
 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 
 

Início das transmissões, via streaming, 
das Sessões da Assembleia Municipal de Ílhavo 

(texto abertura da Sessão Ordinária de Junho - 15JUN2022) 
 
 
Permitam-me, antes de darmos início aos nossos trabalhos, que faça uma breve, mas sincera e 
transparente, referência a este momento que assinala um virar de página na história desta 
Assembleia Municipal. 
Foi, por diversas vezes e em diversos contextos, referido nesta Assembleia que este é um 
mandato ou ano zero. Assim o assumimos, TODOS. É um novo ciclo, quer no Executivo, quer 
neste Órgão Deliberativo. 
E TODOS assumimos, também, de forma unânime e sem distinções, apesar das diversidades e 
das conceções diferenciadas, que se torna urgente e importante uma maior proximidade entre 
eleitores e eleitos, entre munícipes, comunidade e este Órgão Autárquico, por várias razões: por 
uma questão de transparência dos atos; por uma questão de valorização do nosso papel, 
enquanto autarcas; para a importante e necessária revitalização e elevação da nobreza da 
política e do serviço público, tantas vezes menosprezado e denegrido. Mas, acima de tudo, pelo 
contributo que, também podemos dar, de forma complementar, ou em colaboração com o 
Executivo, para o desenvolvimento e crescimento do Município. 
Foram estes os pressupostos que nos orientaram na elaboração do regimento e na vontade de 
termos as condições necessárias para as transmissões das reuniões da Assembleia Municipal de 
Ílhavo. 
 
Permitam-me um parêntese, neste momento, para agradecer, de forma muito clara, ao Sr. 
Presidente da Câmara Municipal todo o empenho e gestão de todo o processo, desde a 
disponibilização orçamental, ao concurso e adjudicação, até ao planeamento desta primeira 
transmissão. Reconheço-lhe o cumprimento total, de forma muito clara e sem qualquer entrave, 
do compromisso que assumiu para com a Mesa e esta Assembleia Municipal em disponibilizar, 
no prazo de 6 meses, todas as condições para que esta vontade se concretizasse. Muito 
obrigado. 
 
Para terminar, gostaria de destacar que, a partir deste dia, a nossa responsabilidade política fica 
mais consolidada, mas, simultaneamente, mais exposta, mesmo que de forma equitativa e com 
as regras paritárias que o confronto político e o regimento preveem. 
Quero acreditar que TODOS nós - desde o CHEGA ao Unir Para Fazer, passando pela Mesa, e 
acredito também que pelo Executivo - saberemos elevar o nosso papel e o nosso contributo para 
a democracia plena e para uma política mais transparente e mais sólida. 
Esta é uma oportunidade igual para todos, num palco único, que é esta casa da democracia, com 
o mesmo valor e peso para os Eleitos e respetivos Grupos Municipais, sem quaisquer 
pretensiosismos pessoais ou particulares, muito menos do Presidente da Mesa que, como o 
comprova o recente ato eleitoral interno no PSD, a única coisa que o move é a sua função 
autarca, a valorização da Assembleia Municipal e o respeito, equitativo, com todos os eleitos 
neste Plenário. Só e tão somente isso. 
 
A terminar, uma palavra dirigida muito em particular para que acompanha os trabalhos via 
streaming. 



 
 

Em primeiro lugar, não se pretende, com esta iniciativa, esvaziar de público a nossa galeria, 
sendo sempre preferível a sua presença física e a sua participação. De qualquer modo, 
esperamos que esta nova realidade seja vista, pelos nossos concidadãos, como mais uma forma 
de promovermos a função e missão deste órgão autárquico e de fazermos chegar, até vocês, o 
nosso trabalho e a nossa ação. 
 
Por isso, como toda a sinceridade, um apelo final. Vamos ao trabalho, com as nossas "armas e 
argumentos" políticos, sociais e cívicos, mas TODOS junto por uma única causa: os nosso 
Munícipes e o nosso Município. 
 
Obrigado. 


