
Discurso de Tomada de Posse 

do Presidente da Câmara Municipal de Alcochete 

Sr. Fernando Pinto 

 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal eleito 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal cessante 

Exmos. Srs. Membros da Assembleia Municipal 

Exmos. Vereadores 

Exmos. Presidentes das Juntas de Freguesia e demais membros das Juntas e Assembleias de 

Freguesia 

Distintos Convidados 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Cumprimento-os a todos e agradeço a vossa presença, que muito nos honra. 

Permitam-me uma saudação especial ao povo de Alcochete, a quem agradeço, com emoção, a 

confiança que em mim depositaram para exercer o cargo de Presidente da Câmara. De tudo 

farei em prol da nossa terra de forma a não defraudar as vossas expectativas. 

Uma palavra de reconhecimento pelo modo, a todos os títulos exemplar, como o Senhor 

presidente da Assembleia Municipal cessante, Sr. Fernando Leiria, deu corpo à missão de 

conduzir os trabalhos deste importante órgão municipal. 

Não poderei também, neste momento, deixar de invocar o nome do Dr. Luís Franco pelo 

trabalho desenvolvido neste concelho com a certeza porém de que fez o melhor possível de 

acordo com as condições disponíveis. 

Saúdo de forma efusiva os autarcas recém-empossados, desejando a todos que o nosso 

horizonte seja ALCOCHETE e pelo nosso concelho possamos desenvolver, neste mandato, um 

trabalho sério, rigoroso, profícuo e digno junto das nossas populações. 

Por fim, mas não menos importante, uma palavra de apreço e agradecimento a todos os 

autarcas deste concelho que abandonam as suas funções com a certeza de que deram o seu 

melhor nas suas representações. 

Estamos aqui hoje reunidos para formalizar aquela que foi a vontade expressa das nossas 

populações no último acto eleitoral autárquico, a instalação dos novos órgãos autárquicos, a 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal. 



No desempenho das funções de que agora fui investido, procurarei, num verdadeiro trabalho 

de equipa e proximidade, que inclui naturalmente todos os restantes membros do Executivo, 

os restantes órgãos municipais, as instituições do Concelho e todos os Alcochetanos, dar corpo 

aos compromissos que efectuámos durante o período da campanha eleitoral. 

Existe uma distância enorme entre o que ambicionamos para Alcochete e a sua actual 

situação. No entanto, a nossa actuação na gestão municipal vai ter por base três princípios 

fundamentais: Determinação, Rigor e Transparência, no sentido de credibilizar a gestão do 

município perante as instituições e os cidadãos. 

Não vai ser uma tarefa fácil, aliás pelo contrário, serão muitas as adversidades que 

encontraremos no caminho, serão muitos os obstáculos que teremos de contornar, mas este 

cenário não nos provoca nenhuma hesitação. É isto que o povo de Alcochete espera de nós, foi 

por isso que nos elegeram e vamos assumir com determinação este desafio porque a nossa 

terra merece o nosso empenho e de tudo faremos por Alcochete. 

Temos uma equipa competente, coesa e determinada. Mas a tarefa é hercúlea e exige a 

participação de todos, de todos sem excepção. Contamos naturalmente com todos os eleitos, 

Assembleia Municipal e com cada uma das Juntas de Freguesia para, em conjunto, e de mãos 

dadas, darmos o nosso melhor pelo desenvolvimento do nosso concelho. 

Neste desígnio, contamos também com a dedicação e empenho dos funcionários municipais, 

tantas vezes já demonstrada, os quais queremos motivados, de modo a sentirem que o esforço 

individual de cada um é determinante para o resultado global que todos ambicionamos para a 

terra que nos viu nascer, crescer ou que nos acolheu. 

Contamos também com os comerciantes e os empresários para, em conjunto, encontrarmos 

os melhores caminhos no sentido de inverter o declínio económico do concelho. 

É imperioso o envolvimento de todas as Instituições, de todas as associações, cuja acção é da 

maior importância na valorização das pessoas. Pela nossa própria experiência vemos o 

associativismo como pilar do desenvolvimento social e cultural e é nesse sentido que 

procuraremos trabalhar. 

Alcochete é de todos, feita por todos e com todos a servir a causa pública estaremos 

certamente a participar activamente na construção de um concelho melhor. 

A todos os que sentem esta paixão pela nossa terra reafirmo, com emoção e de coração cheio, 

o orgulho que tenho em ser alcochetano e a dedicação ao povo que quero servir, com toda a 

minha determinação e capacidade, honrando o mandato que recebi de todos os que 

acreditaram que era possível FAZER ACONTECER. 

A partir de hoje serei o Presidente de todos e com todos me preocuparei. 

Enquanto acreditar nos meus sonhos nunca me faltará força para lutar por eles. 

Viva Alcochete! 

Alcochete, 23 de Outubro de 2017 


