Após 4 anos de mandato e sendo esta a última sessão da assembleia municipal, a Bancada da
CDU gostaria de, em primeiro lugar, enaltecer a discussão política e o debate de ideias que aqui
ocorreu durante o mandato que hoje termina. É certo que, por vezes, a discussão ganhou
contornos mais acalorados mas, continuamos a acreditar que cada um dos elementos desta
Assembleia, quer e luta por um futuro melhor para o Concelho de Alcochete.
Relativamente à bancada da CDU, consideramos que o mandato que hoje termina, honra e
respeita os votos da população que nos elegeu. Nunca nos escusamos ao debate
independentemente da matéria em causa. Assinalamos sempre datas que, não esquecemos
nunca e valorizamos sempre: o dia internacional da mulher, o 25 de Abril e o dia do Trabalhador.
Apresentamos moções sobre a educação e a saúde. Sobre os refugiados e os imigrantes. Sobre
os 40 anos da Constituição da República. Sobre a defesa da água e a gratuitidade dos manuais
escolares. Sobre transportes e mobilidade. Discutimos questões fundamentais como a
construção do novo aeroporto ou a transferência de competências para as autarquias.
A todos, das restantes Bancadas aqui representadas, desejamos os maiores êxitos pessoais e
profissionais.
Em segundo lugar, queremos deixar uma palavra de apreço e agradecimento ao nosso
camarada Fernando Leiria que, a meio deste mandato assumiu a tarefa de presidir a este órgão.
Tarefa que encerra alguma complexidade e exige muita dedicação e competência, amplamente
demonstradas nos últimos dois anos. Não podíamos, no entanto, deixar de fazer referência ao
Presidente que a todos deu posse, uma pessoa muito querida por Alcochete e pelos
Alcochetanos e de quem, estamos certos, todos gostamos muito, o Miguel Boieiro! Um homem
que conhece o Concelho como poucos e que tem demonstrado, nas várias vertentes da sua
vida, um amor a Alcochete e uma dedicação á causa pública incomensurável.
As nossas últimas palavras dirigem-se a Luis Miguel Franco. Presidente da Câmara Municipal
nos últimos 12 anos que, por força da lei, não se voltará a candidatar. Desempenhou as suas
funções ao longo dos seus três mandatos na Presidência da Câmara, com brio, com
profissionalismo e com extrema competência. Com um poder de comunicação como poucos,
com uma clareza de raciocínio e com um trato com as pessoas que a todos impressiona foi para
nós - os que estão com ele desde o início das suas funções ou aqueles que só neste mandato o
acompanham – um orgulho poder partilhar esta experiência com ele. Um Presidente que ficará
para sempre ligado ao desenvolvimento e ao progresso do nosso Concelho. Um amigo a quem
desejamos os maiores êxitos no futuro.

