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DISCURSO DE TOMADA DE POSSE DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO | JOAQUIM COUTO 

 

 EXMO. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL CESSANTE E 
MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS ELEITOS 

 EXMOS. VEREADORES 

 EXMOS. PRESIDENTES DE JUNTA 

 EXMOS. AUTARCAS DE OUTROS MUNICÍPIOS AQUI PRESENTES 

 EXMAS. AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E RELIGIOSAS 

 EXMOS. REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DO 
MUNICÍPIO 

 CONVIDADAS E CONVIDADOS 

 MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES, 
 
 
 
Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam dirigidas a toda a população 

do Município de Santo Tirso, que, de uma forma livre e democrática, participou no 

ato eleitoral do passado dia 1 de outubro. 

 

Uma vez mais, Santo Tirso deu uma verdadeira lição de civismo e de maturidade 

política. 

 

Quero, por isso, saudar toda a população do Município pela forte afluência às 

urnas e pelo contributo dado para a qualificação da Democracia. 

 

Na especial saudação que dirijo à população do Município, incluo de igual forma os 

que votaram na minha candidatura e os que não votaram. 
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Aos que votaram em nós, quero agradecer o voto de confiança que depositaram 

novamente em mim e no projeto político que abracei. 

 

Aos que não votaram em nós, quero, enquanto presidente da Câmara Municipal de 

Santo Tirso, expressar o meu profundo respeito pela escolha livre e democrática 

que fizeram no dia 1 de outubro. 

 

A todos, quero, naturalmente, deixar a garantia de que, a partir de hoje, serei o 

presidente da Câmara de toda a população do Município de Santo Tirso. 

 

Não posso também deixar de dirigir um agradecimento especial aos que hoje 

quiseram marcar presença nesta cerimónia de tomada de posse do novo executivo 

da Câmara Municipal. 

 

Tenho plena consciência de que, sem o trabalho, a força e o apoio desinteressado 

de muitos dos que hoje estão aqui, não teria sido possível fazer o caminho iniciado 

em 2103 com “A Força de Todos”. 

 

Este é também o momento para prestar um reconhecimento público a todos os 

jovens que espontaneamente se identificaram com o projeto político que tive o 

orgulho de liderar. 

 

Também a eles se deve muito do percurso feito até aqui, nos últimos quatro anos e 

no período da campanha eleitoral, pelas sugestões e propostas apresentadas, pelo 

entusiasmo e pela conduta moral e política irrepreensíveis, ignorando provocações 

irresponsáveis, de má-fé e ilegítimas. 
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Gostaria ainda de expressar a minha gratidão a todas e a todos os colaboradores 

do Município, sem os quais também não teria sido possível cumprir os 

compromissos assumidos para com a população de Santo Tirso. 

 

O meu agradecimento a todas e a todos os colaboradores do Município não é um 

agradecimento de circunstância. 

 

É um agradecimento genuíno e sentido, muitas vezes repetido ao longo dos anos – 

e não apenas em cima das eleições. 

 

A todos, o meu muito obrigado! 

 

Quero ainda dar as boas-vindas a todos os membros dos órgãos autárquicos, da 

Assembleia Municipal à Câmara Municipal, passando pelas Juntas de Freguesia, a 

quem lanço um apelo no sentido da dignificação da política e da Democracia. 

 

Por fim, não posso deixar de prestar um tributo a toda a minha família, 

principalmente à minha mulher e aos meus filhos, pelo apoio, pela força e pela 

motivação que me têm dado. 

 

Uma palavra também de especial reconhecimento a todos os vereadores que 

comigo trabalharam ao longo do mandato que agora termina e a todos os 

colaboradores mais próximos, nomeadamente do Gabinete da Presidência e do 

Gabinete de Comunicação. 
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Minhas senhoras e meus senhores, 

É para mim uma honra e um orgulho receber a responsabilidade de voltar a dirigir 

os destinos do Município. 

 

Como dizia Winston Churchill, “os problemas da vitória são mais agradáveis do 

que os problemas da derrota, mas não são menos difíceis”. 

 

Pensarão eventualmente alguns que esta cerimónia de tomada de posse é só mais 

uma na minha carreira política e de autarca. 

 

Não é. 

 

Esta tomada de posse tem um significado particularmente especial. 

 

POR DUAS GRANDES RAZÕES. 

 

A primeira pela forma como chegamos até aqui. 

 

Infelizmente, a população do Município foi obrigada a assistir nos últimos tempos a 

uma campanha suja contra o presidente da Câmara Municipal e contra todo o 

executivo municipal, levada a cabo por um jornal sem escrúpulos, sem ética e sem 

um pingo de vergonha. 
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Foi uma campanha negra, orquestrada nos bastidores por alguém que destila ódio 

pessoal contra o presidente da Câmara Municipal, contando com o beneplácito e 

oportunismo eleitoral de uma força política e de um jornal dirigido por gente sem 

caráter. 

 

Foi, por isso, um período particularmente difícil aquele por que tive de passar nos 

últimos tempos, vítima de notícias mentirosas, caluniosas e ofensivas da minha 

honra e dignidade. 

 

Como vulgares malfeitores que são, tudo fizeram para prejudicar o presidente da 

Câmara Municipal e o executivo municipal, sem qualquer respeito pela população 

de Santo Tirso. 

 

Resisti. Resistimos. 

 

Não nos deixámos cair na armadilha fabricada por quem não tem condições 

políticas, morais e democráticas para representar Santo Tirso e a população do 

Município. 

 

Procurámos sempre manter o rumo traçado e trabalhar em prol da melhoria da 

qualidade de vida da população de Santo Tirso. 

 

Apresentámos as nossas propostas para o mandato que hoje se inicia. 

 

Fizemos uma campanha eleitoral pela positiva. 
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Felizmente, o povo soube separar o trigo do joio. 

 

A segunda razão porque esta tomada de posse tem um significado especial é pela 

responsabilidade. 

 

A população do concelho de Santo Tirso escolheu, de forma clara, quem queria ver 

a liderar os destinos do Município, entregando-nos um mandato com uma maioria 

absoluta, reforçada em número de votos e em número de vereadores. 

 

O resultado eleitoral obtido no dia 1 de outubro mostra que a população do 

Município fez uma avaliação positiva do trabalho desenvolvido por mim e pelo 

nosso governo municipal no último mandato. 

 

Mostra que a prioridade dada à Coesão Social, num momento particularmente 

difícil para as famílias, face à crise que se vivia, estava certa. 

 

Mostra que a estratégia de atração de investimentos e dinamização do tecido 

empresarial local, que se traduziu numa redução de 52 por cento da taxa de 

desemprego, estava certa. 

 

Mostra que, quando escolhemos as pessoas em vez do betão, a opção estava 

certa. 
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Mostra ainda que o rigor, a transparência e a responsabilidade, em vez da 

demagogia, a opacidade e a irresponsabilidade, são o único caminho certo em 

Democracia. 

 

Mostra, por fim, que a população do Município avalia positivamente quem cumpre 

o que promete. E, mais do que promessas, apresenta resultados. 

 

Assim se credibiliza a política. 

 

Assim se aprofunda a Democracia. 

 

A nossa grande responsabilidade é continuar a responder às expetativas da 

população do Município. 

 

Bem sabemos que colocámos a fasquia alta. 

 

Bem sei das expectativas criadas na população de Santo Tirso e das 

responsabilidades que assumo a partir de hoje. 

 

Tudo farei para não desiludir quem confiou em mim. E tudo farei para não desiludir 

a população do Município de Santo Tirso. 

 

Nos últimos quatro anos, Santo Tirso mudou. Santo Tirso está a mudar. E vai 

continuar. 
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Minhas senhoras e meus senhores, 

O mandato que hoje oficialmente se inicia não é o começo de um novo ciclo – é 

apenas uma nova etapa de um novo ciclo político que se iniciou em 2013. 

 

Sempre o dissemos: o projeto político que tínhamos para Santo Tirso ia para além 

de um mandato. 

 

Um projeto de desenvolvimento social, económico, desportivo e cultural não se faz 

em quatro anos. 

 

No último mandato, lançámos as sementes de um novo ciclo de evolução do 

Município, com um projeto de desenvolvimento, inclusivo e mobilizador, em que as 

pessoas estão no centro da ação política. 

 

Não me canso de o dizer: as pessoas são, verdadeiramente, a nossa prioridade. 

 

Não são palavras ocas, nem mera retórica política, como alguns cinicamente 

apregoam. São palavras que têm tradução prática na vida, no quotidiano, das 

pessoas do Município. 

 

Em política, como na vida, não se mudam mentalidades, hábitos e desconfianças 

de um dia para o outro. 

 

Mas, ao fim de quatro anos a fazer e a estar na política de outra forma, sinto-me 

orgulhoso por liderar um projeto político em que o insulto deu lugar ao diálogo, a 

desconfiança deu lugar à participação e a incerteza deu lugar à confiança. 
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Saberei, uma vez mais, ouvir. Ouvir sempre. Todos. 

 

Foi por ter sabido ouvir que defini as prioridades do compromisso que assumi para 

com a população de Santo Tirso em 2013. 

 

Foi por ter sabido ouvir que, nesse e no próximo compromisso, não estão 

propostas irresponsáveis, megalómanas ou que hipotequem o futuro do Município. 

 

Foi por ter sabido ouvir que as nossas propostas têm todas um denominador 

comum: ir ao encontro das reais necessidades das pessoas. 

 

Mas também há um aspeto que quero, desde já, deixar claro: há um tempo para 

tudo. Há um tempo para ouvir e um tempo para decidir. 

 

Com humildade democrática, saberei ouvir. Mas, fiel aos meus princípios e ao 

projeto político que abracei em 2013, saberei também, com coragem e 

determinação, decidir. 

 

Em política, a pior decisão é não decidir. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

As principais opções políticas para o próximo mandato estão tomadas. 
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No dia 2 de junho, quando apresentei a minha candidatura a um segundo mandato 

consecutivo como presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, disse sem 

rodeios ao que vinha. 

 

O que disse na altura repito-o agora: as grandes prioridades para o ciclo 

autárquico 2017-2021 vão ser a COESÃO SOCIAL, o INVESTIMENTO/EMPREGO 

e a REQUALIFICAÇÃO dos espaços públicos e da rede viária, nomeadamente 

acabar com todas as ruas em terra no nosso Município. 

 

Mas também acrescentei a MOBILIDADE e o AMBIENTE. 

 

Na mobilidade, Santo Tirso vai assistir, a partir de 2018, a uma verdadeira 

revolução, com a execução do Plano de Mobilidade Urbana, do qual consta, por 

exemplo, a construção de cerca de 20 quilómetros de ciclovias, e com a entrada 

em funcionamento do plano de transportes públicos entre os Municípios de Santo 

Tirso, Trofa, Famalicão e Vizela. 

 

Já o ambiente é, nos dias de hoje, um tema central na sociedade portuguesa e no 

quadro de afirmação e desenvolvimento de um Município. 

 

O próximo vereador responsável pela área do ambiente terá uma grande 

responsabilidade e assumirá um enorme desafio, porque, na verdade, há muito a 

fazer nesta matéria. 

 

Pela primeira vez, Santo Tirso vai ter um Plano Municipal para o Ambiente, 

ancorado no qual vamos promover a eficiência energética dos edifícios públicos e 
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substituir todas as lâmpadas da rede pública de iluminação por tecnologia LED, 

bem como instalar postos de abastecimento para veículos elétricos e renovar a 

frota automóvel da Câmara Municipal por veículos elétricos; ampliar para os níveis 

exigidos pela União Europeia as redes públicas de água e saneamento; aumentar 

o número de parques urbanos, promover o Parque Metropolitano de Monte 

Córdova, requalificar as margens dos rios, entre outras medidas. 

 

Vamos também dar especial atenção à defesa da floresta e à Proteção Civil. 

 

Como tragicamente todos temos vindo a assistir, as questões relacionadas com a 

floresta e a Proteção Civil são fundamentais para a segurança das pessoas e bens 

e também para a economia local. 

 

Por isso, é imperioso manter e melhorar todo o dispositivo municipal contra 

incêndios e ordenamento florestal, apostando na prevenção, nomeadamente na 

limpeza dos terrenos e em ações de sensibilização, e no combate aos fogos 

florestais, para o que dispomos de três Equipas de Intervenção Permanente 

apoiadas pela Câmara Municipal – caso único no nosso País –, equipas de 

proteção florestal da GNR, equipas da PSP, sapadores, voluntários e um conjunto 

de meios das três corporações do Município. 

 

Minhas senhoras e meus senhores,  

É certo que as famílias vivem hoje melhor do que há quatro anos, fruto de um 

conjunto de medidas lançadas pelo Município e também fruto de um gradual 

aumento do rendimento familiar, por via do alívio dos impostos e da subida dos 

salários e das pensões. 
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Mas a crise em que mergulhou o País foi de tal ordem que há ainda muito a fazer 

para apoiar as famílias. 

 

É na Educação e nos jovens que está o futuro de Santo Tirso. 

 

Já muito fizemos no último mandato com vista a proporcionar as melhores 

condições para um ensino de excelência no nosso Município e para aliviar as 

famílias dos encargos com Educação. 

 

Continuo firmemente a acreditar que o único elevador social que pode mudar o 

futuro do Município e do País é a Educação. 

 

Por isso, vamos continuar a apostar fortemente em tudo o que diz respeito ao 

ensino e formação no nosso Município. 

 

Ainda recentemente, estabelecemos um protocolo com o ISEP, escola do maior 

politécnico do País, para a abertura de um curso técnico superior na área da 

engenharia mecânica, que vai funcionar na Escola Tomaz Pelayo. 

 

Vamos alargar o cheque-escolar, para apoiar as famílias na aquisição de material 

escolar, aos 5.º e 6.º ano, bem como instalar novos equipamentos informáticos nos 

jardins de infância e nas escolas do 1.º Ciclo. 
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Paralelamente, vamos continuar a investir no melhoramento do parque escolar, o 

que passa, no imediato, por requalificar a EB 2/3 S. Rosendo e a EB 2/3 de Vila 

das Aves. 

 

Mais jovens universitários vão ser abrangidos pelas bolsas de estudo atribuídas 

pelo Município e, pela primeira vez, os jovens residentes em Santo Tirso vão poder 

beneficiar de apoios municipais para arrendar casa. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Santo Tirso não pode inverter a tendência e o esforço iniciados em 2013 no que 

toca á criação de um ambiente favorável à atração de investimento. 

 

Também nesta área, o que propomos para o futuro não é mais do mesmo. É mais 

ambição. 

 

Comigo, Santo Tirso não voltará a fechar-se sobre si mesmo. 

 

Santo Tirso tem de continuar a ir à procura de oportunidades. Tem de se fazer 

ouvir à escala regional e nacional. 

 

Tem de rasgar horizontes. Tem de saber inovar. E tem de ousar.  

 

Permitam-me aqui um parêntesis, para, sem falsas modéstias, dar conta de que JÁ 

O ESTAMOS A FAZER. 

 

JÁ O ESTAMOS A FAZER na área da Saúde, por exemplo. 
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Santo Tirso integra, a par do Município de Lisboa, um projeto-piloto de promoção 

da alimentação saudável, no âmbito da campanha “Juntos contra o sal”, levada a 

cabo pelo Ministério da Saúde. 

 

Ainda na área da Saúde, Santo Tirso é o primeiro Município do distrito do Porto a 

disponibilizar consultas gratuitas de saúde oral, no âmbito de um protocolo 

estabelecido com o Ministério da Saúde, a funcionar no Centro de Saúde de S. 

Martinho do Campo. 

 

Hoje, um autarca tem de pensar diferente. Tem de ter visão. Tem de sair da sua 

zona de conforto e explorar novos caminhos. 

 

Temos de ter horizontes largos e ver para além dos limites territoriais do Município. 

 

Hoje em dia, é preciso ir ter com o investimento e não esperar que ele venha ter 

connosco. 

 

Vamos, por isso, dirigir mais esforços no sentido de atrair novos investimentos e 

criar novos postos de trabalho, com um conjunto de medidas indutoras de 

crescimento económico. 

 

Santo Tirso começa finalmente a ter condições para atrair grandes lojas e grandes 

marcas para o Município. 
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Fruto do trabalho iniciado no mandato anterior, uma multinacional norte-americana 

vai abrir o primeiro restaurante no nosso Município e uma cadeia alemã de 

supermercados decidiu deslocalizar-se de um Município nosso vizinho para Santo 

Tirso, estando a prever investir 50 milhões de euros e criar cerca de 250 postos de 

trabalho. 

 

Outros grandes projetos, provenientes de outras regiões do País e do estrangeiro, 

estão também já na calha, porque os investidores encontraram na Câmara 

Municipal um parceiro estratégico – e não um arreliador burocrático – e condições 

de atratividade fiscal das melhores que existem em Portugal. 

 

Em matéria de crescimento económico, vamos ser ousados. E vamos ser 

inovadores. 

 

Vamos, desde já, dar os primeiros passos com vista à criação de condições para o 

desenvolvimento de um projeto de promoção de um Banco Municipal, com capital 

público municipal, em articulação com a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. 

 

É um projeto arrojado, exigente e, provavelmente, moroso, porque será necessário 

ultrapassar muitos obstáculos e resistências próprias de um setor que não vê com 

bons olhos a criação de um Banco gerido por um Município, ou por um conjunto de 

Municípios. 
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Naturalmente, o único princípio subjacente à criação de um Banco Municipal será a 

preocupação com a comunidade, nomeadamente os clientes residentes no 

Município ou Municípios e o tecido empresarial local ou regional. 

 

De futuro, poder-se-á ainda pensar em alargar o âmbito do exercício da atividade 

municipal para a área dos seguros, para dar resposta a um conjunto de 

especificidades próprias do território ou dos territórios. 

 

No mandato que hoje se inicia, queremos também aprofundar o trabalho de 

descentralização e proximidade que temos vindo ser desenvolver. 

 

Vamos descentralizar mais. E vamos estar mais próximos. 

 

Uma das primeiras medidas a implementar passa pela criação de um Gabinete de 

Atendimento prioritário para os presidentes de Junta, para tratar de assuntos e 

problemas que digam respeito às populações de cada freguesia. 

 

Vamos também criar mais Espaços do Cidadão no concelho e vamos criar serviços 

de atendimento descentralizados da Câmara Municipal nos Espaços do Cidadão. 

 

Não queremos um Município a duas velocidades, a das freguesias e a da cidade. 

 

Nós não temos uma visão assente numa lógica de Santo Tirso-cêntrico, que, aliás, 

combatemos quando se trata de Lisboa e mesmo do Porto. 
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Para nós, a descentralização não é uma moda. Para nós, a descentralização é um 

fator de desenvolvimento social e económico. 

 

O nosso compromisso é, portanto, o de aprofundar a autonomia técnica, 

administrativa e financeira dos presidentes de Junta, que continuarão a ser 

tratados todos por igual, e criar condições para que as populações de todas as 

zonas do Município tenham, dentro do possível, as mesmas oportunidades e a 

mesma qualidade de vida. 

 

O mandato que hoje se inicia ficará também marcado por uma forte aposta na 

modernização administrativa, fator cada vez mais fundamental em matéria de 

competitividade do território municipal, transparência das decisões e imagem 

pública do Município. 

 

Tudo com um único objetivo: prestar melhores serviços à população do Município. 

 

Queremos uma Câmara Municipal moderna. Queremos uma Câmara Municipal de 

portas abertas a todos. Queremos uma Câmara Municipal à frente do seu tempo. 

 

O que queremos para a Câmara Municipal queremos para o Município. 

 

Temos orgulho no nosso passado, na nossa identidade e nas nossas tradições. 

 

Mas a tradição não é incompatível com a modernidade. 

 

Podemos ser populares e, ao mesmo tempo, cosmopolitas. 
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E Santo Tirso tem de saber preservar os seus costumes e as suas raízes, mas tem 

também de saber dar o salto de modernidade que se impõe. Tem de saber 

reinventar-se. 

 

A Cultura e o Turismo serão, pois, apostas estratégicas de afirmação 

diferenciadora de Santo Tirso. 

 

Quero, aqui, fazer um apelo a todos os atores que participam na vida coletiva do 

Município: só juntos fazemos Santo Tirso. 

 

A Câmara Municipal não é uma empresa cultural, nem tão pouco uma empresa de 

eventos. 

 

A Câmara Municipal é apenas um agente promotor de Cultura. 

 

Não nos demitimos das nossas responsabilidades em matéria de oferta cultural, 

mas gostaríamos de ver os atores locais a trabalhar em rede e em prol do 

desenvolvimento cultural do Município. 

 

A nossa estratégia cultural para o futuro está traçada e as prioridades 

estabelecidas:  

 Promover e internacionalizar o Museu Internacional de Escultura 

Contemporânea 

 Construir o Centro de Artes Alberto Carneiro 



 

 
 

19 
 

 E requalificar o Cineteatro, nos moldes do projeto existente na Câmara 

Municipal, com uma dimensão metropolitana, ou redimensionado à escala 

das necessidades e possibilidades do Município. 

 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Não tenho, como por vezes parece ser da praxe política, nenhuma medida 

acabada de assinar para apresentar hoje na cerimónia de tomada de posse. 

 

Nem tenho nenhum projeto novo para tirar da manga nesta cerimónia que assinala 

o início do mandato autárquico. 

 

O nosso compromisso é público. O que hoje quero reafirmar é o compromisso 

solene de que o vou cumprir. 

 

Prefiro o trabalho, de curto e médio prazo, aos foguetes, momentâneos e 

passageiros. 

 

Nós não vendemos ilusões, nem queremos parecer uma coisa e ser outra. 

 

Nós somos genuínos. Sérios. E responsáveis. 

 

Connosco, o populismo não ganha terreno. Connosco, a confiança cresce. 

 

É com uma grande dose de confiança e de esperança que partimos para esta nova 

etapa de um ciclo político que se iniciou em 2013. 
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Temos a ambição de continuar a mudar Santo Tirso. 

 

E temos a esperança de obter os resultados que pretendemos. 

 

Foi assim nos últimos quatro anos. Estou esperançado de que daqui por mais 

quatro Santo Tirso esteja ainda melhor. 

 

Os desafios são de monta. 

 

Temos pela frente a execução do quadro comunitário PORTUGAL2020, que está 

atrasado no tempo mais de dois anos, e a abertura do processo negocial tendo em 

vista os futuros fundos estruturais. 

 

Nós, pela nossa parte, temos vindo a fazer o trabalho de casa e a preparar o 

Município para tirar o máximo partido da execução do atual quadro comunitário, 

hoje a principal fonte de financiamento dos projetos de desenvolvimento do País e 

das regiões. 

 

Temos pela frente uma reforma do Estado que vai dar novos poderes à Área 

Metropolitana do Porto e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte e abrir um novo modelo de gestão supramunicipal e novos 

mecanismos de tomada de decisão e participação do Poder Local, em cujo 

tabuleiro Santo Tirso tem de fazer valer a sua voz. 
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Temos pela frente um exigente exercício de rigor das contas municipais, que são 

chamadas a um cada vez maior esforço de elasticidade para fazer face a um 

conjunto de novos problemas e competências que não param de cair nos ombros 

das Câmaras Municipais. 

 

Temos verdadeiramente de fazer mais, muito mais, com menos. Mas, com espírito 

de missão, de serviço público, coragem e força, temos sabido estar à altura das 

responsabilidades e das expetativas da população do Município. 

 

Podem, hoje como no passado, contar com ambição, seriedade, trabalho, rigor e 

responsabilidade. Seremos, hoje como no passado, exigentes connosco. E 

intransigentes na defesa dos interesses da população do Município. 

 

Estou absolutamente convencido, hoje como no passado, de que, com o nosso 

empenho, experiência e ambição, vamos fazer juntos Santo Tirso. 

 

Vamos todos ajudar a mudar Santo Tirso! 

Porque, afinal, queremos todos o mesmo. Queremos que Santo Tirso seja um 

lugar cada vez melhor para viver. Não um dia ou um mês, mas uma vida inteira. 

 

E, agora, vamos ao trabalho, o pai de todos os sucessos. Porque a sorte só ajuda 

às vezes. 

 

 

Muito obrigado! 

 


