resultam em vidas desestruturadas, em

insucesso escolar, em violência e em insegurança para as nossas populações. São problemas 

que afastam famílias e empresas do nosso Concelho. --------------------------------

Temos tráfego pesado a passar no centro da Cidade de Oliveira do Bairro, temos uma 

ada, sem um verdadeiro centro, capaz de promover o comércio e de atrair 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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desaparecessem, mas não é 

essa a verdade, os problemas de ontem são os problemas de hoje, apenas o enquadramento 

político no qual se têm que encontrar soluções para esses problemas foi alterado, e nós, como 

as esperanças que neste novo 

-------------------------------------------  

Desde logo que seja possível dar um novo impulso ao desenvolvimento económico do 

nosso Concelho, vimos que com a retoma económica os nossos Concelhos vizinhos têm sabido 

atrair e fixar novas unidades produtivas, temos também que saber atrair novas unidades 

produtivas para o nosso Concelho, temos que garantir o fortalecimento do nosso tecido 

industrial e agrícola, melhorando a capacidade de atração do nosso Concelho e sendo mais 

ativos na procura de novos investimentos para o Concelho. O investimento produtivo no 

Concelho é fundamental para criar riqueza, para criar emprego, para fixar e atrair famílias para 

---------------------------------------------  

o nosso Concelho, a zona poente deixou de 

ter oferta educativa para além do primeiro ciclo. Temos que encontrar uma solução para aí 

instalar um estabelecimento de ensino que contribua para a fixação das famílias, e por arrasto 

------------------------------------------------------------  

Temos que trabalhar seriamente ao nível da coesão social. Temos problemas de 

pobreza graves, temos problemas sérios de integração de minorias, são problemas que têm 

que ser atacados de frente, pois resultam em vidas desestruturadas, em abandono e em 

insucesso escolar, em violência e em insegurança para as nossas populações. São problemas 

-------------------------------------------------------  

Temos tráfego pesado a passar no centro da Cidade de Oliveira do Bairro, temos uma 

ada, sem um verdadeiro centro, capaz de promover o comércio e de atrair 

---------------------------------------------------  
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 ----------- Temos um movimento associativo extremamente rico, mas subaproveitado, que é 

necessário colocar a trabalhar em rede, e de forma complementar.

 ----------- Temos por isso enormes desafi

 ----------- O Executivo pode contar com o UPOB, se quiser atacar estes problemas de frente. 

Seja no Executivo, seja na Assembleia Municipal. Estaremos sempre disponíveis para analisar 

os problemas, discutir ideias e encontrar as melhores soluções par

 ----------- Mas para isso é preciso que se estabeleça uma relação de respeito e de lealdade 

entre o poder e a oposição. Uma relação que passe por promover o acesso à informação, 

passe por ouvir, passe por explicar.

 ----------- Se se quiser perpetuar a velha poli

da pressão sobre todos aqueles que de uma forma ou de outra dependem da autarquia, para 

isso não contem com o UPOB, porque não é para isso que aqui estamos, não é essa a politica 

que pretendemos para o nosso Concelho.

 ----------- Esperemos que este novo Executivo, esta nova geração de políticos que hoje 

assumem funções tenham a coragem de abandonar a velha política, porque é também por aí 

que se construi um futuro melhor para o nosso Concelho.

 ----------- Procurámos que e

encontradas as melhores soluções. Dissemos que face à distribuição de forças nesta 

Assembleia a melhor solução seria uma mesa tripartida com a participação de todas as forças 

politicas. Disponibilizámo-nos para assumir essa situação. As outras bancadas entenderam que 

essa não seria a melhor solução, e fomos claros para ambos ao dizer que se tivéssemos que 

decidir entre uma mesa do CDS

outra do PSD encabeçada pelo deputado municipal Manuel Nunes, iriamos optar, como 

optámos, pela lista encabeçada pelo deputado municipal Manuel Nunes, porque o seu passado 

e a sua experiência nesta Assembleia enquanto deputado municipal e depois enquanto 
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Temos um movimento associativo extremamente rico, mas subaproveitado, que é 

necessário colocar a trabalhar em rede, e de forma complementar. --------------------------------

Temos por isso enormes desafios pela frente. --------------------------------

O Executivo pode contar com o UPOB, se quiser atacar estes problemas de frente. 

Seja no Executivo, seja na Assembleia Municipal. Estaremos sempre disponíveis para analisar 

os problemas, discutir ideias e encontrar as melhores soluções para o Concelho.

Mas para isso é preciso que se estabeleça uma relação de respeito e de lealdade 

entre o poder e a oposição. Uma relação que passe por promover o acesso à informação, 

passe por ouvir, passe por explicar. ----------------------------------------------------------------

Se se quiser perpetuar a velha politica do segredo, a politica do clientelismo, a politica 

da pressão sobre todos aqueles que de uma forma ou de outra dependem da autarquia, para 

isso não contem com o UPOB, porque não é para isso que aqui estamos, não é essa a politica 

o nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------

Esperemos que este novo Executivo, esta nova geração de políticos que hoje 

assumem funções tenham a coragem de abandonar a velha política, porque é também por aí 

que se construi um futuro melhor para o nosso Concelho. --------------------------------

Procurámos que em todos os órgãos autárquicos a instalar fossem sempre 

encontradas as melhores soluções. Dissemos que face à distribuição de forças nesta 

Assembleia a melhor solução seria uma mesa tripartida com a participação de todas as forças 

nos para assumir essa situação. As outras bancadas entenderam que 

essa não seria a melhor solução, e fomos claros para ambos ao dizer que se tivéssemos que 

decidir entre uma mesa do CDS-PP, encabeçada pelo deputado municipal Francisco Martins, e 

PSD encabeçada pelo deputado municipal Manuel Nunes, iriamos optar, como 

optámos, pela lista encabeçada pelo deputado municipal Manuel Nunes, porque o seu passado 

e a sua experiência nesta Assembleia enquanto deputado municipal e depois enquanto 
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Temos um movimento associativo extremamente rico, mas subaproveitado, que é 

--------------------------------------  

------------------------------------------------------  

O Executivo pode contar com o UPOB, se quiser atacar estes problemas de frente. 

Seja no Executivo, seja na Assembleia Municipal. Estaremos sempre disponíveis para analisar 

a o Concelho. -------------------  

Mas para isso é preciso que se estabeleça uma relação de respeito e de lealdade 

entre o poder e a oposição. Uma relação que passe por promover o acesso à informação, 

-----------------------------------------------  

tica do segredo, a politica do clientelismo, a politica 

da pressão sobre todos aqueles que de uma forma ou de outra dependem da autarquia, para 

isso não contem com o UPOB, porque não é para isso que aqui estamos, não é essa a politica 

---------------------------------------  

Esperemos que este novo Executivo, esta nova geração de políticos que hoje 

assumem funções tenham a coragem de abandonar a velha política, porque é também por aí 

--------------------------------------------------  

m todos os órgãos autárquicos a instalar fossem sempre 

encontradas as melhores soluções. Dissemos que face à distribuição de forças nesta 

Assembleia a melhor solução seria uma mesa tripartida com a participação de todas as forças 

nos para assumir essa situação. As outras bancadas entenderam que 

essa não seria a melhor solução, e fomos claros para ambos ao dizer que se tivéssemos que 

PP, encabeçada pelo deputado municipal Francisco Martins, e 

PSD encabeçada pelo deputado municipal Manuel Nunes, iriamos optar, como 

optámos, pela lista encabeçada pelo deputado municipal Manuel Nunes, porque o seu passado 

e a sua experiência nesta Assembleia enquanto deputado municipal e depois enquanto 
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Presidente da Assembleia Municipal nos daria mais garantias que esta Assembleia não será 

transformada num órgão decorativo e será o centro da verdadeira discussão politica do nosso 

Concelho. A solução maioritária não foi essa, iremos trabalhar de igual forma com a m

eleita, a quem desejamos os maiores sucessos.

 ----------- E esta será sempre a nossa forma de estar. Não fugiremos às nossas 

responsabilidades, assumiremos sempre as nossas convicções, nem sempre estas poderão 

agradar a todos, nem sempre estas sairão vencedoras,

que as tomámos. --------------------------------

 ----------- Não contem connosco para fazer guerrilha política. Contem sempre connosco para 

sermos parte na procura das melhores soluções para o Concelho. Desde que isso se traduza 

num diálogo franco, honesto e res

os Oliveirenses, que foi o de colocar os interesses do Concelho sempre acima de qualquer 

outro. ---  --------------------------------

 ----------- Viva o Concelho de Oliveira do Bairro!”

 ----------- Em seguida interveio a representante da Bancada do PSD. 

-----------Membro NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA 

Bancada do Partido PPD/PSD 

 ----------- …” Se a minha Intervenção tivesse que ter um título, penso que seria óbvio que 

que ser qualquer coisa do género… 

 ----------- “Depois do Meu Deserto”

 ----------- Ora, se lhe esse título,

 ----------- Dar-lhe-ia também um prefácio… 

 ----------- Assim sendo, o meu prefácio (que não é meu) é de um sobejamente conhecido 

músico português, da nostalgia, do desencanto
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da Assembleia Municipal nos daria mais garantias que esta Assembleia não será 

transformada num órgão decorativo e será o centro da verdadeira discussão politica do nosso 

Concelho. A solução maioritária não foi essa, iremos trabalhar de igual forma com a m

eleita, a quem desejamos os maiores sucessos. ---------------------------------------------------------------

E esta será sempre a nossa forma de estar. Não fugiremos às nossas 

responsabilidades, assumiremos sempre as nossas convicções, nem sempre estas poderão 

agradar a todos, nem sempre estas sairão vencedoras, mas iremos sempre explicar porque é 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Não contem connosco para fazer guerrilha política. Contem sempre connosco para 

sermos parte na procura das melhores soluções para o Concelho. Desde que isso se traduza 

num diálogo franco, honesto e respeitando sempre aquilo que foi o nosso compromisso perante 

os Oliveirenses, que foi o de colocar os interesses do Concelho sempre acima de qualquer 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Viva o Concelho de Oliveira do Bairro!” ---------------------------------------------------------------

Em seguida interveio a representante da Bancada do PSD. -------------

NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA 

Bancada do Partido PPD/PSD – Partido Social Democrata, efetuou a seguinte intervenção:

Se a minha Intervenção tivesse que ter um título, penso que seria óbvio que 

que ser qualquer coisa do género…  ----------------------------------------------------------------

“Depois do Meu Deserto” ----------------------------------------------------------------

Ora, se lhe esse título, ----------------------------------------------------------------

ia também um prefácio…  ----------------------------------------------------------------

Assim sendo, o meu prefácio (que não é meu) é de um sobejamente conhecido 

músico português, da nostalgia, do desencanto e até de alguma dor… --------------------------------
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da Assembleia Municipal nos daria mais garantias que esta Assembleia não será 

transformada num órgão decorativo e será o centro da verdadeira discussão politica do nosso 

Concelho. A solução maioritária não foi essa, iremos trabalhar de igual forma com a mesa 

-------------------------------  

E esta será sempre a nossa forma de estar. Não fugiremos às nossas 

responsabilidades, assumiremos sempre as nossas convicções, nem sempre estas poderão 

mas iremos sempre explicar porque é 

----------------------------------------  

Não contem connosco para fazer guerrilha política. Contem sempre connosco para 

sermos parte na procura das melhores soluções para o Concelho. Desde que isso se traduza 

peitando sempre aquilo que foi o nosso compromisso perante 

os Oliveirenses, que foi o de colocar os interesses do Concelho sempre acima de qualquer 

---------------------------------------------------  

-------------------------------  

-------------  ---------------------  

NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – que em nome da 

Partido Social Democrata, efetuou a seguinte intervenção: -----  

Se a minha Intervenção tivesse que ter um título, penso que seria óbvio que teria 

----------------------------------------------    

-------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------  

-------------------------------------       

Assim sendo, o meu prefácio (que não é meu) é de um sobejamente conhecido 

---------------------------------  
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 ----------- Portanto bastante apropriado para o meu atual estado de alma político.

 ----------- Assim sendo… --------------------------------

 ----------- Prefácio… --------------------------------

 ----------- «Tira a mão do queixo, não penses mais nisso,

 ----------- O que lá vai já deu o que tinha a dar.

 ----------- Quem ganhou, ganhou e usou

 ----------- Quem perdeu, há-de ter mais cartas para dar.

 ----------- Já que enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar…»

 ----------- Jorge Palma --------------------------------

 ----------- Adequado… Não vos parece?

 ----------- Senhor Presidente 

 ----------- Senhoras e Senhores Deputados 

 ----------- Antes dos cumprimentos e das declarações políticas…

 ----------- Antes de tudo, e porque primeiro deve estar o que tem que estar primeiro…

 ----------- Obviamente que subscrevemos tudo o que aqui já foi dito sobre a tragédia dos 

incêndios no nosso Portugal e o nosso Município, mas permitam

Deputados que vá mais longe, e para o que mais interessa, para a ação.

 ----------- Propomos, desde já, ao Senhor Presidente da Assembleia que diligencie no sentido 

da criação de uma Comissão de trabalho e acompanhamento da Assembleia Municipal para 

tratar a questão do reordenam

 ----------- Uma comissão de trabalho cujas conclusões terão que ser rápidas, para depois serem 

convertidas em propostas e, essas propostas, levadas à discussão e eventual aprovação numa 
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Portanto bastante apropriado para o meu atual estado de alma político.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

«Tira a mão do queixo, não penses mais nisso, --------------------------------

O que lá vai já deu o que tinha a dar. ----------------------------------------------------------------

Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. -------------------------------------------------------------

de ter mais cartas para dar. --------------------------------

Já que enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar…» -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Adequado… Não vos parece? ----------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------

Senhoras e Senhores Deputados  ----------------------------------------------------------------

Antes dos cumprimentos e das declarações políticas… --------------------------------

ntes de tudo, e porque primeiro deve estar o que tem que estar primeiro…

Obviamente que subscrevemos tudo o que aqui já foi dito sobre a tragédia dos 

incêndios no nosso Portugal e o nosso Município, mas permitam-me, Sr. Presidente e Senhores 

e vá mais longe, e para o que mais interessa, para a ação. ------------------------------

Propomos, desde já, ao Senhor Presidente da Assembleia que diligencie no sentido 

da criação de uma Comissão de trabalho e acompanhamento da Assembleia Municipal para 

tratar a questão do reordenamento florestal e dos planos e Emergência Municipais. 

Uma comissão de trabalho cujas conclusões terão que ser rápidas, para depois serem 

convertidas em propostas e, essas propostas, levadas à discussão e eventual aprovação numa 
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Portanto bastante apropriado para o meu atual estado de alma político.--------------------  

-------------------------------  

-------------------------------------  

----------------------------------------------------  

---------------------------------  

-----------------------------  

-----------------------------------------------------  

-----------------------------  

----------------------------------  

------------------------------------------  

----------------------------------------------------------  

-------------------------------------  

-----------------------------------------  

ntes de tudo, e porque primeiro deve estar o que tem que estar primeiro…--------------  

Obviamente que subscrevemos tudo o que aqui já foi dito sobre a tragédia dos 

me, Sr. Presidente e Senhores 

------------------------------  

Propomos, desde já, ao Senhor Presidente da Assembleia que diligencie no sentido 

da criação de uma Comissão de trabalho e acompanhamento da Assembleia Municipal para 

ento florestal e dos planos e Emergência Municipais.  ---------------  

Uma comissão de trabalho cujas conclusões terão que ser rápidas, para depois serem 

convertidas em propostas e, essas propostas, levadas à discussão e eventual aprovação numa 
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Assembleia Municipal Extraordinária.

 ----------- Para assim, finalmente, serem assumidas como propostas de recomendação ao 

Executivo Municipal. --------------------------------

 ----------- O tempo da Ação é agora… 

 ----------- E já é tarde demais… Mas se não foi antes, então que seja agora. 

 ----------- Bem-vindo à Assembleia Municipal de Oliveira do Ba

 ----------- Saiba, Senhor Presidente, que herdou uma Assembleia Municipal a sério….

 ----------- Esperamos muito de si, estávamos todos habituados a ter muito nesta Assembleia. 

 ----------- Estamos certos que vamos continuar a ter.

 ----------- Senhor Presidente 

 ----------- Senhoras e Senhores Deputados

 ----------- Penso ser de toda a justiça que as minhas próximas palavras sejam de agradecimento 

a todos e a cada uma das pessoas que hoje passaram a ser Ex autarcas.

 ----------- Certamente que todos teremos, como eu também terei, uma relação melhor com

que com outros. --------------------------------

 ----------- Todos temos, com uns e com outros, aqui e ali, discordâncias mais ou menos 

profundas, no que me diz respeito confesso, mais uma vez, que com alguns tenho até 

divergências insanáveis, mas todos também temos como certo que estiveram no

das funções que lhes foram confiadas com a convicção de que era a melhor forma de servir o 

Município, a Assembleia e a causa da Democracia.

 ----------- Para cada um deles, sem exceção, o meu reconhecimento e gratidão pela coragem e 

pelo serviço prestado e em particular aqueles que, neste tão digno Salão Nobre, deram o 

melhor de si pela causa da Democracia. 
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ordinária. ----------------------------------------------------------------

Para assim, finalmente, serem assumidas como propostas de recomendação ao 

------------------------------------------------------------------------------------------------

O tempo da Ação é agora…  ----------------------------------------------------------------

E já é tarde demais… Mas se não foi antes, então que seja agora. 

vindo à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, Senhor Presidente. 

Saiba, Senhor Presidente, que herdou uma Assembleia Municipal a sério….

Esperamos muito de si, estávamos todos habituados a ter muito nesta Assembleia. 

Estamos certos que vamos continuar a ter. --------------------------------

Senhor Presidente  ----------------------------------------------------------------

ras e Senhores Deputados ----------------------------------------------------------------

Penso ser de toda a justiça que as minhas próximas palavras sejam de agradecimento 

a todos e a cada uma das pessoas que hoje passaram a ser Ex autarcas. -----------------------------

Certamente que todos teremos, como eu também terei, uma relação melhor com

------------------------------------------------------------------------------------------------

Todos temos, com uns e com outros, aqui e ali, discordâncias mais ou menos 

profundas, no que me diz respeito confesso, mais uma vez, que com alguns tenho até 

divergências insanáveis, mas todos também temos como certo que estiveram no

das funções que lhes foram confiadas com a convicção de que era a melhor forma de servir o 

Município, a Assembleia e a causa da Democracia. --------------------------------

Para cada um deles, sem exceção, o meu reconhecimento e gratidão pela coragem e 

e em particular aqueles que, neste tão digno Salão Nobre, deram o 

melhor de si pela causa da Democracia.  ----------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------  

Para assim, finalmente, serem assumidas como propostas de recomendação ao 

------------------------------------  

--------------------------------------------  

E já é tarde demais… Mas se não foi antes, então que seja agora.  -------------------------  

irro, Senhor Presidente.  -----------  

Saiba, Senhor Presidente, que herdou uma Assembleia Municipal a sério…. -------------  

Esperamos muito de si, estávamos todos habituados a ter muito nesta Assembleia.  ---   

---------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------  

--------------------------------------  

Penso ser de toda a justiça que as minhas próximas palavras sejam de agradecimento 

-----------------------------  

Certamente que todos teremos, como eu também terei, uma relação melhor com uns 

-----------------------------------------  

Todos temos, com uns e com outros, aqui e ali, discordâncias mais ou menos 

profundas, no que me diz respeito confesso, mais uma vez, que com alguns tenho até 

divergências insanáveis, mas todos também temos como certo que estiveram no cumprimento 

das funções que lhes foram confiadas com a convicção de que era a melhor forma de servir o 

----------------------------------------------------------  

Para cada um deles, sem exceção, o meu reconhecimento e gratidão pela coragem e 

e em particular aqueles que, neste tão digno Salão Nobre, deram o 

----------------------------------------  
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 ----------- Uma segunda palavra para o Senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante.

 ----------- Tem a minha gratidão e reconhecimento pelo trabalho ímpar que dese

Assembleia Municipal. --------------------------------

 ----------- Reafirmo mesmo que há um antes e um depois do Dr. Manuel Nunes como presidente 

da Assembleia Municipal.  --------------------------------

 ----------- Há um mérito que já ninguém lhe retirará e a história chegará para me dar razão.

 ----------- Deixou esta Assembleia com u

existia. E fez tudo isso com o distanciamento e independência do Órgão Executivo Municipal 

que até era do mesmo partido. 

 ----------- Deu visibilidade e voz às oposições, deu palco e visibilidade ao debate político e

promoveu, sempre, mas sempre, pondo a Assembleia Municipal em Primeiro, só depois o 

Partido. -  --------------------------------

 ----------- E isto não é para todos… Não é para quem quer, é para quem não tem medo.

 ----------- Saiba Dr. Manuel Nunes, que foi um orgulho ter servido o Partido, esta Assembl

Município, sob a sua liderança.

 ----------- Uma outra palavra, para o Senhor Presidente da Assembleia hoje eleito. Para si, 

parabéns pela eleição. Muita força e muita coragem para a gestão deste que é o maior órgão 

do poder autárquico. A herança é imensa 

 ----------- Sei da sua verticalidade e da sua humildade.

 ----------- Sei do seu valor como homem e da sua capacidade de trabalho…

 ----------- Contará com a nossa lealdade e respeito.

 ----------- Terá a nossa colaboração e a nossa compreensão sempre 

toda a Assembleia Municipal. 
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Uma segunda palavra para o Senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante.

Tem a minha gratidão e reconhecimento pelo trabalho ímpar que dese

------------------------------------------------------------------------------------------------

Reafirmo mesmo que há um antes e um depois do Dr. Manuel Nunes como presidente 

----------------------------------------------------------------

Há um mérito que já ninguém lhe retirará e a história chegará para me dar razão.

Deixou esta Assembleia com uma força, um poder e um relevo que antes dele não 

existia. E fez tudo isso com o distanciamento e independência do Órgão Executivo Municipal 

que até era do mesmo partido.  ----------------------------------------------------------------

Deu visibilidade e voz às oposições, deu palco e visibilidade ao debate político e

promoveu, sempre, mas sempre, pondo a Assembleia Municipal em Primeiro, só depois o 

------------------------------------------------------------------------------------------------

E isto não é para todos… Não é para quem quer, é para quem não tem medo.

Saiba Dr. Manuel Nunes, que foi um orgulho ter servido o Partido, esta Assembl

Município, sob a sua liderança. ----------------------------------------------------------------

Uma outra palavra, para o Senhor Presidente da Assembleia hoje eleito. Para si, 

parabéns pela eleição. Muita força e muita coragem para a gestão deste que é o maior órgão 

do poder autárquico. A herança é imensa e a responsabilidade é certamente gigantesca. 

Sei da sua verticalidade e da sua humildade. --------------------------------

Sei do seu valor como homem e da sua capacidade de trabalho…

Contará com a nossa lealdade e respeito. --------------------------------

Terá a nossa colaboração e a nossa compreensão sempre que for o Presidente de 

toda a Assembleia Municipal.  ----------------------------------------------------------------
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Uma segunda palavra para o Senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante. --  

Tem a minha gratidão e reconhecimento pelo trabalho ímpar que desempenhou nesta 

---------------------------------  

Reafirmo mesmo que há um antes e um depois do Dr. Manuel Nunes como presidente 

------------------------------------------------------------  

Há um mérito que já ninguém lhe retirará e a história chegará para me dar razão. ------  

ma força, um poder e um relevo que antes dele não 

existia. E fez tudo isso com o distanciamento e independência do Órgão Executivo Municipal 

-----------------------------------------------------  

Deu visibilidade e voz às oposições, deu palco e visibilidade ao debate político e até o 

promoveu, sempre, mas sempre, pondo a Assembleia Municipal em Primeiro, só depois o 

---------------------------------------------------  

E isto não é para todos… Não é para quem quer, é para quem não tem medo. ----------  

Saiba Dr. Manuel Nunes, que foi um orgulho ter servido o Partido, esta Assembleia e o 

-----------------------------------------------------     

Uma outra palavra, para o Senhor Presidente da Assembleia hoje eleito. Para si, 

parabéns pela eleição. Muita força e muita coragem para a gestão deste que é o maior órgão 

e a responsabilidade é certamente gigantesca.  -------  

-------------------------------------------------------  

Sei do seu valor como homem e da sua capacidade de trabalho… --------------------------  

-----------------------------------------------------------  

que for o Presidente de 

-------------------------------------------------------   
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 ----------- Senhor Presidente 

 ----------- Senhoras e Senhores Deputados

 ----------- Não posso deixar de registar com tristeza o facto de a composição desta Assembleia 

ter ficado mais pobre, já que o Partido Socialista deixou de te

Municipal, pelo menos formalmente. 

 ----------- Quem, como eu, gosta do debate de ideias e do confronto leal de posições e de 

pontos de vista, tem que considerar uma má notícia para o enriquecimento do debate o 

desaparecimento (pelo men

 ----------- Mas se, por um lado esta Assembleia perdeu a representatividade do PS, por outro 

ganhou uma nova força… Os deputados da Lista da UPOB.

 ----------- Se, por um lado, perdemos a representatividade do

a presenta dos cidadãos sem filiação partidária, ou pelo menos sem assunção pública de 

orientação partidária formal.

 ----------- É por isso que aqui deixamos também os parabéns para os deputados independentes 

eleitos nas listas da UPOB, mas também, se me for permitido tal leitura, porque a sensibilidade 

socialista ainda persiste em alguns dos deputados bem conhecidos, eleitos na lista da UPOB.

 ----------- Parabéns pela força que deram a este órgão.

 ----------- Depois os Vencedores, aos Senhores Presiden

União de Freguesias do Troviscal, Bustos e Mamarrosa. 

 ----------- Muitos parabéns pelas suas vitórias.

 ----------- Ao Senhor Presidente de Junta da Palhaça, permita

especial, gostaria de lhe dar os Para

 ----------- “Na natureza, nada se ganha, nada se perde. Tudo se transforma”
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 ----------------------------------------------------------------

Senhoras e Senhores Deputados ----------------------------------------------------------------

Não posso deixar de registar com tristeza o facto de a composição desta Assembleia 

ter ficado mais pobre, já que o Partido Socialista deixou de ter representação na Assembleia 

Municipal, pelo menos formalmente.  ----------------------------------------------------------------

Quem, como eu, gosta do debate de ideias e do confronto leal de posições e de 

pontos de vista, tem que considerar uma má notícia para o enriquecimento do debate o 

desaparecimento (pelo menos formalmente), nesta Assembleia Municipal do partido socialista.

Mas se, por um lado esta Assembleia perdeu a representatividade do PS, por outro 

ganhou uma nova força… Os deputados da Lista da UPOB. --------------------------------

Se, por um lado, perdemos a representatividade do Partido Socialista, ganhamos com 

a presenta dos cidadãos sem filiação partidária, ou pelo menos sem assunção pública de 

orientação partidária formal.----------------------------------------------------------------

É por isso que aqui deixamos também os parabéns para os deputados independentes 

POB, mas também, se me for permitido tal leitura, porque a sensibilidade 

socialista ainda persiste em alguns dos deputados bem conhecidos, eleitos na lista da UPOB.

Parabéns pela força que deram a este órgão. --------------------------------

Depois os Vencedores, aos Senhores Presidentes de Junta de Oliveira do Bairro, Oiã, 

União de Freguesias do Troviscal, Bustos e Mamarrosa.  --------------------------------

Muitos parabéns pelas suas vitórias. ----------------------------------------------------------------

Ao Senhor Presidente de Junta da Palhaça, permita-me Sr. Presidente, um destaque 

especial, gostaria de lhe dar os Parabéns pela vitória, digna da famosa frase de Lavoisier…

“Na natureza, nada se ganha, nada se perde. Tudo se transforma”
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----------------------------------------------------------   

--------------------------------------  

Não posso deixar de registar com tristeza o facto de a composição desta Assembleia 

r representação na Assembleia 

----------------------------------------------  

Quem, como eu, gosta do debate de ideias e do confronto leal de posições e de 

pontos de vista, tem que considerar uma má notícia para o enriquecimento do debate o 

os formalmente), nesta Assembleia Municipal do partido socialista.   

Mas se, por um lado esta Assembleia perdeu a representatividade do PS, por outro 

-----------------------------------------------  

Partido Socialista, ganhamos com 

a presenta dos cidadãos sem filiação partidária, ou pelo menos sem assunção pública de 

----------------------------------------------------------  

É por isso que aqui deixamos também os parabéns para os deputados independentes 

POB, mas também, se me for permitido tal leitura, porque a sensibilidade 

socialista ainda persiste em alguns dos deputados bem conhecidos, eleitos na lista da UPOB. --  

------------------------------------------------------  

tes de Junta de Oliveira do Bairro, Oiã, 

---------------------------------------------------  

----------------------------------   

me Sr. Presidente, um destaque 

béns pela vitória, digna da famosa frase de Lavoisier… ----   

“Na natureza, nada se ganha, nada se perde. Tudo se transforma” --------------------------  
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 ----------- Ao CDS/PP, os meus mais rasgados elogios. Pela coragem de não se esconderem, 

pela força de nunca desistirem.

 ----------- São profundamente 

 ----------- Saibam que tenho muito orgulho em vos ter como adversários. E muito me honra e, se 

me permitem, muito me engrandece saber que vos vou enfrentar. 

 ----------- Portanto a glória aos vencedores…

 ----------- Finalmente, a honra para os vencidos…

 ----------- A minha última palavra é para os derrotados, além do PS bem entendido que esse, 

com muita pena minha, nem sequer foi a votos, portanto perdeu por falta de comparência…mas 

é a vida… --------------------------------

 ----------- Mas naturalmente que o grande derrotado foi o meu partido, o Partido Socia

Democrata. --------------------------------

 ----------- Que têm esta coisa em comum com o CDS não se esconde, nem se desculpa.

 ----------- Assumimos a derrota e aceitamos as consequências.

 ----------- Eu, enquanto líder de Bancada deste partido nesta Assembleia, assumo 

responsabilidades acrescidas nos resultados e, 

fugir delas. --------------------------------

 ----------- Mas também saberão todos que este partido respeita muito cada um dos votos que 

nos foram confiados. --------------------------------

 ----------- Respeita muito a responsabilidade de sermos eleitos nas listas deste grande partido 

que é a Social Democracia Portuguesa.

 ----------- E é por isso que contarão todos, a Mesa e o Seu Presidente, o executivo e o Sr. 

Presidente de Câmara e obviamente a Bancada do CDS/PP nesta Assembleia, com a 
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Ao CDS/PP, os meus mais rasgados elogios. Pela coragem de não se esconderem, 

pela força de nunca desistirem. ----------------------------------------------------------------

São profundamente aquilo em que acreditam. --------------------------------

Saibam que tenho muito orgulho em vos ter como adversários. E muito me honra e, se 

me permitem, muito me engrandece saber que vos vou enfrentar. --------------------------------

Portanto a glória aos vencedores…----------------------------------------------------------------

Finalmente, a honra para os vencidos… -------------------------------------------------------------

minha última palavra é para os derrotados, além do PS bem entendido que esse, 

com muita pena minha, nem sequer foi a votos, portanto perdeu por falta de comparência…mas 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mas naturalmente que o grande derrotado foi o meu partido, o Partido Socia

------------------------------------------------------------------------------------------------

Que têm esta coisa em comum com o CDS não se esconde, nem se desculpa.

Assumimos a derrota e aceitamos as consequências. --------------------------------

Eu, enquanto líder de Bancada deste partido nesta Assembleia, assumo 

responsabilidades acrescidas nos resultados e, quem me conhece, saberá que não tenciono 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mas também saberão todos que este partido respeita muito cada um dos votos que 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Respeita muito a responsabilidade de sermos eleitos nas listas deste grande partido 

Democracia Portuguesa. ----------------------------------------------------------------

E é por isso que contarão todos, a Mesa e o Seu Presidente, o executivo e o Sr. 

Presidente de Câmara e obviamente a Bancada do CDS/PP nesta Assembleia, com a 
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Ao CDS/PP, os meus mais rasgados elogios. Pela coragem de não se esconderem, 

-----------------------------------------------------  

------------------------------------------------------  

Saibam que tenho muito orgulho em vos ter como adversários. E muito me honra e, se 

---------------------------------------      

------------------------------------  

-----------------------------  

minha última palavra é para os derrotados, além do PS bem entendido que esse, 

com muita pena minha, nem sequer foi a votos, portanto perdeu por falta de comparência…mas 

-------------------------------------------------  

Mas naturalmente que o grande derrotado foi o meu partido, o Partido Social 

-----------------------------------------------  

Que têm esta coisa em comum com o CDS não se esconde, nem se desculpa. ---------  

-------------------------------------------  

Eu, enquanto líder de Bancada deste partido nesta Assembleia, assumo 

quem me conhece, saberá que não tenciono 

------------------------------------------------  

Mas também saberão todos que este partido respeita muito cada um dos votos que 

-----------------------------------  

Respeita muito a responsabilidade de sermos eleitos nas listas deste grande partido 

------------------------------------------  

E é por isso que contarão todos, a Mesa e o Seu Presidente, o executivo e o Sr. 

Presidente de Câmara e obviamente a Bancada do CDS/PP nesta Assembleia, com a 
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determinação de quem sabe muito bem o que defende, de quem não tem dúvid

que entende ser o melhor para o Município.

 ----------- E, claro que contarão também com a acutilância e tenacidade que o engenho e a arte 

me conseguirem conferir… --------------------------------

 ----------- Esta é a minha, esta é nossa forma de honrar os nossos adversários, o Município e 

cada um dos votos que nos forma confiados. 

 ----------- Determinação, frontalidade e acutilância, não terão nada menos que isso…

 ----------- Acho até que já devem ter dado por isso… mas ainda é só o começo… Palavra de 

Nuno Barata.” --------------------------------

Em seguida interveio a representante do Partido 

----------- Membro ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL 

da Bancada do Partido CDS

 ----------- “…Uma palavra de especial apreço a todos os que serviram

cessam funções, seja no Executivo, na Assembleia Municipal ou nos Órgãos de Freguesia.

 ----------- Cada um à sua maneira deu o melhor de si para o bem de todos. A todos, muito 

obrigado. --------------------------------

 ----------- Há quatro anos escrevi as seguintes palavras na 

pensava poder vir a proferir na altura;

 ----------- ”Grandes são os ensinamentos que se retiram das vitórias, mas profundos e 

enriquecedores são aqueles que retiramos das derrotas."

 ----------- O caminho para o dia de hoje, começou, em grande par

 ----------- Este caminho foi, desde ai, a ser alicerçado e, desde ai, foi clarividente que só seria 

possível conseguir uma candidatura, baseada numa equipa e numa equipa que, per si, fizesse 
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determinação de quem sabe muito bem o que defende, de quem não tem dúvid

que entende ser o melhor para o Município. ----------------------------------------------------------------

E, claro que contarão também com a acutilância e tenacidade que o engenho e a arte 

----------------------------------------------------------------

Esta é a minha, esta é nossa forma de honrar os nossos adversários, o Município e 

m dos votos que nos forma confiados.  ----------------------------------------------------------------

Determinação, frontalidade e acutilância, não terão nada menos que isso…

Acho até que já devem ter dado por isso… mas ainda é só o começo… Palavra de 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Em seguida interveio a representante do Partido CDS-PP – Partido Popular. 

ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL 

da Bancada do Partido CDS-PP – Partido Popular, efetuou a seguinte intervenção;

Uma palavra de especial apreço a todos os que serviram o concelho e que agora 

cessam funções, seja no Executivo, na Assembleia Municipal ou nos Órgãos de Freguesia.

Cada um à sua maneira deu o melhor de si para o bem de todos. A todos, muito 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Há quatro anos escrevi as seguintes palavras na preparação de um discurso que 

pensava poder vir a proferir na altura; ----------------------------------------------------------------

”Grandes são os ensinamentos que se retiram das vitórias, mas profundos e 

enriquecedores são aqueles que retiramos das derrotas." --------------------------------

O caminho para o dia de hoje, começou, em grande parte ai, há quatro anos.

Este caminho foi, desde ai, a ser alicerçado e, desde ai, foi clarividente que só seria 

possível conseguir uma candidatura, baseada numa equipa e numa equipa que, per si, fizesse 
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determinação de quem sabe muito bem o que defende, de quem não tem dúvidas sobre e o 

-------------------------------------  

E, claro que contarão também com a acutilância e tenacidade que o engenho e a arte 

-----------------------------------------------------------  

Esta é a minha, esta é nossa forma de honrar os nossos adversários, o Município e 

----------------------------------  

Determinação, frontalidade e acutilância, não terão nada menos que isso… --------------  

Acho até que já devem ter dado por isso… mas ainda é só o começo… Palavra de 

--------------------------------------------   

Partido Popular. -------------  

ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – que em nome 

Partido Popular, efetuou a seguinte intervenção; ----------------  

o concelho e que agora 

cessam funções, seja no Executivo, na Assembleia Municipal ou nos Órgãos de Freguesia. -----  

Cada um à sua maneira deu o melhor de si para o bem de todos. A todos, muito 

--------------------------------------------------  

preparação de um discurso que 

---------------------------------------------  

”Grandes são os ensinamentos que se retiram das vitórias, mas profundos e 

--------------------------------------------------  

te ai, há quatro anos. ------------  

Este caminho foi, desde ai, a ser alicerçado e, desde ai, foi clarividente que só seria 

possível conseguir uma candidatura, baseada numa equipa e numa equipa que, per si, fizesse 
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a diferença e que desde ai assumisse uma atuação de 

 ----------- Que só seria possível formar Autarcas, Vereadores e Membros da Assembleia 

Municipal, que pudessem vir a ser apresentados como candidatos credíveis a estas eleições, 

através de uma oposição responsável.

 ----------- Que só com um trabalho próximo, respo

conseguiríamos que os nossos Presidentes de Junta e suas equipas, pudessem dar um 

exemplo das nossas capacidades de gestão.

 ----------- Que a firmeza e a coerência das nossas convicções, fossem também o garante da 

estabilidade da nossa visão para o concelho e das nossas propostas para o seu futuro.

 ----------- Que a experiência e a estabilidade e coerência nas ações são o garante de um 

executivo vencedor. --------------------------------

 ----------- E que a empatia e a proximidade podem e devem trazer os oliveirenses a um 

interesse e participação na causa pública e que a essa proximidade possam recorrer para 

amparo e apoio. --------------------------------

 ----------- E esta visão deu os seus frutos.

 ----------- Aqui estamos a iniciar um novo ciclo. Seja na gestão autárquica, seja na sua 

fiscalização e acompanhamento le

 ----------- No Executivo, cumpriremos o compromisso de uma gestão transparente e eficiente e 

esperamos a colaboração responsável dos representantes de todas as outras forças políticas.

 ----------- Não esquecendo que estamos comprometidos a gestão do bem comum, ter

como objetivo uma gestão de proximidade e de promoção de uma melhor qualidade de vida 

para todos, sempre cientes que os recursos que o executivo vai gerir são os recursos 

disponibilizados pelos portugueses e pelos oliveirenses.

 ----------- Havemos de encontrar 

 

Sessão da Assembleia Municipal de 23.10’17   

a diferença e que desde ai assumisse uma atuação de maturidade. --------------------------------

Que só seria possível formar Autarcas, Vereadores e Membros da Assembleia 

Municipal, que pudessem vir a ser apresentados como candidatos credíveis a estas eleições, 

através de uma oposição responsável. ----------------------------------------------------------------

Que só com um trabalho próximo, responsável e consciencioso do bem público é que 

conseguiríamos que os nossos Presidentes de Junta e suas equipas, pudessem dar um 

exemplo das nossas capacidades de gestão. ----------------------------------------------------------------

Que a firmeza e a coerência das nossas convicções, fossem também o garante da 

dade da nossa visão para o concelho e das nossas propostas para o seu futuro.

Que a experiência e a estabilidade e coerência nas ações são o garante de um 

------------------------------------------------------------------------------------------------

E que a empatia e a proximidade podem e devem trazer os oliveirenses a um 

interesse e participação na causa pública e que a essa proximidade possam recorrer para 

------------------------------------------------------------------------------------------------

E esta visão deu os seus frutos. ----------------------------------------------------------------

Aqui estamos a iniciar um novo ciclo. Seja na gestão autárquica, seja na sua 

fiscalização e acompanhamento legislativo. ----------------------------------------------------------------

No Executivo, cumpriremos o compromisso de uma gestão transparente e eficiente e 

esperamos a colaboração responsável dos representantes de todas as outras forças políticas.

Não esquecendo que estamos comprometidos a gestão do bem comum, ter

como objetivo uma gestão de proximidade e de promoção de uma melhor qualidade de vida 

para todos, sempre cientes que os recursos que o executivo vai gerir são os recursos 

disponibilizados pelos portugueses e pelos oliveirenses. --------------------------------

Havemos de encontrar algumas bandeiras dentro de uma ou outra gaveta, não porque 

19|23 

-------------------------------------   

Que só seria possível formar Autarcas, Vereadores e Membros da Assembleia 

Municipal, que pudessem vir a ser apresentados como candidatos credíveis a estas eleições, 

-------------------------------------------  

nsável e consciencioso do bem público é que 

conseguiríamos que os nossos Presidentes de Junta e suas equipas, pudessem dar um 

-----------------------------------  

Que a firmeza e a coerência das nossas convicções, fossem também o garante da 

dade da nossa visão para o concelho e das nossas propostas para o seu futuro. ----------  

Que a experiência e a estabilidade e coerência nas ações são o garante de um 

------------------------------------  

E que a empatia e a proximidade podem e devem trazer os oliveirenses a um maior 

interesse e participação na causa pública e que a essa proximidade possam recorrer para 

-----------------------------------------  

----------------------------------------  

Aqui estamos a iniciar um novo ciclo. Seja na gestão autárquica, seja na sua 

-------------------------------------  

No Executivo, cumpriremos o compromisso de uma gestão transparente e eficiente e 

esperamos a colaboração responsável dos representantes de todas as outras forças políticas. -   

Não esquecendo que estamos comprometidos a gestão do bem comum, teremos 

como objetivo uma gestão de proximidade e de promoção de uma melhor qualidade de vida 

para todos, sempre cientes que os recursos que o executivo vai gerir são os recursos 

----------------------------------------------------  

algumas bandeiras dentro de uma ou outra gaveta, não porque 
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isso faça parte da gestão, mas porque faz parte da ação governativa.

 ----------- Nesta Assembleia, lugar de acompanhamento da ação executiva, mas também de 

combate politico, pugnaremos pela defesa dos nosso

eleitores e pela sua dimensão renovadora.

 ----------- E falando de renovação, contra mim falo. Este será o meu sexto mandato como 

Membro da Assembleia Municipal. Não que esta referência seja sinal de despedida, mas de dar 

oportunidade a uma saudação de Boas Vindas a todos aqueles que assumem pela primeira vez 

esta honra, mas principalmente esta disponibilidade para o serviço.

 ----------- O serviço ao concelho e á causa pública.

 ----------- Há aqueles que regressam, é uma grande alegria poder conta

com a vossa experiência. --------------------------------

 ----------- Esta casa é uma casa de debate, mas acima de tudo, onde se projeta, programa, 

prepara e se capacita a boa governança do nosso Concelho.

 ----------- Cada um de nós, à sua maneira, com os seus valores, as suas capacida

conhecimentos, habilitações, raízes ideológicas e partidárias dará o seu contributo para o bem 

maior. Mas este contributo será sempre em benefício da Assembleia Municipal e do nosso 

Concelho. --------------------------------

 ----------- Permitam-me uma palavra especial para aquele que, para mi

por todos nós como servidor deste Órgão e do Concelho enquanto Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal: o Dr. Manuel Nunes Simões dos Santos.

 ----------- Apesar das suas convicções ideológicas, sempre soube colocar, principalmente, os 

seus valores pessoais e humanistas à frente na direção dos trabalhos e na grandiosidade 

democrática desta casa. --------------------------------

 ----------- Perante a possibilidade de uma menor consideração pelo órgão, foi ele quem primeiro 
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isso faça parte da gestão, mas porque faz parte da ação governativa. --------------------------------

Nesta Assembleia, lugar de acompanhamento da ação executiva, mas também de 

combate politico, pugnaremos pela defesa dos nossos ideais e pelo cumprimento do voto dos 

eleitores e pela sua dimensão renovadora. ----------------------------------------------------------------

E falando de renovação, contra mim falo. Este será o meu sexto mandato como 

Membro da Assembleia Municipal. Não que esta referência seja sinal de despedida, mas de dar 

tunidade a uma saudação de Boas Vindas a todos aqueles que assumem pela primeira vez 

esta honra, mas principalmente esta disponibilidade para o serviço. --------------------------------

O serviço ao concelho e á causa pública. --------------------------------

Há aqueles que regressam, é uma grande alegria poder contar outra vez convosco e 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Esta casa é uma casa de debate, mas acima de tudo, onde se projeta, programa, 

prepara e se capacita a boa governança do nosso Concelho.--------------------------------

Cada um de nós, à sua maneira, com os seus valores, as suas capacida

conhecimentos, habilitações, raízes ideológicas e partidárias dará o seu contributo para o bem 

maior. Mas este contributo será sempre em benefício da Assembleia Municipal e do nosso 

------------------------------------------------------------------------------------------------

me uma palavra especial para aquele que, para mim, é o exemplo a seguir 

por todos nós como servidor deste Órgão e do Concelho enquanto Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal: o Dr. Manuel Nunes Simões dos Santos. --------------------------------

Apesar das suas convicções ideológicas, sempre soube colocar, principalmente, os 

valores pessoais e humanistas à frente na direção dos trabalhos e na grandiosidade 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Perante a possibilidade de uma menor consideração pelo órgão, foi ele quem primeiro 
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----------------------------------  

Nesta Assembleia, lugar de acompanhamento da ação executiva, mas também de 

s ideais e pelo cumprimento do voto dos 

--------------------------------------  

E falando de renovação, contra mim falo. Este será o meu sexto mandato como 

Membro da Assembleia Municipal. Não que esta referência seja sinal de despedida, mas de dar 

tunidade a uma saudação de Boas Vindas a todos aqueles que assumem pela primeira vez 

-------------------------------------  

------------------------------------------------------------  

r outra vez convosco e 

-----------------------------  

Esta casa é uma casa de debate, mas acima de tudo, onde se projeta, programa, 

----------------------------------------------  

Cada um de nós, à sua maneira, com os seus valores, as suas capacidades, 

conhecimentos, habilitações, raízes ideológicas e partidárias dará o seu contributo para o bem 

maior. Mas este contributo será sempre em benefício da Assembleia Municipal e do nosso 

-------------------------------------------------  

m, é o exemplo a seguir 

por todos nós como servidor deste Órgão e do Concelho enquanto Presidente da Mesa da 

------------------------------------------  

Apesar das suas convicções ideológicas, sempre soube colocar, principalmente, os 

valores pessoais e humanistas à frente na direção dos trabalhos e na grandiosidade 

------------------------------  

Perante a possibilidade de uma menor consideração pelo órgão, foi ele quem primeiro 
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sentiu as suas dores e atuou pelo primor e reverência que esta

 ----------- Sempre soube ouvir e primar por conseguir consenso nas ações, não deixando de 

garantir a sua independência pessoal e assumindo a solidão da sua decisão final.

 ----------- O meu agradecimento pessoal, que penso extensível aos que consigo privaram na 

Comissão Permanente e na gestão dos trabalhos desta, muito por sua causa, respeitável e 

incontornável casa. --------------------------------

 ----------- Hoje é o primeiro dia de um novo ciclo, e se o conseguirmos, baseados no seu 

exemplo estaremos todos agradecidos a si. Muito obrigado ao Dr. Nunes

-----------Seguidamente o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal usou igualmente 

da palavra, a fim de proferir algumas palavras. 

----------- Presidente da Mesa da 

– efetuou igualmente uma intervenção do seguinte teor:

 ----------- “…A razão de ser, neste concelho de Oliveira do Bairro, do poder local democrático e 

por isso razão de estarmos aqui hoje neste ato solene de cidada

elevados cumprimentos. --------------------------------

 ----------- As minhas primeiras palavras, são para todos os presentes, neste ato de instalação e 

primeira reunião da Assembleia Municipal, ato revestido de singular importância para o 

exercício do poder democrático lo

vivências, expressas na busca do bem

 ----------- Na pessoa de cada um dos presentes, cumprimento todos os cidadãos e munícipes de 

Oliveira do Bairro, que no passado dia 01 d

responsável no ato eleitoral autárquico, manifestando a sua vontade diante dos diferentes 

programas e propostas eleitorais e assim, contribuíram ar ao estado da democracia no poder 

local em que o povo exerce a 
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sentiu as suas dores e atuou pelo primor e reverência que esta casa merece.

Sempre soube ouvir e primar por conseguir consenso nas ações, não deixando de 

garantir a sua independência pessoal e assumindo a solidão da sua decisão final.

O meu agradecimento pessoal, que penso extensível aos que consigo privaram na 

Comissão Permanente e na gestão dos trabalhos desta, muito por sua causa, respeitável e 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoje é o primeiro dia de um novo ciclo, e se o conseguirmos, baseados no seu 

exemplo estaremos todos agradecidos a si. Muito obrigado ao Dr. Nunes, obrigado a todos.

Seguidamente o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal usou igualmente 

da palavra, a fim de proferir algumas palavras. ------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS 

efetuou igualmente uma intervenção do seguinte teor: --------------------------------

A razão de ser, neste concelho de Oliveira do Bairro, do poder local democrático e 

por isso razão de estarmos aqui hoje neste ato solene de cidadania a todos, os meus mais 

----------------------------------------------------------------------------------------------

As minhas primeiras palavras, são para todos os presentes, neste ato de instalação e 

primeira reunião da Assembleia Municipal, ato revestido de singular importância para o 

exercício do poder democrático local, perto das pessoas reais, das suas reais existências e 

vivências, expressas na busca do bem-estar pessoal, familiar e social. --------------------------------

Na pessoa de cada um dos presentes, cumprimento todos os cidadãos e munícipes de 

Oliveira do Bairro, que no passado dia 01 de outubro, participaram de forma consciente e 

responsável no ato eleitoral autárquico, manifestando a sua vontade diante dos diferentes 

programas e propostas eleitorais e assim, contribuíram ar ao estado da democracia no poder 

local em que o povo exerce a soberania, direta ou indiretamente ao escolher os seus legítimos 
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casa merece. ------------------------   

Sempre soube ouvir e primar por conseguir consenso nas ações, não deixando de 

garantir a sua independência pessoal e assumindo a solidão da sua decisão final. ------------------  

O meu agradecimento pessoal, que penso extensível aos que consigo privaram na 

Comissão Permanente e na gestão dos trabalhos desta, muito por sua causa, respeitável e 

-------------------------------------  

Hoje é o primeiro dia de um novo ciclo, e se o conseguirmos, baseados no seu 

, obrigado a todos. ----   

Seguidamente o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal usou igualmente 

------------------------------------------------ ----------------   

FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS 

----------------------------------------------------  

A razão de ser, neste concelho de Oliveira do Bairro, do poder local democrático e 

nia a todos, os meus mais 

------------------------------  

As minhas primeiras palavras, são para todos os presentes, neste ato de instalação e 

primeira reunião da Assembleia Municipal, ato revestido de singular importância para o 

cal, perto das pessoas reais, das suas reais existências e 

---------------------------------  

Na pessoa de cada um dos presentes, cumprimento todos os cidadãos e munícipes de 

e outubro, participaram de forma consciente e 

responsável no ato eleitoral autárquico, manifestando a sua vontade diante dos diferentes 

programas e propostas eleitorais e assim, contribuíram ar ao estado da democracia no poder 

soberania, direta ou indiretamente ao escolher os seus legítimos 
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representantes para defesa da causa púbica e do bem comum.

 ----------- Uma segunda palavra dirijo

Assembleia Dr. Manuel Nunes Simões dos Santos e d

Municipal de Oliveira do Bairro Mário João Oliveira e neles todos os autarcas que cessaram as 

suas funções, pelo seu trabalho e serviço de elevada dedicação à causa pública, para bem da 

sociedade oliveirense no plano 

educação, ou na busca de uma maior e melhor qualidade de vida, para todos os oliveirenses.

 ----------- É com honra e muita humildade, com o espirito de aprendiz até morrer, que assumo o 

compromisso de servir a c

Municipal. Fá-lo-ei com imparcialidade, com independência, com bom senso, com diálogo 

aberto e atento à colaboração positiva de todos, na busca de consensos, sem servilismos, mas 

com a reta intenção de que com trabalho e suor se chega a bom porto.

 ----------- E este porto, como ponto de chegada, que precisa antes de um caminho e como diz o 

poeta “caminho que se faz, caminhando”, ao qual acrescento que tem que ter um objetivo em 

mente e no coração, sempre pr

partir da realidade que nos envolve, que são as pessoas e por isso comprometo

perto de todos e de cada um e ser Presidente desta Assembleia Municipal para todas as 

bancadas do mesmo modo. 

 ----------- Com uma atitude atente a proactiva na procura do bem maior, também assumo a 

minha colaboração institucional, com o Executivo da Câmara Municipal. Colaboração 

institucional que da minha parte, pretende ser com competência, com eficácia efetiva e afe

por uma simples razão, não estou aqui em nome próprio ou pessoal, mas em nome dos 

cidadãos que me confiaram o seu voto e essa é a razão de eu entrar nesta altura na política e 

na vida pública, como cidadão que sou.

 ----------- Renovo ainda o meu compromisso de 
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representantes para defesa da causa púbica e do bem comum. --------------------------------

Uma segunda palavra dirijo-a, na pessoa do senhor Presidente cessante da Mesa da 

Assembleia Dr. Manuel Nunes Simões dos Santos e do senhor Presidente cessante da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro Mário João Oliveira e neles todos os autarcas que cessaram as 

suas funções, pelo seu trabalho e serviço de elevada dedicação à causa pública, para bem da 

sociedade oliveirense no plano político, económico ou social de gestão autárquica, na 

educação, ou na busca de uma maior e melhor qualidade de vida, para todos os oliveirenses.

É com honra e muita humildade, com o espirito de aprendiz até morrer, que assumo o 

compromisso de servir a causa pública, agora como Presidente da Mesa desta Assembleia 

ei com imparcialidade, com independência, com bom senso, com diálogo 

aberto e atento à colaboração positiva de todos, na busca de consensos, sem servilismos, mas 

ção de que com trabalho e suor se chega a bom porto. --------------------------------

E este porto, como ponto de chegada, que precisa antes de um caminho e como diz o 

poeta “caminho que se faz, caminhando”, ao qual acrescento que tem que ter um objetivo em 

mente e no coração, sempre presente e que nos possa levar mais longe e sonhar mais alto, a 

partir da realidade que nos envolve, que são as pessoas e por isso comprometo

perto de todos e de cada um e ser Presidente desta Assembleia Municipal para todas as 

 ----------------------------------------------------------------

Com uma atitude atente a proactiva na procura do bem maior, também assumo a 

minha colaboração institucional, com o Executivo da Câmara Municipal. Colaboração 

institucional que da minha parte, pretende ser com competência, com eficácia efetiva e afe

por uma simples razão, não estou aqui em nome próprio ou pessoal, mas em nome dos 

cidadãos que me confiaram o seu voto e essa é a razão de eu entrar nesta altura na política e 

na vida pública, como cidadão que sou. ----------------------------------------------------------------

Renovo ainda o meu compromisso de estar disponível, para auscultar os meus 
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a, na pessoa do senhor Presidente cessante da Mesa da 

o senhor Presidente cessante da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro Mário João Oliveira e neles todos os autarcas que cessaram as 

suas funções, pelo seu trabalho e serviço de elevada dedicação à causa pública, para bem da 

político, económico ou social de gestão autárquica, na 

educação, ou na busca de uma maior e melhor qualidade de vida, para todos os oliveirenses. --  

É com honra e muita humildade, com o espirito de aprendiz até morrer, que assumo o 

ausa pública, agora como Presidente da Mesa desta Assembleia 

ei com imparcialidade, com independência, com bom senso, com diálogo 

aberto e atento à colaboração positiva de todos, na busca de consensos, sem servilismos, mas 

--------------------------------  

E este porto, como ponto de chegada, que precisa antes de um caminho e como diz o 

poeta “caminho que se faz, caminhando”, ao qual acrescento que tem que ter um objetivo em 

esente e que nos possa levar mais longe e sonhar mais alto, a 

partir da realidade que nos envolve, que são as pessoas e por isso comprometo-me em estar 

perto de todos e de cada um e ser Presidente desta Assembleia Municipal para todas as 

----------------------------------------------------------  

Com uma atitude atente a proactiva na procura do bem maior, também assumo a 

minha colaboração institucional, com o Executivo da Câmara Municipal. Colaboração 

institucional que da minha parte, pretende ser com competência, com eficácia efetiva e afetiva 

por uma simples razão, não estou aqui em nome próprio ou pessoal, mas em nome dos 

cidadãos que me confiaram o seu voto e essa é a razão de eu entrar nesta altura na política e 

------------------------------------------  

estar disponível, para auscultar os meus 



 
 
Sessão da Assembleia Municipal de 23.10’17

concidadãos e todos os membros de qualquer uma bancada e é com este simples e claro 

propósito que hoje quero no meu sentir e também com a minha inteligência, dispor

servir e servir a cada um estando perto.

 ----------- O meu sentido de elevado agradecimento à presença numerosa de todos os cidadãos 

oliveirenses, investidos ou eleitos de um lugar de ação política ou simplesmente cidadãos que 

aqui hoje nos quiseram presentear pela sua presença, que é já participação da vi

política local e assim elevando a democracia na nossa terra, no nosso concelho de Oliveira do 

Bairro. --  --------------------------------

 ----------- Um bem-haja por dignificarem este ato público, democrático da nossa política local.

 ----------- Viva Oliveira do Bairro.”

 ----------- Em seguida, nada mais 

Municipal, deu por encerrada esta primeira Sessão da Assembleia Municipal, da qual se lavrou 

a presente Ata, que após a respetiva Aprovação vai ser assinada pelo Presidente, respetivos 

Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. 

 

 

 

 

Sessão da Assembleia Municipal de 23.10’17   

concidadãos e todos os membros de qualquer uma bancada e é com este simples e claro 

propósito que hoje quero no meu sentir e também com a minha inteligência, dispor

servir e servir a cada um estando perto. ----------------------------------------------------------------

O meu sentido de elevado agradecimento à presença numerosa de todos os cidadãos 

oliveirenses, investidos ou eleitos de um lugar de ação política ou simplesmente cidadãos que 

aqui hoje nos quiseram presentear pela sua presença, que é já participação da vi

política local e assim elevando a democracia na nossa terra, no nosso concelho de Oliveira do 

------------------------------------------------------------------------------------------------

haja por dignificarem este ato público, democrático da nossa política local.

Viva Oliveira do Bairro.” ----------------------------------------------------------------

Em seguida, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, deu por encerrada esta primeira Sessão da Assembleia Municipal, da qual se lavrou 

a presente Ata, que após a respetiva Aprovação vai ser assinada pelo Presidente, respetivos 

os Membros da Assembleia que o desejem fazer. -------------------------------------

23|23 

concidadãos e todos os membros de qualquer uma bancada e é com este simples e claro 

propósito que hoje quero no meu sentir e também com a minha inteligência, dispor-me para 

------------------------------------------   

O meu sentido de elevado agradecimento à presença numerosa de todos os cidadãos 

oliveirenses, investidos ou eleitos de um lugar de ação política ou simplesmente cidadãos que 

aqui hoje nos quiseram presentear pela sua presença, que é já participação da vida pública, da 

política local e assim elevando a democracia na nossa terra, no nosso concelho de Oliveira do 

---------------------------------------------------  

haja por dignificarem este ato público, democrático da nossa política local. ---  

---------------------------------------------------  

havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, deu por encerrada esta primeira Sessão da Assembleia Municipal, da qual se lavrou 

a presente Ata, que após a respetiva Aprovação vai ser assinada pelo Presidente, respetivos 

-------------------------------------      


