Dia do Autarca 2016

O Município de Castro Daire comemorou a 7ª edição do Dia do Autarca do Concelho.

A cerimónia solene deste Dia do Autarca decorreu no passado sábado, dia 20 de fevereiro, e
este ano distinguiu 5 autarcas do Concelho, a saber: Abel Pereira dos Santos, antigo
Presidente da Junta de Mouramorta, Marcos de Almeida, antigo Presidente da Junta de
Gafanhão, José Carneiro de Paiva, Antigo Presidente da Junta de Freguesia de Ermida,
Orlando Afonso Correia Cardoso, Ex. Vereador da Câmara Municipal, e José Morais Morgado,
Antigo Presidente da Junta de Almofala, este último a título Póstumo, tendo falecido quando
desempenha as funções de Presidente da Assembleia de Freguesia de Almofala.

Esta homenagem foi presenciada pelos convidados e muito público que assistiu a esta
cerimónia, participando numa iniciativa que pretendeu reconhecer o trabalho meritório que os
autarcas castrenses têm tido no desenvolvimento do concelho e na melhoria das condições de
vida da população.

As cerimónias deste ano iniciaram-se na Aldeia de Almofala com a romagem ao cemitério onde
foi homenageado o Sr. José Morais Morgado, sendo depositada uma coroa de flores onde está
sepultado, pretendendo-se neste gesto prestar um tributo a todos os Autarcas do Concelho já
falecidos.

Seguidamente foi celebrada a eucaristia na Igreja Paroquial de Almofala, presidida pelo
Reverendo Matias, pároco de Almofala, também esta em louvor dos Autarcas falecidos e do
trabalho de todos os Autarcas do Concelho.

O Dia do Autarca continuou no Auditório do Centro Municipal de Cultura de Castro Daire com a
Sessão solene deste Dia do Autarca onde houve também lugar a alguns momentos culturais e
lúdicos com a atuação da Banda Filarmónica do Clube Musical Rerizense, o Rancho Folclórico
do Mezio e a Tuna dos 60 da Casa do Povo de Castro Daire.

Antes da entrega da Medalha do Dia do Autarca a todos os homenageados e feito uma
retrospectiva da sua ação como autarcas, usaram da palavra o Exmo. Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Castro Daire, Fernando Carneiro e o Exmo. Senhor Presidente da
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Assembleia Municipal de Castro Daire, Albino Reis Ramos.

No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Fernando
Carneiro, destacou que o papel dos autarcas foi e é de grande importância para todas as
populações e que no sua génese está sempre o fazer o bem e ajudar o próximo. Esta é a
grande referência de um Autarca e é isso que garante que sejam respeitados e bem acolhidos
pela população, enfatizou.

O Presidente da Autarquia Castrense referiu também que os autarcas dedicam muito do seu
tempo em prol do trabalho para a comunidade, privando-se muitas das vezes de momentos
com a família e de algum recato pessoal, pondo sempre em primeiro lugar o seu compromisso
com o povo.

Fernando Carneiro afirmou ainda os autarcas distinguem-se dos outros políticos pela
proximidade com aqueles que os elegem, sendo esta o verdadeiro escrutínio da sua ação a
que estão sempre sujeitos.

O Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire referiu, ainda, que o Executivo Municipal
tem vindo a desenvolver este mesmo trabalho de proximidade de ajuda da melhoria das
condições de Vida das Pessoas, estando sempre ao lado da comunidade nas diversas áreas
de intervenção.

Por sua vez o Presidente da Assembleia Municipal, Albino Reis Ramos, destacou a importância
deste Dia do Autarca onde se agradece todo o contributo dos autarcas pelo próximo,
parabenizando o Executivo Municipal pela sua criação.

Os homenageados puderam assistir ao relato da sua história de Vida e do seu trabalho
enquanto autarcas, por parte de alguém próximo, num testemunho emocionado e sentido, que
sensibilizou não só os distinguidos e seus familiares mas também toda a plateia, que assinalou
o momento com o calor humano transmitido pelos muitos aplausos com que brindaram todos
os homenageados.
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Cumprido mais um dia do Autarca, ficou um dia especial de homenagem e tributo aqueles que
conduziram e conduzem os destinos do Concelho e que dedicam muito do seu esforço e
dedicação em prol da comunidade.
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