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SESSÃO DE INSTALAÇÃO/PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO 
 

ACTA 
 
Aos vinte e três dias do mês de Outubro do ano de dois mil e nove, nesta Vila de 

Nelas e Edifício Multiusos, pelas dezassete horas e trinta minutos, a Assembleia 
Municipal de Nelas foi instalada pelo Presidente da Assembleia Municipal cessante, em 
sessão pública, tendo sido redigida acta avulso e assinada pelo presidente cessante e pelos 
eleitos. 

Após a instalação, deu-se início à primeira reunião de funcionamento da 
Assembleia Municipal, para efeitos de eleição da Mesa. 

O cidadão José António Neves Pereira, que encabeçava a lista mais votada, 
assumiu, conforme a lei, a presidência da mesa até à eleição, tendo convidado os eleitos 
António Manuel da Silva Liberato e Manuel dos Santos, para o coadjuvarem no processo 
de eleição da Mesa. 

O presidente da mesa, propôs aos Membros da Assembleia que a eleição da 
Mesa fosse feita através de lista, o que foi aceite por unanimidade. 

Dando continuidade a sessão o presidente da mesa deu a palavra ao Sr. Dr. 
Benjamim Pedro para apresentar a lista da Coligação Todos Juntos Pelo Concelho de 
Nelas do PPD/PSD.CDS/PP, pela qual foi eleito, que será composta por um presidente, 
um primeiro secretário e um segundo secretário.  

O Senhor Dr. Benjamim João da Silva Pedro, apresentou uma lista, do Grupo 
Parlamentar da referida Coligação, constituída pelos Senhores José António Neves 
Pereira, António Manuel da Silva Liberato e Manuel dos Santos, respectivamente para 
presidente, primeiro secretário e segundo secretário. 

Como não concorreu mais nenhuma lista, procedeu-se ao acto eleitoral, por 
escrutínio secreto, tendo votado os vinte e nove elementos presentes, em virtude de ter 
faltado o Senhor Eurico Augusto Ponces de Carvalho e Amaral e, verificou-se que a Mesa 
da Assembleia foi eleita com 23 votos a favor, 6 votos brancos, nenhum voto nulo e 
nenhum voto contra, ficando assim constituída: 

Presidente da Mesa da Assembleia � José António Neves Pereira. 
Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia � António Manuel da Silva 

Liberato. 
Segundo Secretário da Mesa da Assembleia � Manuel dos Santos. 
 
De seguida, o Presidente da Assembleia usou da palavra dando as boas vindas a 

todos os eleitos e informou-os que iria enviar aos novos eleitos o Regimento da 
Assembleia Municipal que continua em vigor até ser revisto e actualizado. Proferiu de 
seguida o seguinte discurso:  

 
�Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas;  
Dr. Isaura Pedro; 
Senhores Vereadores;  
Caros colegas Membros desta assembleia; 
Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia; 
Minhas Senhoras e meus Senhores. 
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Por temer as emoções, preferi passar a escrito previamente o que tenho para 

dizer. Nisto procedi conforme o sábio conselho, que já vi atribuído ao grande Churchill: 
"De improviso, não convém dizer senão: Bom dia!" 

 
Começo por agradecer, comovidamente, a confiança que me foi manifestada, em 

votação por sufrágio secreto, para exercer as funções de Presidente da Assembleia 
Municipal. Procurarei ser sempre digno dela, desempenhando o mandato, agora recebido, 
nos termos da Constituição e do Regimento, com independência perante todos os Grupos 
Parlamentares aqui representados, é, indispensável para a todos poder tratar com 
transparência, igualdade e cordialidade. 

 
A todos os novos eleitos cabe-nos exercer com todo o empenho o mandato que 

nos foi confiado, respeitando assim a vontade do povo do nosso Concelho. 
 
Uma palavra muito especial para os eleitos da Assembleia Municipal, pois a eles 

cabe a Nobre Tarefa de Articular e Fiscalizar o bom desempenho da Câmara Municipal. 
A Assembleia Municipal é, pela sua própria natureza, o órgão de soberania representativo 
dos cidadãos e das cidadãs do concelho de Nelas, que são o nosso orgulho.  

 
Saúdo mais uma vez as Senhoras e os Senhores Membros desta Assembleia, 

titulares legítimos do mandato democrático, que exprime a liberdade de expressão do 
nosso Concelho.  

 
 Peço compreensão para algum mais que provável nervosismo ocasional e para 

alguma falha que caso aconteça, exprime as limitações da condição humana. Desde já 
agradeço também as críticas francas, construtivas e frontais, que me ajudem a permanecer 
no meu propósito inicial de presidir bem e de acertar, prudentemente. 

 
Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal: 
Permitam-me que deixe bem claro, desde o primeiro momento: - não venho 

simplesmente ocupar um lugar, tenho objectivos para cumprir! Estes resumem-se à 
promoção da melhoria da qualidade do trabalho desta Assembleia. Digo-o assim, de 
forma cautelosa e até humilde, porque não se trata de tarefa que um só possa levar a cabo 
sozinho. Esta tarefa exige o compromisso e o empenho de todos! Caber-me-á, quanto 
muito, uma função dinamizadora e moderadora.  

 
Por outro lado, prefiro apontar objectivos limitados e realistas, e, não perder-me 

em grandes projectos, quando julgo haver medidas a tomar para recuperar o peso político 
das Assembleias Municipais e reforçar a consideração social que estas merecem mas, cuja 
iniciativa são responsáveis exclusivos os partidos políticos. 

 
Recordo a exclamação de John Kennedy, no início dos anos sessenta, - "Não 

estamos satisfeitos; podemos fazer melhor!" No que toca ao trabalho da Assembleia, e 
apesar dos avanços, julgo que esse propósito se aplica com todo o rigor. 
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Gostaria muito - gostaríamos todos, certamente - que esta legislatura agora 
iniciada fosse, diferente para melhor do que as anteriores. Isto não envolve qualquer 
censura ou menosprezo pelo passado, que de todos nós só merece respeito. Mas no 
seguimento de eleições é sempre um novo período que desponta, proporcionando a 
oportunidade para, como se diz, mudar de vida e começar de novo. 

 
Nós somos, os novos eleitos do concelho de Nelas, devemos empenharmos num 

serviço de ressonância de todos os Munícipes, cujo peso e dignidade temos de sentir sobre 
os nossos ombros, em cada dia. 

 
É por mandato expresso do Povo - que aqui estamos todos; para darmos o nosso 

contributo à continuidade e engrandecimento de um projecto colectivo, pelo Concelho de 
Nelas. As eleições já acabaram, as lutas políticas ficam para trás, é hora de arregaçar as 
mangas e esquecer os partidos; Conto com todos. Quero um futuro que honre todos 
quantos permitiram que aqui chegássemos e em que todos possamos rever-nos. 

  
Para que isso aconteça, considero haver dois vectores fundamentais para 

obtermos sucesso: AS PESSOAS E A AMBIÇAO - AS PESSOAS PRIMEIRO, porque 
todos temos que trabalhar para que, as dificuldades e carências das gentes do nosso 
concelho, sejam ultrapassadas. E só exercendo o poder autárquico, de forma competente, 
responsável, honesta e solidária, em prol da melhoria da qualidade de vida no concelho 
isso se consegue.  

 
AMBIÇÃO, nunca considerarmos um trabalho acabado, nunca estar satisfeito 

com os objectivos atingidos, pretender sempre mais e melhor para o nosso Concelho. 
É hora de trabalhar em conjunto; 
É hora de assumir as responsabilidades públicas para as quais fomos eleitos; 
Concluo prometendo, que estarei sempre na linha da frente na defesa desses 

objectivos. 
 
Muito Obrigada� 

  
Passo agora a palavra ao Sr. Membro desta Assembleia, Dr. Armando Carvalho 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Exmos. Senhores Membros da Mesa da Assembleia 
Exma. Sra. Presidente da Câmara 
Exmos. Senhores Vereadores Executivos e não Executivos 
Exmos. Senhores Membros da Assembleia 
Exmas. Senhoras e Exmos. Senhores 

 
 
 

Quero em primeiro lugar, nesta primeira reunião da A. M. de Nelas depois das 
últimas eleições autárquicas, apresentar em meu nome e em nome dos Membros da 
bancada do Partido Socialista os parabéns e votos de bom trabalho ao Senhor Presidente 
da Assembleia Municipal e restante equipa. 
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Aproveito também esta oportunidade, muito embora o Partido Socialista o já tenha 

feito em sede própria, para apresentar parabéns à Sra. Presidente da Câmara. 
 

Quanto ao trabalho desta Assembleia Municipal para este período que hoje 
começa, espero que possam ser concretizados na prática os conceitos que o Sr. Presidente 
invocou no seu discurso, pois estamos a assistir a uma perda de referências da Assembleia 
e das funções dos deputados municipais. 
 

Sobre esta designação solicito desde já que todas as minhas referências futuras a 
�deputado municipal� sejam consideradas como sinónimo de �membro de assembleia�. 
 

Termino desejando bom trabalho a todos. 
 
 O Senhor Presidente da Assembleia 
 Muito Obrigado Dr. Armando pela sua intervenção. Como não há mais ninguém 
inscrito e, esta Assembleia só tinha um ponto, dou assim por encerrada esta sessão, 
desejando a todos, continuação de uma boa tarde. 

 
 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 

 
Presidente: 
 
Secretário:  
 


