
TOMADA DE POSSE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

Exm-o senhor deputado à assembleia da república, dr. 

Adão e Silva. 

Exm-a senhora presidente da câmara municipal. 

Exm-os senhores vereadores da câmara municipal. 

Exm-os senhores presidentes de juntas de freguesia. 

Exm-os senhores deputados municipais. 

Exm-as autoridades civis, militares e religiosas. 

Exm-a comunicação social. 

Caras amigas e caros amigos aqui presentes, bem como 

toda a população do concelho de Freixo de Espada à 

Cinta. 

 

Permitam-me dirigir as minhas primeiras palavras a todas 

e a todos os Freixenistas que depositaram na minha 

pessoa, através do seu voto de confiança, esta enorme 

responsabilidade, que acabo de assumir. 

Sou Presidente da Assembleia Municipal deste município 

por vontade expressa da grande maioria dos eleitores 

que no dia 1 de outubro exerceram livremente um dos 

direitos alcançados com o 25 de abril. O resultado das 

eleições não sofre qualquer contestação. O povo 

escolheu quem queria para governar nestes próximos 



quatro anos, tanto para a Assembleia Municipal, como 

para a Câmara Municipal, bem como para as Assembleias 

de Freguesia. 

Aproveito a oportunidade, para publicamente, saudar 

todos aqueles que se submeteram a sufrágio nas 

diferentes listas partidárias e de coligação. Todos os 

candidatos, vencedores e vencidos, estão de parabéns, 

uma vez que a campanha decorreu com serenidade, 

educação e elevação.  

Pessoalmente e exprimindo, mais uma vez, a minha 

gratidão pela confiança que em mim depositaram para 

presidir aos trabalhos desta Assembleia, espero não vos 

dececionar. Como afirmei ao longo da minha campanha o 

meu desempenho basear-se-á em três pilares 

fundamentais. Solidariedade, competência e verdade! 

Serei solidário para quem quer trabalhar em prol da 

resolução dos problemas e das necessidades dos nossos 

munícipes. Raramente, nesta Assembleia Municipal, tem 

havido unanimidade na votação de determinados 

documentos. Espero que futuramente os senhores 

deputados municipais, possam ultrapassar algumas 

divergências de carater partidário, e recordarem-se, com 

algum orgulho, que são representantes legais dos nossos 

concidadãos. É por eles e para eles que este nobre órgão 

autárquico reúne. Não podemos votar “sim” ou “não” só 

porque nos apetece. Na nossa retaguarda, temos sempre 

alguém que nos escolheu para os representarmos! Por 

isso apelo à solidariedade para quem nos elegeu! 



Em relação à competência, faço um pedido a todos os 

senhores deputados com assento nas várias bancadas 

desta Assembleia, para que no decorrer dos trabalhos, 

das respetivas sessões, disponibilizem todo o vosso 

saber, a vossa experiência, a vossa igualdade e liberdade 

democrática, na procura de consensos que nos permitam 

resolver os problemas dos outros.  

Se a nossa atividade, enquanto deputados municipais, for 

positiva e benéfica em prol de todos os Freixenistas, 

certamente que a nossa competência será reconhecida e 

elogiada. A eles cabe, pois, o último julgamento! 

Finalmente a verdade! Que grande valor ético para 

dignificar esta Assembleia! O contributo, por mais 

modesto que seja, que cada deputada ou deputado possa 

transmitir na discussão de determinado assunto, se for 

verdadeiro, é eficaz e aceite por unanimidade, atrevo-me 

a dizer! 

Hoje em dia, como é do conhecimento geral, a política 

anda um pouco alheada das pessoas. Os escândalos com 

políticos são tantos que o conceito de político, para o 

vulgar cidadão, não é nada abonatório! 

Daí eu sugerir, que nesta Assembleia Municipal, 

rejeitemos as suposições, e coloquemos sempre como 

linha orientadora, nas nossas intervenções, a verdade e 

somente a verdade! 



A cordialidade que devemos ter na discussão dos nossos 

pontos de vista, não invalida a frontalidade que devemos 

exercer para com os nossos adversários políticos. 

Em conclusão, para ganharmos o reconhecimento de 

quem assiste às nossas reuniões, o povo que nos elegeu, 

devemos sustentar as nossas argumentações sempre 

com verdade! 

Tudo farei para que a Assembleia Municipal, órgão 

essencialmente deliberativo e fiscalizador, seja visto 

como um órgão mais digno, mais credível, em suma, que 

lhe seja reconhecida a importância que realmente deve 

ter. 

Dirigindo-me agora para quem foi diretamente eleito nas 

suas freguesias e refiro-me aos Presidentes de Junta que 

por inerência fazem parte desta Assembleia Municipal, 

uma palavra de boas vindas e desejar-vos um bom 

desempenho no vosso árduo trabalho de bem servir os 

nossos conterrâneos. Para os restantes deputados 

municipais e principalmente para os que estão pela 

primeira vez, espero que deliberem e decidam sempre 

com lucidez, com rigor e com verdade. 

 Como facilmente se depreende, conto convosco para 

sermos os fiéis representantes do povo que depositou em 

nós a sua total confiança, através do seu voto secreto. 

Finalmente o Executivo Camarário! Como é óbvio, tive já 

a oportunidade de felicitar a senhora Presidente da 

Câmara Municipal, D. Maria do Céu Quintas, bem como 



os senhores vereadores Fernando Rodrigues e Rui 

Portela, pela expressiva vitória, resultante da vontade 

dos Freixenistas no último dia 1 de outubro. 

Publicamente, assumo a minha satisfação por esta vitória 

e só posso formular votos de sucesso para que esses 

difíceis quatro anos que se avizinham, possam ficar na 

história de Freixo, marcados pela positiva. Conhecendo 

os propósitos da senhora Presidente e dos seus 

Vereadores sei que tudo farão certamente, para que os 

Freixenistas possam viver melhor! Não me suscitam 

dúvidas nenhumas acerca das suas pretensões, bem 

como da enorme preocupação que a senhora Presidente 

tem, em diminuir a dívida do município.  

Apesar da minha disponibilidade, enquanto presidente  

da Assembleia Municipal, para ajudar e não prejudicar na 

resolução das preocupações deste executivo, tentarei 

sempre, de acordo com o cumprimento rigoroso do 

Regimento desta Assembleia, viabilizar as pretensões 

apresentadas, desde que, como já afirmei, contribuam 

para o bem estar dos nossos concidadãos.  

Sabendo que fui eleito nas mesmas listas partidárias que 

elegeram este executivo, a minha responsabilidade 

aumentou. Serei leal e solidário mas nunca vulnerável. 

Jamais me sujeitarei a comentários de favorecimento, 

seja  de que tipo for! Estarei sempre na resolução e nunca 

na origem dos problemas! A senhora presidente da 

Câmara Municipal conhece-me o suficiente para saber 



que ambos vamos honrar os cargos para os quais fomos 

eleitos. 

Por vezes é mais cómodo estar na oposição do que fazer 

parte duma maioria. É mais fácil criticar do que construir! 

No entanto, com serenidade, vontade e dedicação, a 

maioria de que dispomos neste hemiciclo, saberá em 

consciência e com exatidão, mas sempre com uma 

extrema racionalidade, aprovar ou não os documentos 

emanados do executivo.  

Não poderia terminar sem uma referência especial a 

todos os funcionários camarários. A relação que mantive 

ao longo destes últimos quatro anos, foi gratificante e 

garanto-vos que levo comigo experiências únicas e 

inolvidáveis. Espero que as saudades que levo sejam 

recíprocas, mas a vida é assim mesmo. Uns partem, 

outros ficam e outros ainda, chegam de novo. Também 

para vós todos um muito obrigado e desejos sinceros de 

muita felicidade. 

Termino mesmo, dizendo que este salão nobre, ao qual 

chamamos a verdadeira Casa da Democracia, estará 

sempre aberto a todos e garanto-vos que TODOS TERÃO 

DIREITO A PRONUNCIAREM-SE E A SE FAZEREM OUVIR, 

desde que o façam com autorização e respeito. 

Do mesmo modo que conto convosco, podeis sempre 

contar comigo. VIVA O CONCELHO DE FREIXO! 

                                                                             Artur Parra  

  



 

 

 

 

 


