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do Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete 

Sr. Mário Catalão 

 

Boa noite 

Quero agradecer o voto de confiança que foi depositado na mesa da Assembleia, da qual eu 

faço parte.  

Quero desejar as boas vindas aos representantes das entidades civis aqui presentes, quer 

militares, religiosas ou civis. 

Quero agradecer a presença dos responsáveis das coletividades, associações e fundações que 

aqui se encontram. 

Agradecer ainda a presença dos novos eleitos e dos eleitos cessantes e desejar uma boa noite 

a todos os presentes. 

Senhoras e senhores, 

Vou dizer umas breves palavras sobre a Assembleia Municipal. 

Quero agradecer em primeiro lugar a todos os eleitos dos órgãos cessantes o trabalho que 

aqui desenvolveram. O que nos diferencia não é o objetivo, que é a defesa da nossa terra, o 

que nos diferencia é o caminho que cada um escolhe para alcançar esse objetivo. 

Aos eleitos desejar um trabalho profícuo na defesa da nossa terra e que ela melhore todos os 

dias como é desejo da população. 

No dia 1 de outubro de 2017, o que foi expresso nas urnas não foi vencedores nem vencidos, 

foi o desejo de mudança do caminho que era trilhado. 

Espero que os novos eleitos de todos os órgãos, sem exceção, percebam a mensagem que foi 

dada e que mudem o paradigma do caminho que era seguido. É isso que as pessoas querem. 

Não se trata de dar aqui uma nota negativa ou positiva a ninguém, mas querer a mudança. 

Depois uma pequena nota porque eu andei a assistir às eleições em todas as Juntas de 

Freguesia e assisti a muita coisa. Devo dizer que acredito na massa humana que aqui está nos 

órgãos eleitos, muitos jovens, que tentem mudar alguma coisa no que à política diz respeito. 

Assisti a coisas que pensava que, neste tempo todo em que estive desligado da política, já não 

existissem. 

As pessoas estão todas aqui em defesa da nossa terra. Não vale a pena andarmos a criar casos 

nem a tentar trilhar caminhos que não interessam a ninguém. Espero que os jovens agora 

eleitos venham com um espírito de mudança, pelo menos nas atitudes, se não for nos 

objetivos, que seja nas atitudes. 



Gostaria que no órgão que faço parte (não falarei dos outros obviamente), que o trabalho seja 

feito com respeito, com dedicação e em prol da nossa terra. Quem não o fizer, acho que não 

está aqui a fazer nada porque o objetivo é esse e não outro. 

Depois por fim desejar que daqui a quatro anos sejamos sujeitos a sufrágio e sejamos 

avaliados então sim por quem tem o direito de nos avaliar, não é os que vão fazer agora, a 

partir de hoje, todos os dias, uma avaliação negativa do que quer que seja feito. Não é esse o 

objetivo. 

Gostaria também de dizer que se os jovens que aqui estão são apelidados de falta de 

experiência como eu fui, se a experiência política é aquilo a que assisti nos últimos dias, 

dispenso-a, não a quero. A experiência que eu quero é de pessoas que tragam novas ideias, 

que queiram desenvolver o concelho, sejam de que força partidária seja, da minha parte não 

serão distinguidos. Claro que há quem ria. Obviamente está no seu direito, estamos numa 

democracia e portanto a democracia permite-nos tomar as atitudes que nós achamos que 

devemos tomar. Porque somos avaliados por gestos e não pelos comportamentos. 

Nada mais tenho a dizer se não desejar boa sorte a todos. Boa noite e muito obrigado pela 

vossa presença. 

 

 

 

 


