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Exmos. Senhores 

 

Presidente da Câmara Municipal de Baião  

 

Vereadores da Câmara Municipal de Baião  

 

Membros da Assembleia Municipal e eleitos locais  

 

Dirigentes das instituições sociais, culturais, económicas 

 

Minhas senhoras e meus Senhores  

 

1. Terminam 24 anos da minha participação nos órgãos 

autárquicos. Praticamente metade dos meus 50 anos de vida. Mas, 

a dedicação e o serviço a Baião vão continuar, como é meu dever. 

A Baião devo o que sou! A cultura do serviço público quando vive 

na essência da pessoa, nunca cessa. Antes se transforma e muda 

de lugar. Na geografia e nas instituições. A origem e o destino 

desse serviço é sempre o mesmo: as pessoas e o seu interesse 

geral.  

Servir uma causa. Servir um ideal. Eis a razão por que estamos 

aqui! A razão por que estamos na política! 

 

2. Nos últimos quatro anos, procurámos dar continuidade ao 

trabalho de qualificação da vida democrática. No escrutínio da ação 

do executivo, mas, também, na procura incessante para que os 

representantes na Assembleia Municipal mantivessem o diálogo 

com os nossos concidadãos. A realização das Assembleias nas 

diferentes freguesias, as conferências sobre o conteúdo do 



2 

 

desenvolvimento e a Assembleia Municipal dos jovens - 

interrompida pela pandemia - são exemplos de boas práticas 

democráticas. Que prestigiam a democracia representativa e 

cuidam de garantir o seu complemento com uma democracia 

participativa. Como se sabe, fiz esse balanço do nosso trabalho na 

última sessão ordinária e está disponível para que os nossos 

conterrâneos o possam consultar. Em jeito de breve prestação de 

contas e no seguimento de práticas consolidadas de valorização 

democrática, introduzidas pelo meu antecessor nestas funções, 

professor Pinho Silva e em linha com múltiplas iniciativas 

promovidas pelo executivo municipal e destinados a qualificar a 

cidadania e a democracia local. 

 

3. Hoje é a hora de felicitar todas e todos, o Senhor Presidente da 

Câmara reeleito com uma muito expressiva maioria política e as 

senhoras e senhores vereadores eleitos aos diferentes órgãos 

autárquicos. E particularmente os que terão assento nesta 

Assembleia Municipal. Saúdo, ainda, o Dr. Armando Fonseca pela 

eleição para Presidente da Assembleia, e as senhoras e os 

senhores deputados e autarcas de freguesia. A todas e a todos 

quero desejar as maiores felicidades para o desempenho das suas 

funções. 

 

4. O Município e as suas gentes fizeram um percurso notável. Nos 

indicadores de qualificação da sua população, dos mais jovens aos 

mais velhos; nos indicadores relativos à juventude, à cultura e ao 

desporto; nos parâmetros relativos às infraestruturas de água, de 

saneamento, de comunicações e transportes; na rede de 

equipamentos coletivos, onde se destacam os centros cívicos, os 
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centros escolares e os centros de relação comunitária e, mais 

recentemente, a Biblioteca Municipal e o Mosteiro de Ancede. E não 

devemos esquecer de mencionar a qualificação do espaço público 

urbano e rural, a par com outras conquistas anteriores nos 

equipamentos coletivos de cultura, de desporto, recreio e lazer e 

que tornou Baião numa melhor terra para viver, para visitar e para 

investir.  

São muitos os que procuram Baião para sua segunda casa, vindos 

de todo o Portugal e do Mundo, e, são muitos milhares que nos 

procuram para o lazer, a cultura e para conhecer o nosso 

património material e imaterial. O campo arqueológico da 

Aboboreira, a Fundação Eça de Queiroz e o complexo arquitetónico 

do Mosteiro de Santo André de Ancede são esteios desse caminho 

de projeção internacional de Baião e desta região. 

  

5. E avançamos muito onde mais importa avançar. Na 

consciencialização de que a democracia é um valor para o qual 

todas e todos devem contribuir. Todos os dias. Uma democracia de 

qualidade nunca é um dado adquirido. Exige um olhar atento. Uma 

dedicação permanente. A abertura e o respeito por vozes diferentes 

da nossa. É nessa contradição aberta, expressa em liberdade 

responsável, clara, sã e leal que vive a essência dos valores 

democráticos. 

  

Cuidemos todos de a garantir. 

  

6. Sei que uma campanha eleitoral leva, por vezes, os candidatos a 

dizerem o que, noutras circunstâncias não diriam. Ou, dizendo, di-

lo-iam de outro modo. É preciso saber ganhar. E é preciso saber 
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perder. Em democracia pode ser-se igualmente digno tanto na 

vitória com na derrota. Assim saibamos cultivar essa elevação 

pessoal, cívica e institucional. 

  

7. Ao Dr. Paulo Pereira, que tem a maior responsabilidade, desejo 

as maiores felicidades. Bem o merece. E que a sua postura e 

conduta dignas continuem a prestigiar Baião e os baioneses. E que 

todos os eleitos o ajudem nesse propósito: de servir com lealdade o 

interesse público da nossa Terra. 

 

8. A todas e a todos os baionenses, o meu agradecimento pelo 

apoio e confiança que em mim sempre depositaram. 

De todos as memórias que retenho dos tempos felizes de 

dedicação autárquica a Baião, tenho comigo e para sempre a 

memória das crianças que passaram a ter refeições nas escolas 90 

dias após a nossa tomada de posse. 

O Vereador da Educação era o Dr. Paulo Pereira. Desde então, o 

homem do futuro. 

 

Contem comigo. 

 

 

Baião, 16 de outubro de 2021 

 

 

 

José Luís Pereira Carneiro 


