
Boa tarde a todas e a todos, 

 

Permitam-me, antes de mais, partilhar este forte aplauso e a 

felicidade que sinto, com aquelas e aqueles que contribuíram para 

que este momento fosse possível.  

Depois, dizer-vos que será uma honra desempenhar tão nobre cargo. 

Agradeço aos membros desta Assembleia por terem confiado o seu 

voto em mim e nas secretárias que me acompanham, espero nunca 

os desiludir.   

Após dois anos dificílimos, com uma tremenda pandemia, como é 

bom estarmos novamente aqui reunidos a celebrar Baião. 

 

Começo por cumprimentar as Senhoras Secretárias da Mesa da 

Assembleia Municipal, Dra. Carminda Monteiro e Dra. Ana Marta 

Silva e agradecer-lhes por se terem disponibilizado a trabalhar 

diretamente comigo. 

Um cumprimento especial ao Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal Cessante, Dr. José Luís Carneiro e agradecer-lhe tudo o 

que fez, tem feito e continuará a fazer por Baião. Desejo-lhe as 

maiores felicidades nas funções que agora exerce e que a todos nos 

enchem de orgulho. 

Cumprimentar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Baião, 

Dr. Paulo Pereira, agradecer-lhe a confiança que depositou em mim 

e desejar-lhe que continue a ser feliz no exercício de funções que 

tanto gosta. 



Cumprimento também as Senhoras Vereadoras e os Senhores 

Vereadores e desejo-lhes muitas felicidades, o vosso sucesso será 

certamente o sucesso de todos os Baionenses. 

Cumprimento todos os membros da Assembleia Municipal 

recentemente eleitos, desejo-vos muitas felicidades e dizer-vos que 

conto muito convosco. 

Cumprimentar os Senhores Presidentes de Junta e restantes 

autarcas de Freguesia e dizer-vos que sei bem como é difícil o vosso 

trabalho, mas cá estaremos unidos para vos ajudar. Sejam felizes. 

Cumprimentar as Senhoras e Senhores autarcas que agora cessam 

funções, obrigado pelo vosso contributo. 

Cumprimentar também os Senhores Presidentes e a Senhora 

Presidente de Câmara, bem como os Presidentes da Assembleia 

aqui presentes e desejar-lhes muito sucesso na vossa ação. 

Um Cumprimento sentido a todas aquelas e aqueles que se 

disponibilizaram para fazer parte das mais diversas listas 

concorrentes a estas eleições autárquicas, obrigado pela vossa 

participação. 

Cumprimentar carinhosamente os meus familiares, as minhas 

amigas e amigos, dizer-lhes obrigado pelo vosso constante apoio. 

Cumprimentar os representantes das Instituições do Concelho, bem 

como as forças de autoridade aqui presentes. 

Cumprimentar os elementos da Associação Humanitária dos 

Bombeiros de Baião e Santa Marinha do Zêzere aqui presentes. 

Cumprimentar os órgãos de comunicação aqui presentes. 

Cumprimentar todas as convidadas e todos os convidados presentes. 



Cumprimentar as Estimadas e estimados Baionenses. 

 

Com esta eleição da Mesa da Assembleia Municipal, do seu 

Presidente e respetivas secretárias, termina mais um ciclo eleitoral 

autárquico em que os Baionenses foram chamados a fazerem as 

suas escolhas de forma totalmente livre e democrática. 

Quero aproveitar a ocasião para agradecer, publicamente, a todas 

aquelas e todos aqueles que de forma direta ou indireta, se 

envolveram nestas eleições. A forma ordeira, respeitosa e animada 

com que decorreu a campanha eleitoral, é reveladora da cultura 

democrática existente no nosso querido concelho.  

A meu ver, nestas eleições não existiram derrotados, todos 

ganharam, porque quando alguém se disponibiliza para lutar por 

aquilo em que acredita e genuinamente está disposto a servir a 

comunidade, já alcança uma vitória. 

No entanto, os Baionenses entenderam, mais uma vez, que os 

candidatos do Partido Socialista na Assembleia Municipal, na 

Câmara Municipal e na quase totalidade das Assembleias de 

Freguesia, continuam a merecer a sua confiança. 

Os resultados verificados, significam um claro reconhecimento do 

trabalho realizado por todos os autarcas nos últimos anos. 

 

Neste momento, não posso deixar de destacar a importância do 

agora Presidente da Assembleia Municipal ser um ex-Presidente da 

Junta de uma pequena freguesia, por conseguinte a que mais dista 

da sede do concelho.  



Julgo que este facto é um claro reconhecimento do papel 

fundamental que os Presidentes das Juntas de Freguesia e as suas 

equipas, desempenham junto da população. Estes autarcas tantas 

vezes esquecidos pelos nossos governantes, conseguem, dia após 

dia, com brio, com total disponibilidade, proximidade e entrega, 

resolverem imensos problemas que afetam os seus fregueses. Pois, 

com justiça, fala-se e elogia-se muito o trabalho desenvolvido pelas 

juntas de freguesia, principalmente das mais pequenas, por isso é 

necessário e importante o reforço dos apoios e dos recursos 

disponibilizados. 

 

Fruto do trabalho desenvolvido pelos diversos autarcas que por aqui 

passaram, hoje, temos um concelho mais desenvolvido, mais 

próspero, mais acolhedor, mais atraente, onde existem excelentes 

empresas e empresários nas mais diversas áreas, como nos têxteis, 

no mobiliário, no turismo, na restauração, na agricultura, na 

panificação, na construção civil ou no fumeiro e isso deve-nos 

orgulhar. 

São inúmeros os exemplos de empresas do nosso concelho que se 

tornaram distintas naquilo que fazem, graças à capacidade dos seus 

gestores, dos seus trabalhadores, mas também às condições e 

incentivos que foram criados. 

No nosso concelho as instituições sociais, humanitárias, desportivas, 

culturais e recreativas têm um enorme valor, constituídas por 

pessoas muito qualificadas, que prestam serviços notáveis.  

Existem também inúmeras infraestruturas de topo nas diversas áreas 

de intervenção.   



A tudo isto acrescem as admiráveis condições naturais, um 

património valiosíssimo, uma história riquíssima e recursos 

endógenos ímpares. 

É inequívoco que nunca como hoje existiram tão boas condições 

para viver e trabalhar em Baião.  

É certo que muito ainda está por fazer, por isso é que aqui estamos, 

cheios de vontade, motivados e empenhados em dar o nosso 

contributo para todos juntos ultrapassarmos as dificuldades que 

ainda persistem. 

Eu acredito nas potencialidades do nosso concelho e acredito, ainda 

mais, no valor e na qualidade das nossas pessoas. Quem não 

acredita não pode estar aqui. 

 

No que diz respeito à Assembleia Municipal, órgão deliberativo do 

Município, dizer-vos que a sua ação, não se pode limitar à apreciação 

e fiscalização da atividade do executivo municipal, nem tão pouco à 

participação dos seus membros nas sessões ordinárias e 

extraordinárias. Considero que deve ter uma atuação mais 

abrangente. Na minha perspetiva, cabe à Assembleia Municipal, o 

papel de ouvir a população, identificar os seus problemas, conhecer 

as suas preocupações, auscultar os seus anseios e fazê-los chegar 

a quem tem o poder de executar.  

É fundamental uma maior aproximação dos eleitos a quem os elege 

e a Assembleia Municipal é o meio privilegiado para que isso possa 

acontecer.   

Tudo farei para que a Assembleia Municipal seja ainda mais 

participativa e participada, esteja ainda mais próxima das pessoas, 



seja mais moderna e se consiga adaptar aos novos tempos, um 

órgão onde todos sem exceção tenham a possibilidade de dar o seu 

contributo. 

Garanto-vos que pautarei a minha ação, tendo presentes os valores 

que norteiam a minha vida, como sejam a humildade, a integridade, 

a transparência, o rigor e o respeito por todos. 

Na Assembleia Municipal de Baião, todos serão tratados de igual 

forma e todos terão, como é óbvio, a possibilidade de se expressarem 

como até aqui o têm feito. 

 

Exmas. e Exmos. Eleitos 

O exercício dos cargos que agora vamos ocupar requer a nossa 

superação, a disponibilização de toda a nossa sabedoria, a utilização 

da nossa experiência de vida e acima de tudo um longo e árduo 

trabalho, pois só assim conseguiremos obter o tão almejado sucesso. 

As funções que iremos exercer, são de enorme exigência e 

responsabilidade, os Baionenses esperam muito de nós, não os 

podemos desiludir, temos que ser capazes de deixar a nossa marca. 

Não nos podemos deixar deslumbrar, em cada gesto, em cada 

atitude, em cada ação, temos a obrigação de sermos um exemplo 

para todos, seja na vida política ou cívica.  

É necessário ter consciência que a Câmara Municipal, a Assembleia 

Municipal e as Assembleias de Freguesia não são nossas, são de 

todos e para todos. Estamos aqui apenas para cumprir uma missão. 



Saibam que a dignificação e o prestígio dos órgãos que lideramos, a 

manutenção do poder democrático e a esperança num futuro melhor, 

dependem em boa parte de nós. 

Contudo, não cabe só aos autarcas eleitos darem o seu melhor, por 

isso faço um apelo a todas e todos os Baionenses para que se 

envolvam em comunidade, que deem também o seu contributo.  

Infelizmente, existem ainda muitas pessoas que vivem sós, sem 

apoio familiar e que se encontram tristes, que precisam de 

companhia, que precisam de um ombro amigo, que precisam de 

momentos de felicidade e isso todos podem oferecer, através de um 

simples abraço, um beijo, um gesto de simpatia, um carinho ou até 

mesmo a ouvi-las. 

Não nos podemos alhear destes problemas, todos temos o dever de 

disponibilizar parte do nosso tempo aos outros, não percamos um 

único minuto com banalidades, com maledicência, dediquemo-nos a 

quem realmente precisa de nós.  

Juntos podemos construir um concelho mais solidário, mais fraterno, 

mais envolvente e mais cativante, no qual ninguém fique esquecido.  

Os eleitos locais não podem fazer tudo, podem realmente criar 

condições, mas isso não chega, é necessário que toda a comunidade 

se envolva, todos têm essa responsabilidade.   

Só alcançaremos plenamente a felicidade se formos capazes de 

contribuir para a felicidade dos outros, principalmente daqueles que 

nos são mais próximos. 

Eu farei a minha parte. 

Muito obrigado pela vossa atenção. 



Armando Fonseca 

 

16 de outubro de 2021 


