Sr. Presidente da Assembleia Municipal,
Srs. Deputados à Assembleia Municipal,
Sr. Presidente da Câmara de Castelo Branco e Sr. Presidente da Câmara eleito de Castelo
Branco,
Srs. Presidentes de Junta de Freguesias,
Srs. Autarcas que hoje cessam os vossos mandatos e Srs. Autarcas hoje empossados para
um novo mandato,
Digníssimas Autoridades Civis, Militares e Religiosas,
Srs. representantes de Associações, Coletividades e Empresas do Concelho de Oleiros,
Estimados trabalhadores desta Autarquia,
Exma. Comunicação Social,
Ilustres Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Caras e Caros Oleirenses,

Quero muito sensibilizado e de forma muito sentida, agradecer a
presença de cada um e de todos que aqui hoje se deslocaram para esta
cerimónia que inicia um novo mandato politico no nosso Concelho.
Mas em primeiro lugar, permitam-me que saúde o Povo de Oleiros, que
mais uma vez demonstrou uma grande maturidade política e uma forte
consciência cívica não só pela forma como decorreu a campanha eleitoral, mas
também porque Oleiros teve uma abstenção muito inferior à média nacional.
E isso é de enaltecer e demonstrativo que os Oleirenses sabem o que
querem. Daí a minha primeira saudação ser para este Povo de gente séria e
trabalhadora que após uma campanha eleitoral bem disputada e esclarecedora,
votou sem ter havido qualquer atrito em alguma assembleia de voto.
E quando saúdo esta boa gente do Concelho de Oleiros, saúdo de igual
forma os que em nós votaram e aqueles que tiveram outra opção de voto.
Vivemos, felizmente em democracia e quero dizer-vos que se a vida é
breve, o poder é transitório e um concelho como o nosso, terminada que está
a contenda eleitoral é o momento certo para todos trabalharem para o bem
comum, para o bem de Oleiros, e se nalgum lugar houver rancores, ódios ou
malquerenças por razões políticas ou outras, é altura de recordar esse grande
Homem da literatura chamado Tagore quando nos diz que “a vida é-nos dada
e nós merecemo-la dando-a”.
O tempo agora é de todos os eleitos trabalharem com rigor,
respeitando a vontade expressa nos votos e cumprindo o programa que foi
sufragado pelos Oleirenses.
Pela minha parte, pela nossa parte que recebemos uma maioria absoluta
de votos, estamos felizes pela vossa confiança, mas também cientes das
responsabilidades que sobre os nossos ombros pesa e com uma vontade
granítica de continuar a melhorar a qualidade de vida da população que
servimos.

Em segundo lugar, cumprimento efusivamente todos os autarcas que
hoje o deixaram de ser, desde o Presidente da A. Municipal, meu bom amigo
Dr. José Augusto Martins, todos os Deputados Municipais, Vereadores,
Presidentes de Juntas de Freguesias e Deputados das Assembleias de
Freguesia. A todos, um bem-hajam por terem desinteressadamente servido o
Concelho de Oleiros. E saúdo também na pessoa do Senhor Comendador
José Santos Marques e hoje empossado no mais alto cargo do Município de
Oleiros, todos os autarcas eleitos e que estou certo e seguro vão dar o seu
melhor nos próximos 4 anos para Oleiros ser um Concelho liderante.
Umas palavras muito especiais e um agradecimento reconhecido para as
Instituições de Solidariedade Social, para as Coletividades, para os
empresários, comerciantes, agricultores, prestadores de serviços, em suma
para as entidades públicas e privadas e a todos os que têm contribuído para o
desenvolvimento deste concelho, um muito obrigado com o desejo e ambição
que continuem a fomentar o desenvolvimento desta linda terra.
Não quero, nem posso, neste momento deixar de dar uma simples mas
sincera palavra para os funcionários desta centenária instituição. Desde os
chefes de departamento aos funcionários estagiários, são eles os verdadeiros
rostos desta Câmara Municipal. Sem eles, nada seria feito. Sei, porque me foi
transmitido por quem os conhece, que vós pertenceis a uma elite de grande
qualidade. Os funcionários da Câmara de Oleiros, honram quem é eleito para
cargos dirigentes, mas acima de tudo honram o trabalho e a população que
servem.
Muito obrigado, pelo vosso esforço, abnegação e competência.
Hoje e aqui, não posso, nem devo deixar de dar o meu tributo e
homenagem a grandes Homens que comigo estiveram neste processo
eleitoral. Seria uma grande ingratidão se o não fizesse. E não podendo nomear
todos, porque foram tantos, permitam-me falar do José Jorge e em nome dele,
agradecer a todos a disponibilidade que tiveram para servir Oleiros. Ao José
Jorge e a todos os outros que em nome dele me refiro, o meu mais profundo
reconhecimento e a minha amizade para sempre. Vocês souberam pôr na
prática, aquilo a que tantas vezes me referi: a amizade não se dá, a amizade
constrói-se. Obrigado José Jorge.
Estimados convidados,
Exmas. Senhoras e Senhores,
Assistimos hoje, aqui a uma grande mudança, mas também a uma
continuidade. Uma grande mudança, porque quer na gestão camarária, quer na
Assembleia Municipal houve uma renovação. Renovação de tal forma que
apenas um vereador de gestão anterior continua connosco. E isto é muito
importante, porque o Victor Antunes que vai desempenhar as funções de
Vice-Presidente é um profundo e respeitável conhecedor não só de gestão
autárquica como do funcionamento das Associações e Juntas de Freguesia.
Uma transição deve-se fazer, segundo o meu entendimento,
continuando e renovando. E foi isso que fizemos. Continuando com o Victor

Antunes e renovámos, para além de eu próprio com o Paulo Urbano, que há
muitos anos tem dado não só provas de competência como de dedicação e
amor a este Concelho.
E, terminada esta parte da minha intervenção, não fossem os últimos os
primeiros, propositadamente deixados para esta fase do meu depoimento,
quero, porque não o fazendo, seria gravoso, agradecer ao Presidente da
Comissão Politica Concelhia do PSD de Oleiros, O Alfredo Martins, bem
assim como ao Vice-Presidente José Santos Marques o convite que me
fizeram para me candidatar ao cargo que agora vou desempenhar. Um grande
bem-hajam pela confiança que em mim depositaram. Nunca o esquecerei.
Obrigado amigo Alfredo Martins. A história sempre faz justiça. E tu merecela.
E para o nosso Comendador José Santos Marques, hoje presidente da
nossa Assembleia Municipal o meu mais profundo agradecimento, não só pela
amizade que nos une, não só pelo empenho e oportunidade que me deu para
servir Oleiros, mas acima de tudo pela dedicação, pelo empenho, pelo afeto e
bem-querer que durante tantos anos devotou às nossas gentes.
Bem-haja, Comendador José Santos Marques. O Senhor é um exemplo
de cidadania e um exemplo a seguir.
Deixa-me um legado difícil. Mas espero não o desiludir, nem desiludir
em quem em mim acreditou. Se valeu a pena, ou não, daqui a 4 anos o
saberemos. O que lhe posso garantir é que vou dar o meu melhor, me vou
dedicar a esta causa de alma e coração e como em todas as empreitadas onde
eu me envolvi, tal como é típico das nossas gentes, acredito que levarei “o
barco a bom porto”, que entregarei a “carta a Garcia”.
Não vou hoje e aqui repetir o que afirmei e escrevi durante a campanha
eleitoral. Isso é para cumprir, ou não fossem os homens desta terra, homens
de palavra. Falar-vos aqui do programa eleitoral, seria não só demorado como
repetitivo, logo enfadonho. Direi apenas que: Saúde, Ensino, Juventude,
Emprego, Empreendedorismo, Floresta e Turismo estarão nas nossas
prioridades.
Nós todos vamos conseguir.
Oleiros, com todos, vai conseguir continuar a ser um Concelho cada
vez com mais qualidade de vida. Mais e melhor. Por Oleiros Tudo.
Sabemos que na vida sempre surgem espinhos, mas também sabemos
que o gosto da mesma, está em saber ultrapassa-los. Diz-se que o sal da vida
são as dificuldades. Sabemos que não teremos uma vida fácil. E isso é apenas
mais uma razão para nos motivarmos. Não ganharemos as frentes todas mas
acredito que no final venceremos. Porque Oleiros merece e quem merece
sempre alcança.
Desde o primeiro dia dissemos que orientaríamos prioritariamente a
nossa ação para as pessoas. E vamos fazê-lo. E com isso quero dizer que o
bem-estar, não é só físico ou psíquico, é também social e profissional, e não

apenas a ausência de doenças. E é aqui que vamos ter o centro das nossas
atenções.
Mas não vamos esquecer outros sectores de desenvolvimento, nem os
quadros comunitários de apoio, nem vamos descurar as instituições ou as
empresas. Ninguém durante os próximos 4 anos poderá acusar-nos de não
dialogarmos, porque nunca fecharemos a porta a ninguém e pelo menos
quinzenalmente, Presidente, Vice-Presidente, Vereador a tempo inteiro e os
Chefes de departamentos estarão disponíveis durante um dia para receber e
solucionar os problemas que os nossos munícipes nos trouxerem.
A vida é feita de desafios e este foi mais um que a vida me trouxe. Só
lhe posso estar agradecido. Poder servir o meu Concelho. O Concelho onde
nasci. Onde nasceram os meus Pais. Onde nasceram os meus avós. Onde
nasceram os meus tios. É uma grande honra. Se o mereço ou não, dir-me-ão
V. Exas. daqui a 4 anos.
Por último, permitam-me que me refira à minha família. Dir-vos-ei que
não era para mim previsível nem estava nos meus planos de vida poder vir a
presidir ao Honroso cargo de Presidente da Câmara Municipal de Oleiros.
Mas a partir do momento que aceitei o convite que me formularam, toda a
minha família foi solidaria para comigo. Por isso à minha mulher, mãe, filha,
filho e genro quero também agradecer o apoio e amparo que me deram, todo
o carinho e benevolência que tiveram para comigo. Sem vocês eu, era
ninguém.
Aos meus amigos, muitos hoje aqui presentes, aos meus familiares, aos
meus conterrâneos, digo-vos, vamos aproveitar esta oportunidade para todos
juntos conseguirmos um futuro melhor para as nossas gentes.
Finalizo dando um forte abraço a todos, agradecendo a vossa presença,
o vosso apoio e a vossa amizade. E do coração dizer-vos também que foi uma
grande honra ter-vos aqui.
É por Oleiros que vou trabalhar.
Viva Oleiros. Viva Oleiros.
Obrigado a todos
Oleiros, 18 de outubro de 2013,
Fernando Jorge

