
 
 

 

Assembleia Municipal de Beja  Telefone: 284311812 
Praça da República  email: assembleiabeja@cm-beja.pt  
7800-427  home page: www.cm-beja.pt 

Município de Beja 
Assembleia Municipal 

 

Ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Beja realizada 
no dia dezoito de outubro de dois mil e vinte e um, com vista à eleição 
do presidente e secretários para a respetiva mesa;--------------------------------------- 

 
Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, pelas doze horas e trinta 
minutos, no auditório do Pax-Júlia Teatro Municipal, realizou-se a primeira sessão da 
Assembleia Municipal de Beja, mandato 2017/2021, na sequência da instalação deste Órgão, 
nos termos do artigo 44º, nº 1 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, estando presentes os eleitos empossados, 
nomeadamente, Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Bernardo Mendes Loff Barreto, 
José Jorge Lampreia Branco de Anes, José Manuel Pinela Coelho Fernandes, Susana Helena 
Bastos Correia da Fonseca, Ana Cristina Ribeiro Horta, Miguel Machado Quaresma, Vítor Hugo 
Meireles Camões do Rego, Bernardo Maria Parreira Cabral Cruz Nascimento, Maria da Fé 
Baptista Carvalho, Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução Patriarca, Afonso 
Henrique Rabaçal, António Eusébio Penalva Loução, Maria Madalena Guedes Gorjão Freitas 
Palma, Manuel Fernando Neves de Oliveira, Laura Carla da Silva Fernandes Rodrigues, Manuel 
Joaquim Góis Custódio, Susana Margarida Barrocas Feio Sobral Ramalho, Manuel de Sousa 
Teles Covas Lima, Áurea de Jesus Lucas Dâmaso, António José Curre Barahona, Vítor Manuel 
Ramires Morais Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Maria Lucília 
Pereira Simão Rosa como Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, António 
Francisco Cascalheira Pardal como Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das 
Neves, Luís Miguel da Silva Gaspar como Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara de 
Louredo, António Manuel Góis Grade como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, 
Carlos Manuel Castilho Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade, António Mestre da Silva Ramos como Presidente da União das Freguesias de Beja, 
Salvador e Santa Maria da Feira, Miguel Domingos Condeça Ramalho como Presidente da 
União das Freguesias de Beja, Santiago Maior e São João Baptista, Nelson Gatinho da Cruz 
como Presidente da União das Freguesias de Salvada e Quintos, Sérgio José Rebolo Bravo 
como Presidente da União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e Eduardo Luís Casaca 
Pelado como Presidente da União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.-------------------------
Verificou-se a falta da senhora Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Maria João Palma 
Brissos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Conforme o disposto no artigo 45º, nº 1 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, “até que seja eleito o 
presidente da assembleia compete ao cidadão que tiver encabeçado a lista mais votada ou, 
na sua falta, ao cidadão sucessivamente melhor posicionado nessa mesma lista presidir à 
primeira reunião de funcionamento da assembleia municipal, que se efetua imediatamente 
a seguir ao ato de instalação, para efeitos de eleição do presidente e secretários da mesa”, 
neste caso a senhora Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, que propôs a apresentação de 
listas para o efeito, proposta aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta, em nome do PS, deu os parabéns a todos os eleitos que hoje tomaram 
posse, tanto para a Câmara Municipal como para a Assembleia Municipal, com o desejo que 
este seja um mandato com elevada discussão política em que os interesses do Concelho e da 
sua população sejam colocados em primeiro lugar.-----------------------------------------------------------
A vontade dos eleitores, expressa pelo voto no passado dia 26 de setembro, ditou que esta 
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assembleia seja constituída por três forças políticas, Partido Socialista, Coligação democrática 
Unitária e Coligação Consigo Beja Consegue em que o Partido Socialista foi a mais votada 
embora sem maioria mas com dezasseis dos trinta e três membros que constitui o maior 
número de membros que o PS alguma vez teve nesta Assembleia Municipal. Como tal, era de 
esperar que se tentasse um entendimento, para a constituição da mesa, que refletisse a 
votação obtida no passado dia 26 de setembro por cada força política, o que foi conseguido, 
demonstrando o sentido democrático dos seus representantes.------------------------------------------
Assim, a lista proposta para a Mesa da Assembleia Municipal, é constituída por um membro de 
cada força política, realçando-se o facto de, pela primeira vez, uma força política, que não o PS 

ou a CDU, ir ocupar um lugar nesta Mesa:-----------------------------------------------------------------------
Presidente: Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, eleita pelo Partido Socialista.---------------
1º Secretário: António José Curre Barahona, eleito pela Coligação Democrática Unitária.---------
2º Secretário: Manuel de Sousa Teles Covas Lima, eleito pela Coligação Consigo Beja 
Consegue.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Um bem-haja a todos os eleitos com votos de um excelente mandato, disse.------------------------- 
 
Após a apresentação da lista e de harmonia com o estipulado no artigo 46º, nº 1 da Lei nº 
169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, procedeu-se à votação por escrutínio 
secreto e à chamada nominal dos membros da Assembleia Municipal para introduzirem o 
respetivo voto na urna.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Decorrido este processo, procedeu-se ao apuramento dos resultados, tendo obtido a lista 
apresentada unanimidade na votação, designadamente, 32 votos favoráveis pelo que de 
acordo com os resultados obtidos, a Mesa da Assembleia Municipal ficou constituída da 
seguinte forma:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova.------------------------------------------------------
1º Secretário: António José Curre Barahona.-------------------------------------------------------------------
2º Secretário: Manuel de Sousa Teles Covas Lima.------------------------------------------------------------ 
 
Nesta fase da sessão, tomaram o seu lugar na Mesa da Assembleia Municipal o seu Presidente 
e respetivos Secretários.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, fez a seguinte 
intervenção:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Caro Presidente, Caros Vereadores, Caros Membros Eleitos da A.M., Senhores Deputados, Sr. 
Presidente e Senhor Secretário da CIMBAL, Entidades militares e Civis, Representantes das 
várias forças políticas presentes, Sua Excelência Reverendíssima Senhor Dom João Marcos, 
Bispo de Beja, hoje aqui substituído, mas que muito nos honra; Caros Convidados, 
Comunicação social, Minhas Senhoras e meus Senhores:---------------------------------------------------
Antes de mais, permitam-me uma palavra de apreço pelo que acabou de acontecer, porque 
pela primeira vez a Assembleia Municipal tem uma Mesa tripartida o que demonstra a 
maturidade da nossa democracia, o que muito me honra. Seremos certamente capazes de 
trabalhar todos em conjunto. Uma palavra especial ao meu amigo Manuel Covas Lima que 
conheço de longa data embora noutros contextos, é um prazer tê-lo comigo na mesa da 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Em primeiro lugar, permitam-me que agradeça a todos os eleitos que hoje terminaram os seus 
mandatos, vereadores e membros da A.M. cessante pelo trabalho desenvolvido e pelo tempo 
que dedicaram ao serviço da “causa pública”.------------------------------------------------------------------
Permitam-me ainda um agradecimento especial aos dois secretários, Carla Barriga e José 
Álvaro Pereira, que me acompanharam no mandato que hoje termina e que foram sempre um 
exemplo de disponibilidade, de dedicação, de colaboração e de lealdade.-----------------------------
Um agradecimento muito sentido, aos funcionários, que nos acompanharam e continuam a 
acompanhar nas reuniões da Assembleia Municipal também os meus agradecimentos.-----------
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Permitam-me agora felicitar todos os eleitos hoje empossados: O Senhor Presidente da 
Câmara reeleito Paulo Arsénio, os Senhores Vereadores reeleitos e os novos vereadores que 
pela primeira vez têm o privilégio de servir o seu concelho, numa das mais nobres missões da 
democracia através do Poder Local democrático.-------------------------------------------------------------
A todos, desejo um excelente mandato em prol do desenvolvimento do concelho e sempre no 
respeito pelas regras de urbanidade, da democracia e do respeito pelos outros.---------------------
Permitam-me ainda que agradeça a confiança dos eleitores e a confiança dos membros desta 
Assembleia, que nos deu (aos três) o privilégio de fazer parte da mesa da Assembleia Municipal 
e a mim ser Presidente da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------
Os meus agradecimentos em meu nome pessoal e dos dois secretários da mesa e o meu 
compromisso de uma franca e leal cooperação, quer entre os membros da mesa agora eleita, 
quer entre os membros da mesa e os membros da Assembleia Municipal, quer com o 
Executivo agora empossado!----------------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal é o órgão representativo do Município, dotado de poderes 
deliberativos, por onde passam os mais importantes instrumentos de política autárquica e 
onde tantas vezes são definidos os destinos dos munícipes. Apesar disso, nem sempre tem o 
reconhecimento e a importância que lhe é devida. Assim, e tal como foi meu compromisso na 
campanha autárquica, deveremos promover uma maior proximidade entre a Assembleia 
Municipal e os cidadãos, principalmente os mais jovens, convocando-os para o exercício de 
uma cidadania mais ativa e também com uma maior proximidade com as Freguesias.------------
Isso faz-se de várias maneiras, entre elas recorrendo às tecnologias digitais, que além de 
facilitarem o nosso trabalho, tornando-o mais eficaz e mais produtivo, podem facilitar essa 
desejável proximidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Desempenhei no mandato anterior as funções de Presidente da A.M., embora não tivesse 
encabeçado a lista no início, num contexto de extrema dificuldade e que nos impediu de 
realizar esse trabalho de proximidade.---------------------------------------------------------------------------
Pela primeira vez a lista da Assembleia Municipal de Beja foi encabeçada por uma mulher e, 
neste mandato, com as aprendizagens que trago, com a experiência adquirida e num contexto 
mais livre de COVID-19, gostaria que fossemos capazes (e digo fossemos, porque esse trabalho faz-

se com todos) de promover essa maior proximidade.---------------------------------------------------------
Pretendo ainda propor a descentralização de algumas reuniões, pelo menos uma reunião da 
Assembleia Municipal fora de Beja e algumas reuniões sectoriais.---------------------------------------
Temos um regimento para melhorar!-----------------------------------------------------------------------------
Não hesitaremos em criar grupos de trabalho e envolver-nos em questões do interesse da 
região, como o empreendedorismo, a cultura, agricultura e a economia circular e estar a par 
de todas as novas técnicas e tecnologias que são importantes para a evolução do Território. A 
Assembleia Municipal terá sempre que evoluir com o território, sem nunca ficar para trás!------
Eu estou disponível, como sempre, para trabalhar e para melhorar o que pode ser melhorado, 
porque acredito que é possível estar na política por convicção mas também com elevação, com 
coerência, com dignidade e humildade, de forma desinteressada, e sempre com respeito pelos 
outros. Se assim fizermos, não tenho dúvidas de que a qualidade da nossa democracia sai 
francamente melhorada.---------------------------------------------------------------------------------------------
Conto convosco! Conto com todos! Vamos ao trabalho, pelo concelho e pelo futuro da nossa 
Região. Juntos, seremos de certeza mais fortes!---------------------------------------------------------------
Mais uma vez a todos, desejo um excelente trabalho! disse.”---------------------------------------------
Em seguida convidou o Senhor Presidente da Câmara para usar da palavra.--------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo Arsénio, fez a seguinte intervenção:-------------
“Exmª Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Beja, Exmos Senhores Vereadores da 
Câmara Municipal de Beja, Exmos Membros recém-empossados na nova Assembleia Municipal 
de Beja, Exmos Senhores/Senhoras Presidentes das Juntas de Freguesias do Concelho, por 
inerência também membros da Assembleia Municipal de Beja, Exmos Colegas autarcas 
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presentes, Presidentes de Câmara, Vereadores de Municípios amigos e vizinhos, Exmos 
Senhores Deputados à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Beja, Exmos 
representantes de entidades civis, de carácter público ou privado, de entidades militares e 
religiosas presentes, Exmos representantes de confederações patronais e sindicais, Exmos 
representantes de IPSS´s, coletividades ou outras formas de associativismo do concelho, Exmos 
funcionários da autarquia de Beja, da EMAS, das Juntas de Freguesia do Concelho e membros 
da corporação dos Bombeiros Voluntários de Beja, População do concelho em geral aqui 
presente no Pax-Júlia, Comunicação Social presente, a todos cumprimento em nome do novo 
executivo da Câmara Municipal de Beja constituído a partir da superior vontade popular 
resultante das eleições autárquicas, as 13ª da nossa democracia, realizadas há escassos 22 
dias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importa realçar, para que a democracia se cumpra e se concretize, a disponibilidade de todos 
os candidatos, de todos os partidos e em todas as listas validadas pelo Tribunal que se 
apresentaram a sufrágio. Bem hajam todos pela vossa entrega e disponibilidade.-------------------
Uma saudação especial ainda a todos os que fizerem parte de todas as mesas de voto no 
concelho e aos delegados de todas as forças políticas que fiscalizaram de perto o ato eleitoral. 
Foram fundamentais para que o ato eleitoral mais complexo do sistema político – o autárquico 
– e ainda por cima em contexto de pandemia com a obrigatoriedade de desdobramento de 
muitas mesas na cidade, tivesse decorrido com total normalidade e tranquilidade, o que muito 
nos honra e orgulha.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma palavra amiga e já de saudade para os Vereadores Luís Miranda, Arlindo Morais, João 
Rocha e Sónia Calvário que a partir de hoje deixam de fazer parte do Executivo Municipal. Foi 
uma honra e um privilégio poder trabalhar com cada um de vós, ainda que em planos 
diferentes naturalmente. Desejo a todos o melhor possível para o futuro sendo que na Câmara 
Municipal de Beja encontrarão permanentemente uma porta aberta sempre que nos queiram 
visitar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para os quatro novos Vereadores que hoje se juntam à equipa que os munícipes indicaram 
com clareza que eu deveria liderar, deixo uma palavra de estímulo para os próximos 48 meses 
de trabalho. Bem-Vindos e contamos convosco para que juntos promovamos o melhor possível 
o nosso concelho e – consequentemente e porque somos capital de distrito – a nossa região.---
Deixo também um cumprimento e um agradecimento a todos os membros da Assembleia 
Municipal de Beja que hoje se despedem e uma palavra de boas-vindas a todos aqueles que 
hoje se juntam. A vida política, mais até do que outras, é feita de renovações e desejo aos que 
parte e aos que chegam, as maiores felicidades.--------------------------------------------------------------
E pronto. Faz hoje precisamente 4 anos, no dia 18 de outubro de 2017, também à mesma 
hora, que o Executivo anterior tomou posse. Exatamente 4 anos depois mas num local 
diferente, cá estamos de novo.-------------------------------------------------------------------------------------
Pela primeira vez em 45 anos depois das primeiras eleições autárquicas em Beja (e no país), que 
se realizaram no dia 12 de dezembro de 1976, é dada pelo eleitorado ao Partido Socialista a 
possibilidade de fazer dois mandatos consecutivos à frente dos destinos da autarquia da 
capital de distrito. É uma possibilidade ainda mais honrosa na medida em que desde 2001 não 
era reeleito nenhum Presidente da Câmara no concelho, situação esta sim, única no quadro 
nacional de 308 municípios. Da minha parte é a 7ª eleição ininterrupta para órgãos 
autárquicos do concelho. Fiz 5 mandatos na Assembleia Municipal de Beja, 2 na Assembleia de 
Freguesia de Salvador e agora fui eleito pela 2ª vez Presidente da Câmara Municipal de Beja. 
Não tenho como expressar gratidão aos munícipes do meu concelho.----------------------------------
Quero pois reafirmar a honra que constitui ser-se escolhido pela população para dirigir a nossa 
grande casa comum, a casa de todos nós: o nosso Concelho de Beja. Saberemos estar à altura 
da confiança em nós depositada com a nossa forma de agir pautada por estar na vida pública 
com honestidade, com autenticidade, com transparência e com verdade. Não às vezes. Não 
quando dá jeito. Mas sempre. Como aliás o fizemos ao longo do mandato que hoje terminou.--
Mas também é verdade que neste mandato que agora se inicia e que está a dar os primeiros 
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passos, fruto do resultado da votação, as responsabilidades aumentam grandemente. 
Aumentam desde logo para nós, num quadro de vereação diferente do anterior, mas 
aumentam também para os restantes partidos representados na Câmara Municipal e na 
Assembleia Municipal. De cada um dependerá também, e em muito, o caminho que 
trilharemos. Estou certo que estaremos todos à altura das responsabilidades que em cada um 
foram delegadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedimos apenas que sejam dadas ao executivo em permanência da força maioritariamente 
votada e que agora assumiu funções, as mesmas, mas exatamente as mesmas condições, que 
foram dadas aos executivos de José Manuel Carreira Marques entre 2001 e 2005 e de 
Francisco Santos, entre 2005 e 2009, que com quadros políticos exatamente iguais aos de hoje, 
em que apenas o partido vencedor era diferente. Recordo que em quadros políticos iguais não 
viram por parte das oposições de então, quer por via de alterações substantivas ao Regimento 
das Reuniões da Câmara, quer por via do impedimento de delegações de competências da 
Câmara no Presidente, previstas na Lei, e que são decisivas para agilizar procedimentos 
importantes para a vida quotidiana de uma instituição como uma Câmara Municipal, nunca a 
sua ação amputada. Se essas condições não foram reunidas enfrentaremos certamente todos 
grandes dificuldades ao longo dos próximos 4 anos até em termos da mais simples gestão 
corrente do Município. Estamos certos de que assim não sucederá e que o sentido de 
responsabilidade se sobreporá. A criação de entropias artificiais não favorecem ninguém e 
provocam apenas desgaste inútil e o adiamento de soluções para a vida dos munícipes.----------
De resto, e uma vez que estamos a falar já da Câmara Municipal e do Presidente, permitam-me 
uma divagação pela Lei Eleitoral das Autarquias Locais. Sempre defendi, e continuo a defender, 
que os mandatos autárquicos deveriam de ser de 5 anos – tal como o mandato de Sua Exª o 
Presidente da República e dos Deputados ao Parlamento Europeu, e que o máximo que 
deveria ser permitido a quem fosse eventualmente reeleito, seria uma reeleição. Ou seja, 10 
anos de Presidência de Câmara consecutiva na área do mesmo Município. Entendo que os 
Executivos deveriam ser mais pequenos, em Beja por exemplo com 4 Vereadores, todos do 
mesmo partido, o vencedor. A Assembleia Municipal deveria ter mais poderes e competências 
e reunir 1 vez por mês. O Presidente da Câmara seria o cidadão colocado em primeiro lugar na 
lista da Assembleia Municipal e escolheria entre os eleitos da sua lista, os restantes membros 
do executivo. Os primeiros eleitos de cada lista concorrente à Assembleia Municipal teriam os 
mesmos direitos de dispensa de serviço que atualmente têm os Vereadores sem pelouro, por 
exemplo, em nada sendo prejudicados na sua ação de fiscalização da atividade municipal, 
antes pelo contrário.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mas o que defendo só muito dificilmente deverá ser posto em prática no futuro mais 
próximo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porém julgo que esta reforma do sistema eleitoral autárquico seria extremamente vantajosa 
quer para quem está em maioria, quer para quem está em contexto de oposição. Seria possível 
ter Câmaras Municipais mais ágeis, mais rápidas nos processos de decisão e mais eficazmente 
fiscalizadas pelas oposições que veriam as Assembleias Municipais com competências, repito, 
substancialmente reforçadas.---------------------------------------------------------------------------------------
Voltando ao momento que aqui nos reúne hoje, quero salientar, que nos próximos 4 anos, 
embora se fale muito em “bazucas”, em PRR´s e em Quadros Financeiros Plurianuais, a gestão 
financeira da Câmara Municipal de Beja terá de ser extremamente rigorosa e sem lugar a 
aventuras. Seremos ambiciosos e aproveitaremos todas as oportunidades que se nos venham 
a colocar e que possamos completar com contrapartidas locais, tal como fizemos entre 2017 e 
2021, mas as limitações decorrentes da Lei dos Compromissos e dos denominados Fundos 
Disponíveis obrigam a uma apertadíssima gestão que muitas vezes nos impede de chegar onde 
queremos. Aí entra a equação das escolhas e das opções. Ser político implica fazer escolhas 
com os recursos disponíveis e por vezes caem ou adiam-se projetos que gostaríamos de ver 
executados com maior brevidade. Prometer tudo a todos e ao mesmo tempo é algo que não 
pode fazer parte do léxico de nenhum servidor público com sentido de responsabilidade.--------
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Portanto não se esperam surpresas ou rasgos genais para os próximos 4 anos. Esse tempo na 
política e na vida pública, de resto, já lá vai. O planeamento, coisa por vezes tão difícil de se 
conseguir em Portugal, é que terá de fazer escola e caminho cada vez mais e queremos que 
assim continue também a ser no concelho de Beja.----------------------------------------------------------
Temos de ver com atenção o que podemos executar dentro das obras que ainda temos para 
lançar no âmbito do Portugal 2020 e que são bastantes; o que aí pode vir de fundos 
comunitários e de avisos no âmbito do PRR e do Quadro Financeiro Plurianual e com esses 
meios projetar o desenvolvimento do concelho para a próxima década. Sabemos que o novo 
Quadro Financeiro Plurianual 2021/2027 contempla 25 Mil Milhões de Euros para Fundos de 
Coesão e aí poderá estar uma oportunidade para o concelho poder projetar renovações 
urbanas e ampliação de áreas empresariais que não têm enquadramento na Estratégia Local 
de Habitação. Estaremos muito atentos.-------------------------------------------------------------------------
Deixo ainda a nota que nem tudo no território tem de ser feito pelas Câmaras Municipais ou 
pelas Juntas de Freguesia. Bem sabemos que em locais de interior, em continuado processo de 
desertificação, essa ideia ganha mais força. Mas não tem de ser assim. A autarquia não foge, 
nem fugirá nunca às suas responsabilidades mas o setor privado, cooperativo, social e outros 
têm também um papel importante na resolução de um conjunto de problemas e insuficiências 
que a todos nos afetam e que muitas vezes estão até em melhores condições de o poderem 
fazer que propriamente entidades públicas que se deparam muitas vezes com burocracias 
legais verdadeiramente desesperantes para além de terem também limitações financeiras.-----
Assumiremos ainda com orgulho o papel de capital regional. Com os concelhos que nos 
circundam e não contra eles. Não nos demitimos do nosso papel estratégico de capital de 
distrito e da importância da mesma no território. Dificilmente a questão da Regionalização se 
porá até 2025, final deste mandato que hoje se inicia, porém, se vier a colocar-se, 
defendermos a criação da região da região do Baixo-Alentejo englobando o território das 
atuais Comunidades Intermunicipais do Baixo-Alentejo e do Litoral Alentejano, com capital em 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enquanto não existirem Regiões Administrativas, com Juntas Regionais eleitas 
democraticamente por sufrágio secreto e universal, entendemos que nas eleições legislativas 
de 2023, caso não sejam antecipadas por dissolução da Assembleia da República, os partidos 
deveriam ter a coragem de colocar nos seus programas a reposição da figura do Governador 
Civil.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma figura que era o representante do Estado no território e que desempenhava um papel 
muito importante na relação entre o Governo e os diferentes agentes do território. O custo 
para o erário público é mínimo se comparado com o benefício que da sua ação decorria. O 
Governador Civil não pode, nem deve, nem é substituível por nenhum Deputado ou por 
nenhum Presidente de Câmara, qualquer que seja. Foi um erro a abolição da figura do 
Governador Civil, particularmente para as regiões do interior como é o nosso caso.----------------
Deixo também a nota que estaremos particularmente atentos aos desenvolvimentos de 
adjudicação das obras no novo Palácio da Justiça de Beja, bem como da evolução da 
programada reabilitação do IP8, com variante em via dupla a Beringel, cujo projeto de 
execução foi adjudicado em 19 de maio do corrente ano de 2021 bem como à adjudicação do 
projeto da eletrificação da linha ferroviária entre Beja e Casa Branca cujo concurso também 
deverá estar em fase avançada, uma vez que já encontrava recentemente em fase de 
audiência de interessados.-------------------------------------------------------------------------------------------
A partir de agora vamos à nova etapa. Vamos ao trabalho!------------------------------------------------
É que 1.460 dias, tempo aproximado que medeia até à próxima sessão de instalação de órgãos 
municipais passam, acreditem, num ápice!---------------------------------------------------------------------
Contamos, neste esforço conjunto, com todos os eleitos que aqui foram hoje empossados bem 
como com as Juntas de Freguesia cujos órgãos já foram instalados e com a Junta de Freguesia 
cujos órgãos falta instalar, situação que estou certo ficará resolvida no dia 28 de outubro.-------
Contamos ainda com os 660 trabalhadores da autarquia; com os 105 trabalhadores da EMAS, 
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com os cerca de 100 Bombeiros Voluntários, com os executivos das Juntas de Freguesia do 
concelho e os cerca de 100 funcionários das mesmas, num total de perto de 1.000 pessoas 
para responder o melhor possível às necessidades da nossa população e do nosso território. E 
contamos claro, com os nossos perto de 30.000 munícipes para fazermos a diferença.------------
Já fizemos um percurso muito interessante nestes últimos 4 anos, mesmo com quase metade 
do mandato passado em contexto de uma pandemia única, que nos obrigou a muitos esforços 
adicionais mas em que a comunidade se uniu de forma notável, merecendo particular realce 
os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, os Bombeiros Voluntários e a Cruz Vermelha, 
bem como as IPSS´s do concelho que foram e continuam a ser verdadeiramente notáveis no 
desempenho que têm tido ao longo deste período. Para todos, o nosso mais profundo 
reconhecimento e agradecimento.--------------------------------------------------------------------------------
Ambicionamos porém, em outubro de 2025, ter um concelho ainda melhor do que aquele que 
temos no dia de hoje. Mais bonito, mais atrativo para moradores, para estudantes, para 
trabalhadores, para visitantes e para empresários. Mais moderno e com melhor qualidade de 
vida e de oferta de serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------
Dissemos há 4 anos, neste mesmo dia 18 de outubro, que queremos muito que os bejenses 
recuperem parte da autoestima que foram perdendo ao longo dos anos. É para isso que 
trabalhamos todos os dias. E que continuaremos a trabalhar.---------------------------------------------
Para que a cada dia que passa, cada um de nós tenha um orgulho crescente na nossa terra seja 
ela a cidade de Beja ou cada uma das aldeias ou montes que fazem parte do concelho;-----------
Como escreveu Paulo Abreu de Lima no poema “Voar Alto” hoje brilhantemente interpretado 
por Mafalda Vasques no início da nossa sessão:--------------------------------------------------------------- 

“Voar Alto! Onde os meus Olhos não chegam, 
E outros já se perderam de esperar. 

Voar Alto, mesmo que bata no fundo. 
Quem sabe o teto do mundo… 

e sonhar!” 
Voemos pois juntos a partir de hoje. Voemos alto. E sonhemos.------------------------------------------
Dificilmente alcançaremos o teto do mundo. Mas tentaremos chegar tão perto quanto nos for 
possível.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porque dos nossos sonhos de hoje, nascerá a realidade de amanhã.------------------------------------
Bem hajam todos.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viva o Concelho de Beja!---------------------------------------------------------------------------------------------
Viva o Baixo-Alentejo!------------------------------------------------------------------------------------------------
Viva Portugal!, disse.”-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Concluída a sessão para a Eleição da Mesa da Assembleia Municipal de Beja, foram os 
trabalhos encerrados eram treze horas e trinta minutos, da qual para constar, se lavrou a 
presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que vai ser 
assinada pela Presidente e pelos 1º e 2º Secretários da Mesa da Assembleia Municipal.----------- 
 
 

A Mesa, 

 
 


