
Assembleia Municipal de Paredes 

As primeiras eleições livres para os órgãos autárquicos ocorreram em 12-12-1976.  

Esta foi uma das maiores vitórias da revolução de abril de 1974. 

Os órgãos autárquicos – Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Junta de Freguesia 
– são os órgãos governativos mais próximos da população. São aqueles em que cada 
cidadão pode participar, escolhendo cada um dos candidatos pelo que conhece da sua 
personalidade e capacidade em ser útil à comunidade.  

O dia 1 de outubro de 2017 também ficou na história do concelho de Paredes.  

A expressiva maioria dos eleitores deste concelho de Paredes escolheu nesse dia a 
“Mudança e a Verdade” anunciadas como base de um novo Programa de Gestão 
Autárquica (PS), baseado em nova metodologia e com novos protagonistas. 

À frente da Assembleia Municipal, órgão autárquico com poderes deliberativos, por 
onde todas as grandes decisões da Câmara Municipal têm que passar e ser submetidas 
à discussão e escrutínio dos representantes do povo, procurámos sempre, debater de 
forma elevada, com dignidade e segundo as regras democráticas, todas as propostas 
que nos foram apresentadas, esclarecer de forma adequada, completa e transparente 
todas as dúvidas levantadas, com ordem e imparcialidade da mesa. Todos tiveram 
oportunidade de se expressar e de participar, tendo apenas como limites a dimensão da 
sua representatividade. 

Nesta Casa da Cidadania, onde estão representadas de forma proporcional as forças 
políticas e as ideologias do concelho, mais votadas e representativas, esperamos 
continuar a honrar da mesma forma esses princípios, depois de reeleitos para o 
quadriénio 2021-2025. 

A nossa Assembleia Municipal é constituída por 45 elementos, 27 eleitos diretamente 
para a Assembleia e 18 Presidentes de Junta de Freguesia, membros por inerência. Estão 
representados 3 Partidos (PS, PSD e CDS) e dois movimentos de cidadãos (Sentir Sobrosa 
e Juntos por Paredes). Todos assumiram o compromisso de trabalhar e deliberar na 
defesa do município de Paredes.   

Nós acreditamos neste compromisso e respeitamos todos os cidadãos que 
voluntariamente se disponibilizaram a assumir tal compromisso. Assim sendo, as 
mudanças estratégicas e o progresso do concelho de Paredes estão assegurados. 

Enquanto presidente da mesa coordenadora desta Assembleia procuraremos contribuir 
para a consolidação desse progresso com serenidade e imparcialidade.  

A nossa força é a transparência e o respeito pela democracia. 

Paredes, 15 de outubro de 2021 
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Presidente da Assembleia Municipal de Paredes 


