Senhor Presidente da Assembleia Municipal Cessante,
Senhor Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores,
Senhoras e Senhores Vereadores,
Senhoras e Senhores membros da Assembleia Municipal da Praia
da Vitória,
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo,
Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Angra do
Heroísmo,
Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia,
Senhores Representantes das Entidades Civis, Militares e
Religiosas,
Amigo Roberto Monteiro,
Caras e caros convidados,
Caras e caros praienses de todo o Concelho,
Em nome da Câmara Municipal da Praia da Vitória agradeço a
vossa presença nesta cerimónia de tomada de posse da nova
Assembleia Municipal e Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Uma primeira palavra ao Presidente Cessante da Assembleia
Municipal da Praia da Vitória, o amigo Paulo Codorniz, homem
que com emoção liderou a cultura deste concelho durante oito
anos e que com o maior rigor e transparência presidiu à
Assembleia Municipal no último quadriénio.
Quero aqui agradecer-lhe o elevado sentido cívico com que
sempre desempenhou funções públicas, mas também os
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conselhos que transmitiu-me. Se há algo que carateriza o Paulo
Codorniz é a alma de poeta, de filho, de pai e de avô de “Gente
que tem planícies de mar, Vagas de terra sulcadas de trilhos, Que
em terramotos luta a rezar, E semeia os dias melhores para os
filhos.”1
Obrigado por tudo Paulo.
Antes que a voz me tolhe, uma palavra de afeto ao Presidente
Cessante da Câmara Municipal da Praia da Vitória, o amigo
Roberto Monteiro, que tenho a obrigação ética e moral de
destacar, como imperativo de gratidão, o legado cívico e político
que o Concelho da Praia da Vitória, as suas gentes e eu próprio
recebemos de Roberto Monteiro.
A 9 de outubro de 2005, a Praia da Vitória demonstrou a
confiança no Rumo Certo e desde então reforçou esta mesma
confiança. Coração, Visão e Inovação foram o mote do maior
empreendimento na vida das pessoas que a Praia da Vitória já
assistiu.
Passarão décadas, o Paul da Praia da Vitória será ponto de
chegada e de partida de milhares de aves cumprindo o seu
instinto migratório; passarão décadas, a Marginal da Praia da
Vitória presenciará reiteradamente ao nascer do sol abraçando a
nossa Baía.
Mas a obra maior que ficará para as gerações futuras, é o
exemplo de liderança com afeto, de perseverança com carisma,
de rigor com visão, de verdadeiro sentido de compromisso para
com os praienses até ao derradeiro dia.
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Lição maior de verdadeiro serviço público em prol dos
concidadãos em todos os momentos em que serviu a Praia da
Vitória, mesmo quando a saúde lhe faltou.
Presidente, conselheiro, confidente e amigo, para mim e para
tantos e tantos praienses que com a tua forma de ser e que com
este coração de ouro marcaste as suas vidas.
Roberto, a Praia da Vitória está eternamente grata.
Uma saudação ao Vice-presidente do Governo Regional dos
Açores, amigo Sérgio Ávila, obrigado pela sua presença e pelo
simbolismo que esta representa. A Câmara Municipal da Praia da
Vitória pretende ser um parceiro ativo do Governo Regional dos
Açores na construção de uns Açores melhores, naturalmente,
sendo sempre uma voz firme e convicta na defesa da Praia da
Vitória e das suas gentes.
Juntos construiremos um futuro melhor.
Uma palavra ao Presidente da Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo, amigo Álamo Meneses, a quem endereço as
felicitações e os maiores sucessos no mandato que agora se
inicia. A relação institucional e de parceria entre Angra do
Heroísmo e a Praia da Vitória é patente em vários domínios e
pretendemos aprofunda-la, com um intermunicipalismo
progressivamente mais forte, coeso e leal.
Juntos construiremos um Ilha com Futuro.
Saúdo de forma especial a Sociedade Recreio Lajense, na pessoa
do seu Presidente Lisuarte Lopes e do seu Maestro Durval Festa
pelo cumprimento a um dos seus músicos, que hoje assume
funções. Obrigado pelo companheirismo, pela amizade e por ter
marcado este momento.
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À Renata e ao Renato por todo o apoio, mas sobretudo pelo
esforço e dedicação pessoal e familiar que farão nos próximos
quatro anos.
Só espero que no futuro o Renato cresça e se orgulhe do
trabalho do pai em prol da Praia da Vitória e das suas gentes.
Caras e caros convidados,
Hoje estão aqui praienses, mulheres e homens, amigas e amigos,
pelos quais tenho a maior estima e consideração, cidadãos, que
num ato humilde e convicto, aceitam a maior honra cívica, servir
a causa pública. E porquê? O que move estas mulheres e estes
homens?
“Em primeiro lugar o apego à terra, este amor elementar que
não conhece razões, mas impulsos”2;
Em segundo lugar, o afeto às nossas gentes, a cada concidadão e
a missão de todos servir.
Em terceiro lugar, o livre espírito democrático de melhor servir a
causa pública, a causa de todos nós.
Neste sentido, cumprimento todos os cidadãos eleitos às
diversas Assembleias de Freguesia, em especial todos os
Presidentes de Junta de Freguesia, com o intuito de darmos
início a um quadriénio de trabalho conjunto em prol das
populações de cada Freguesia, da nossa Vila, da nossa Cidade, do
nosso Concelho.
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Com verdadeiro espírito democrático, o executivo que lidero
pretende ser um parceiro ativo, constante e leal no
relacionamento com todas as Juntas de Freguesia e esperamos a
correspondente pró-atividade, perseverança e lealdade de todas
as Juntas de Freguesia.
Esta é a casa de todos os praienses e esta casa estará sempre
aberta, com igualdade e transparência a todos os praienses.
Cumprimento igualmente, todos os cidadãos eleitos à
Assembleia Municipal e à Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Que os princípios políticos sejam mais altos que as orientações
partidárias, que o diálogo não seja substituído pela discussão,
que as propostas não se percam entre querelas e viltas, porque
sobretudo, o que creio que a todos norteia é o futuro da Praia da
Vitória e das suas gentes.
Que a verdade e a lealdade sejam valores permanentes nos
nossos órgãos autárquicos, que independentemente da
diferença das nossas opiniões, sejamos honestos uns para com
os outros e tenhamos a capacidade de dialogar olhos nos olhos.
Porque,
"Quem não compreende,
Um olhar, uma expressão,
Logicamente não entende,
Uma grande explicação;"3
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Que não percamos tempo em discussões fúteis ou acusações
abstratas, mas que nos concentremos em propostas, medidas e
projetos em prol dos praienses de todo do Concelho.
Que saibamos na diferença das nossas opiniões, encontrar os
pilares comuns de entendimento para construir um amanhã cada
vez melhor para todos os praienses.
Pois,
“A distância entre nós e um abraço
Não está na grandeza da dificuldade
O que restringe o primeiro passo
É a dimensão da nossa vontade.”4
Que a dimensão da nossa vontade permita dar o passo do
entendimento e maior dimensão ao futuro da Praia da Vitória.
Caras e caros convidados,
Hoje inicia-se um Novo Ciclo que quer Continuar o Rumo Certo,
tendo como princípios orientadores o humanismo, a
proximidade e a solidariedade.
Uma nova equipa, com um novo projeto porque visa dar
resposta a novos desafios.
Um novo projeto que une o caminho percorrido a uma visão
renovada de criatividade, inovação e rigor assente em cinco
prioridades:
1. Proximidade às pessoas e às instituições de todo o
Concelho da Praia da Vitória;
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2. Promover o turismo, a educação, a cultura, o desporto e a
solidariedade;
3. Dinamizar iniciativas para toda a população com enfoque
nas crianças, jovens, idosos, cidadãos com necessidades
especiais e famílias;
4. Reforçar os apoios à criação, promoção e crescimento de
empresas e emprego sustentável;
5. Cooperar com as Juntas de Freguesia, Governo Regional e
demais entidades na realização de investimentos
estruturantes para todo o Concelho.
O documento que distribuímos aquando da campanha eleitoral
será o documento orientador da nossa ação, naturalmente,
adaptando-o aos desafios, dificuldades e oportunidades que o
quadriénio 2017-2021 nos colocará e acolhendo sempre os
contributos da sociedade civil.
Estamos cientes da diversidade das inesperadas dificuldades e
oportunidades que encontraremos neste quadriénio, mas como
um dia escreveu o poeta
“A Vida é como uma Nau,
Que temos que comandar.
Com Mar bom ou Mar mau,
Ela não para de navegar.”5
A equipa que lidero com honra terá a seguinte organização:
A Presidência será responsável pelos Pelouros:
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 Cidadania;
 Planeamento Estratégico e Investimentos;
 Desenvolvimento e Coesão Rural;
 Relações Externas.
O Vice-Presidente Carlos Armando Costa será o responsável
pelos Pelouros:
 Obras e Património Municipal;
 Cultura e Educação;
 Proteção Civil.
A Vereadora Paula Ramos será responsável pelos Pelouros;
 Solidariedade Social;
 Modernização Administrativa;
 Território, Urbanismo e Regeneração Urbana;
 Ambiente.
O Vereador Tiago Ormonde será responsável pelos Pelouros:
 Finanças;
 Economia e Turismo;
 Inovação;
 Desporto.
As opções fundamentais da nossa governação serão tomadas
sempre com ponderação e auscultando a sociedade civil.
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O nosso modelo de gestão autárquica terá enfoque na melhoria
dos índices de eficácia e eficiência.
A nossa atitude será a de sermos sempre parceiros, fraternos e
solidários, marca distintiva do nosso povo.
Seremos uma voz firme e convicta na defesa da Praia da Vitória e
das suas gentes!
Com a mesma humildade, repito o comunicado aquando da
campanha eleitoral e cito “Temos a humildade de assumir que
aquando da implementação, certamente algumas medidas,
ficarão aquém das nossas expetativas, mas também estamos
certos que muitas medidas irão superar as expetativas”.6
Tenho a firme certeza de que, com o nosso trabalho e com a
ajuda de todos, construiremos em conjunto uma Praia da Vitória
melhor.
“Seguir a luz dos nossos sonhos e a voz do nosso coração.
Mesmo que isso signifique seguir pelo caminho mais difícil. Se
temos motivos para sonhar, temos força para os realizar”.7
Contem connosco!
Nós contamos e acreditamos em todos vós!
A nossa energia, ação e coração, estará sempre convosco!
Estamos aqui para servir!
“A todos que fizeram
Do mar o seu rumo
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Da terra o sustento
Do horizonte a meta
Do verde da natureza a esperança
Tornando-se simultaneamente pescadores,
Agricultores, artesãos, e que preservam honradamente
O legado dos antepassados, dirigindo-se vitoriosamente
Para o futuro…”8
Viva à Praia da Vitória!
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