INSTALAÇÃO DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
MANDATO DE 2009-2013
ACADEMIA ALMADENSE, 30 DE OUTUBRO DE 2009

Intervenção da Presidente da Câmara Municipal de Almada
Maria Emília de Sousa
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante
Senhoras e Senhores Deputados Municipais
Senhoras e Senhores Vereadores
Senhoras e Senhores Autarcas das Freguesias do nosso Concelho
Senhores Comandantes das Forças Militares e de Segurança
Digníssimos Representantes de Instituições Religiosas
Senhoras e Senhores Dirigentes das Associações Locais – das nossas Colectividades,
Clubes e Instituições Sociais
Srs. Dirigentes e Comandantes dos Bombeiros Voluntários da nossa Terra
Senhoras e Senhores Directores dos Estabelecimentos de Ensino do nosso Concelho
Digníssimos cidadãos detentores das Insígnias e Medalhados de Mérito do nosso
Município
Estimados dirigentes e trabalhadores em geral das Autarquias de Almada
Queridos amigos, professores e educadores, homens e mulheres da Cultura e do
Desporto, da Saúde e da Rede Solidária, das Instituições e das Empresas Públicas e
Privadas do nosso Concelho.
Jovens da nossa Terra
Povo de Almada

Estamos aqui hoje, nesta grande casa do Movimento Associativo Popular da nossa terra –
a Academia Almadense – comungando um momento da mais elevada importância na vida
pública local, a Instalação dos Órgãos Autárquicos para o Mandato de 2009/2013, a
Tomada de Posse como membros dos órgãos deliberativo e executivo da governação do
nosso Concelho para o novo quadriénio que a partir deste momento vai avançar.
Fizemo-lo, como há vários mandatos nos habituámos a fazer, nesta casa cheia de
simbolismo daquilo que somos como comunidade, daquilo que soubemos fazer com o
trabalho empenhado de gerações que ergueram estes baluartes do associativismo, e
edificaram aqui uma das maiores colectividades, referência incontornável do Movimento
Associativo Popular da nossa terra e porque não dizer, do Movimento Associativo de
Portugal.
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Realiza-se esta cerimónia no local certo, por decisão do Presidente da Assembleia
Municipal cessante. Querendo que nele estivessem quem é importante que esteja.
Querendo que ela fosse uma cerimónia pública, amplamente participada, assistida por
todos aqueles que a governação democrática nunca prescindiu de ter a seu lado nos
quotidianos de construção de um Concelho feito de todas as vontades. Querendo que esta
Tomada de Posse tivesse lugar num espaço assim, e num formato destes: aqui neste palco,
nesta tribuna pública, no centro da cidade, perante a qual queremos verbalizar o nosso
compromisso de a servir, como melhor formos capazes.
Estimados Amigos
Cidadãos de Almada
A vossa presença em tão elevado número, a vossa participação neste acto, em nome
individual ou em representação das Instituições da nossa terra é, seguramente, motivo de
especial conforto para todos os eleitos que hoje iniciam funções. Registo com satisfação
terem respondido favoravelmente ao convite que vos foi endereçado para, com a vossa
presença, darem um mais profundo sentido ao “acto de compromisso” que aqui nos
trouxe.
Saúdo viva e calorosamente todos e cada um de vós, membros activos da nossa
comunidade, que a ela dão ou deram o melhor de si, para que seja hoje o pujante edifício
humano a que nos orgulhamos de pertencer.
Não nos reunindo aqui para falar do caminho que aqui nos trouxe, não posso deixar de
vos dirigir algumas palavras de profundo agradecimento pelo que á terra deram muitos
de vós, permitindo-me uma referencia muito especial aos autarcas que integraram os
órgãos executivo e deliberativo das freguesias e do Concelho e que deram o melhor de si,
no âmbito do exercício das suas competências, para chegarmos até aquilo que hoje somos
como território e como comunidade. Uma palavra muito, muito especial, de
reconhecimento àqueles que hoje terminaram funções e agora cederam o lugar a outros
autarcas.
A todos e a cada um deles, eu quero deixar, em meu nome e seguramente em nome dos
autarcas hoje empossados, os protestos da nossa mais viva consideração, do nosso
profundo reconhecimento, estando certa que, na manifestação desta gratidão, nos
reconheceremos todos, se reconhecerá todo o Concelho e cada uma das suas freguesias.
Amigos, pedia-vos que às palavras de reconhecimento que, em nome de todos aqui
proferi, se juntem os aplausos de uma cidade inteira. Os nossos calorosos aplausos para
todos eles.
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Obrigado, caros colegas autarcas, também a vós queremos dizer que as estradas que
vamos percorrer são afinal a continuação dos caminhos que conjuntamente fizemos, e que
aqui nos fizeram chegar.
Bem hajam amigos!
Bem hajam camaradas!
Quero deixar também uma outra palavra aos protagonistas do ciclo temporal encerrado a
11 de Outubro passado, a todos os membros das equipas que integraram as candidaturas
concorrentes às eleições autárquicas, que nos conduziram a este acto solene.
E essa palavra não pode deixar de ser para a acção propositiva e construtiva, para a
diversidade das ideias avançadas para o Concelho e para a certeza de que sendo certo,
como é, que todos se apresentaram ao eleitorado, com interesse e vontade de continuar a
construir um Concelho melhor para todos, é agora o tempo em que, em consonância com
essa vontade de ver Almada melhor, todos nos uniremos para que, na sadia confrontação
de pontos de vista, se possam cumprir os grandes desígnios de uma continuada
transformação qualificadora da nossa terra, rumo a um futuro com mais e melhor
qualidade de vida para todos.
A todos os contendores da peleja autárquica – designadamente os que agora iniciam um
novo ciclo de responsabilidades governativas, as minhas sinceras felicitações pelo
exercício de cidadania que constituiu a elaboração e apresentação dos diversos programas
eleitorais.
Relevando para segundo plano um ou outro “desmando verbal” próprio do combate
eleitoral, quero relevar a acção de proposição positiva das forças políticas que agora
tomam lugar como governantes locais, com as responsabilidades que a moldura legal
portuguesa lhes confere no quadro das responsabilidades próprias dos órgãos
autárquicos.
O Povo de Almada manifestou-se democraticamente no passado dia 11 de Outubro. Disse
de sua justiça, manifestou-se, ponderou as suas escolhas da forma que é do conhecimento
público. Cumpre agora a todos traduzir em actos de governação e em posturas de
governabilidade, a confiança em nós depositada e o mandato de soluções implicitamente
requeridos pelo eleitorado almadense.
Caros Colegas
Estimados Amigos
Compreenderão, certamente, que aqui partilhe algumas palavras pessoais, como
Presidente da Câmara reeleita, como autarca que tem, desde há vários mandatos, dirigido
e coordenado o executivo municipal.
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Quero agradecer a confiança que em mim depositou o Concelho que tanto amo. Quero
agradecer a confiança depositada pelo Povo de Almada num projecto político – o projecto
político da CDU – e na lista de que fui a 1ª candidata, e quero afirmar-vos de que nos
próximos quatro anos, serei a primeira a manter bem vivos e presentes, os compromissos
assumidos, nos actos de construção dos Planos de Actividades para o quadriénio que
agora começa.
Mas também quero dizer, de forma clara e comprometida, que no processo de governação
de que, por vontade do Povo sou a 1ª responsável, manterei uma postura de permanente
disponibilidade para o diálogo com as restantes forças partidárias, também elas eleitas
pelo Povo, tendo em vista o trabalho de construção de um Concelho que todos afirmaram
e querem, que seja cada vez melhor para todos.
A minha governação enquanto titular do órgão “Presidente da Câmara”, a minha acção
como responsável pelo bom funcionamento do executivo municipal não vai eximir-se à
obrigação de continuar a fazer com que esta Câmara funcione de forma eficaz, eficiente e
cumpridora dos compromissos eleitorais que vierem a ser vertidos nos planos
governativos anuais.
Na Câmara Municipal conto com todos os Vereadores. Todos desempenharão o seu papel
em conformidade com o mandato que o Povo lhes conferiu, com as soluções que o Povo
lhes pede, com a postura construtiva que todos manifestaram ir ter. Assim sendo, temos
reunidas as condições para um mandato em que as energias se concentrarão na
potenciação das soluções para o crescimento e modernização do Concelho. A diversidade
não é um problema, se todos nós quisermos – e eu creio que todos queremos – tem que ser
antes uma mais valia para levar Almada ainda mais longe.
Contando com a participação de todos, no respeito pela função e competências de cada
eleito, reafirmo o meu total empenho e pleno compromisso com as responsabilidades que
o veredicto popular me atribuiu.
Como Presidente reeleita da Câmara Municipal de Almada estou aqui, nesta tribuna, para
declarar solenemente e sempre, olhos nos olhos, perante o Povo do meu Concelho, que me
comprometo a servi-lo com todo o meu saber, todas as minhas energias e todas as
competências que tenha.
Comprometo-me a continuar um caminho, o caminho que até aqui temos feito, no sentido
de “Desenvolver Almada mais”, de “Melhorar Almada mais”, de colocar Almada em
patamares ainda mais avançados de desenvolvimento, um desenvolvimento de que todos
possam lucrar, um desenvolvimento que beneficie todos os cidadãos e todas as famílias.
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Como primeira responsável pelo executivo municipal, quero partilhar convosco uma visão
muito clara para o Concelho:
1) Queremos um Concelho com mais qualidade de vida, com actividades económicas
diversificadas, com oportunidades de emprego, com trabalho com direitos, com
mais bem-estar social para todos.
2) Queremos um Concelho com mais espaços públicos qualificados, atractivos,
multifuncionais, e que potencie a grande qualidade ambiental e paisagística que
detém.
3) Queremos um Concelho que seja cada vez mais um pólo de conhecimento, de
competências e criatividade, resultado da acção criativa do seu enorme potencial
humano.
4) Queremos um Concelho que seja cada vez mais, um território de educação e cultura
de igualdade social crescente, espaço intercultural que a todos respeita e integra.
5) Queremos um Concelho que seja, cada vez mais, um território de participação e
pleno envolvimento dos cidadãos na edificação de uma sociedade e de um tempo
melhor, onde todos possam aceder a uma plena dignidade humana.
Caros Colegas
Estimados Amigos
A visão que temos, que bem sabemos ser subscrita por amplos sectores e sensibilidades,
será o quadro que enformará os projectos, as acções e actividades que, sem perda de
tempo, começarão a ser levados à prática.
Vamos construir mais escolas, novos equipamentos desportivos, novas infraestruturas
culturais.
As instituições sociais, culturais e desportivas continuarão a contar, como de há muito
tempo contam, com o apoio técnico e financeiro municipal, no sentido de ampliar,
qualificar e modernizar a já vasta rede de equipamentos associativos locais, e de forma
também a ampliar, expressivamente, a rede de respostas sociais de apoio a quem mais
precisa.
A solidariedade, o apoio a sectores vulneráveis e carenciados da população, constituirá
uma linha de acção de importância primeira no contexto da acção governativa de que
somos responsáveis.
Continuaremos a pugnar por mais recursos para a saúde pública, mais meios e recursos
para as forças de segurança, para que o nosso Concelho possa ver, nestes anos, ampliadas
as respostas localmente disponíveis.
A requalificação e valorização urbana, o ambiente e a energia, a mobilidade urbana e as
acessibilidades, o desenvolvimento económico e a criação de emprego, a modernização
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dos serviços para melhor responder às necessidades dos cidadãos, constituirão algumas
das áreas onde os passos a dar irão traduzir-se em grandes avanços no plano do
desenvolvimento integrado do Concelho. Irão traduzir-se na afirmação de Almada no
contexto da Área Metropolitana de Lisboa, enquanto centralidade de nível superior, e no
contexto das médias cidades europeias com a concretização progressiva de um novo
paradigma urbano onde a solidariedade, a sustentabilidade e a eco-eficiência estão no
centro das opções governativas locais.
Não vamos trabalhar sozinhos, como sempre, vamos trabalhar com todos.
• Com os cidadãos e as suas Instituições
• Com a Universidade, os seus saberes, os seus projectos
• Com os trabalhadores municipais força fundamental da capacidade de trabalho e de
realização das autarquias da nossa Terra
• Com os parceiros económicos e a sua capacidade empreendedora
• Com as equipas técnicas competentes e qualificadas, activamente envolvidas na
actividade corrente da autarquia e na execução e concretização dos grandes projectos
• Com as parcerias inter-institucionais construídas e a construir para a implementação
de múltiplos pequenos e médios Projectos, e dos grandes Projectos Estratégicos que
transformarão Almada num espaço urbano de grande qualidade
Com tudo isto e muito, muito mais, iremos, convosco e em vosso nome, levar Almada
mais longe.
O trabalho está aí, a decorrer, sem parar. Um novo ciclo vai começar. Um ciclo de 4 anos
que se revela de excepcional importância.
Estamos prontos e aptos para começar este novo ciclo.
Estimados Amigos
Daqui quero partilhar convosco a enorme confiança que tenho nos resultados do nosso
trabalho neste novo ciclo de 4 anos. Porque estou confiante que todos vão trabalhar por
Almada e pelo seu desenvolvimento.
Contando, como espero poder contar com todos, a todos quero dizer:
Contem comigo.
E contem comigo durante 4 anos à frente da Câmara Municipal, assumindo as minhas
responsabilidades, como sempre fiz. Sempre, todos os dias, convosco, e de novo, durante
estes próximos 4 anos. Estou cá.
Amigos
Companheiros e
Camaradas
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Com novos avanços e passos seguros, faremos de Almada, cada vez mais, um Concelho
com crescente qualidade de vida, uma terra de progresso e de bem estar social, faremos de
Almada esse espaço de oportunidades onde se possam cumprir os sonhos, as aspirações e
os direitos sociais de todos os almadenses.
Viva o Concelho de Almada
Viva o Poder Local Democrático
Viva o Povo da Nossa Terra.

Academia Almadense, 30 de Outubro de 2009
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