Caros amigos (e permitam que os trate desta forma),

Após cerca de 35 anos ligado ao Poder Local, sempre
fiel à mesma força o Partido Comunista Português,
como colaborador ou como eleito, desde a FEPU
passando pela APU e agora na CDU, tive ocasião de
constatar nestes mais de 40 anos de Democracia, que
houve de facto uma enorme contribuição do Poder
Local Democrático para a melhoria das condições de
vida

dos

portugueses

e

que

irá

de

certeza

ter

continuidade.

Aqui em Alcochete ainda me lembro como era o
concelho há umas dezenas de anos, e facilmente se
conclui

do

muito

que

foi

feito,

da

enorme

transformação que sofreu.
Apesar da muita obra realizada, dos muitos problemas
resolvidos,

há

certamente

ainda

muitos

e

novos

problemas por resolver. E no futuro outros problemas
irão surgir e certamente uns se resolverão e outros
possivelmente terão uma mais difícil resolução. Mas
na gestão autárquica, como na nossa vida é mesmo
assim, é por vezes uma gestão dependente de factores
exógenos que para muita gente que não participa ou
não está informada, será muito mais fácil criticar e
nada

propor,

revelando

por vezes

um

acentuado

mutismo.

Agora que chegou o momento de cessar funções na
Assembleia

Municipal,

o

que

acontecerá

após

a

investidura do cabeça de lista mais votado nas
próximas eleições de 1 de Outubro neste órgão,
permitam-me que vos diga que foi um prazer e um
privilégio

fazer

parte

nestes

dois

mandatos

da

Assembleia Municipal, importante órgão deliberativo e
fiscalizador, contribuindo para defesa do interesse

público, no respeito pela Lei a qual na minha modesta
opinião deveria ser melhor adaptada em muitos dos
aspectos.
Ainda mais, foi uma enorme honra ser escolhido em
Março

de

2015

para

presidir

a

este

órgão

em

substituição do meu camarada e amigo Miguel Boieiro,
aqui presente com o qual também aprendi bastante.
Função que procurei exercer com a dignidade que o
cargo exige, com ponderação e imparcialidade, o que
por vezes não foi fácil. Quero aqui sublinhar a relação
sempre correcta e cordial com os Srs. Membros da
Assembleia Municipal de todas as forças políticas (PS,
CDS-PP e PSD), e distinguirei sempre as discussões de
ordem política, as quais me dão muito gozo em fazer,
com o relacionamento pessoal com todos vós.
Ao longo do mandato, as discussões na Assembleia
Municipal como órgão político que é, embora por vezes
bastante acaloradas, sempre se desenrolaram num

clima de seriedade, quer da parte dos representantes
das forças que a constituem, quer por parte do
executivo da Câmara, e sempre feitas de forma
correcta, tendo em conta os diversas posicionamentos
de ordem política.
Houve sempre respeito mútuo embora por vezes com
algumas excepções as quais já considero passado e
ficará sempre para quem as praticou.

Por estes motivos, queria agradecer a postura dos Srs.
Membros

da

Assembleia

Municipal

ao

longo

do

mandato, agradecer o facto de sempre terem facilitado
a minha função, e por isso foi relativamente fácil
exercer

o

cargo

de

presidente

da

Assembleia

Municipal, esperando que a próxima seja ainda melhor
quer

na

organização,

quer

na

participação

população, sendo estes os meus votos sinceros.

da

No momento em que muitos autarcas cessam funções,
dirijo uma palavra de apreço e de agradecimento aos
membros cessantes da Assembleia Municipal e do
Executivo Municipal.
Deixem–me destacar se me permitem, nas muitas
reuniões

de

Câmara

que

assisti,

a

dedicação

e

empenho da minha camarada e amiga, a vereadora
Raquel

Prazeres,

e

ainda,

embora

sem

pelouros

distribuídos, mas também com uma prestimosa e
dedicada colaboração os vereadores da oposição Dr.ª
Teresa Morais Sarmento e o Dr. Francisco Giro (seu
substituto desde 3 de Agosto de 2016).

Certamente que ao longo do seu mandato, com
dedicação e responsabilidade deram o seu melhor em
prol de Alcochete e por isso creio que todos saem com
a sensação do dever cumprido. A todos, desejo muitas
felicidades na sua vida profissional e particular.

Mas, neste momento de despedida, permitam-me duas
referências muito especiais.
A primeira, e sem personalizar, pois já sei que algumas
pessoas

não

apreciam,

um

agradecimento

muito

especial ao gabinete de apoio deste órgão Assembleia
Municipal, que muito me ajudou especialmente em
algumas

pequenas

alterações

de

funcionamento

introduzidas, aos técnicos e trabalhadores da Câmara
Municipal que colaboraram mais directamente de
forma inequívoca com a Assembleia Municipal.

A segunda, esta sim bem personalizada, uma palavra
de apreço a este executivo e em especial ao Dr. Luis
Miguel Franco meu camarada e amigo, pelos muitos
anos que dedicou à Câmara Municipal, pelos muitos
anos que dedicou ao Concelho.

Registo para além da sua dedicação, a sua constante
disponibilidade, a sua competência e o seu empenho
pela

causa

pública,

aliado

ao

facto

de

ser

um

comunicador nato.
Queria aqui registar a sua capacidade de trabalho, a
sua determinada e competente liderança. Homem com
visão de futuro, homem com grande capacidade de
decisão

e

de

execução.

Homem

em

quem

os

trabalhadores desta casa confiaram quase cegamente,
porque sabiam que estavam na presença de alguém
competente, porque sabiam que estavam na presença
de um líder.
Homem que fez imenso, sempre com uma gestão
criteriosa e rigorosa. Estas e muitas outras qualidades
são reconhecidas aos muitos membros dos vários
executivos que ele liderou durante 12 anos, porque
sem

eles

não

era

possível

concretizar

benfeitorias para o nosso Concelho.

tantas

Em meu nome e em nome da população do Concelho,
agradeço-te o trabalho feito ao longo destes anos e
desejo-te as maiores felicidades para futuros desafios.

OBRIGADO LUÍS!
ALCOCHETE

RECONHECE

O

TEU

TRABALHO

CONJUNTAMENTE COM AS VÁRIAS EQUIPAS QUE
LIDERASTE.

