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REORGANIZAÇÃO DE PELOUROS NA CÂMARA MUNICIPAL 
DO CARTAXO 

  

Ontem, na reunião de Secretariado, o nosso camarada Pedro Ribeiro, presidente da 

Câmara Municipal do Cartaxo, informou da decisão que tomou de retirar os pelouros à 

nossa camarada Elvira Tristão, vereadora com as áreas da cultura, acção social e saúde. 

  

O presidente Pedro Ribeiro informou que foi uma decisão muito ponderada e uma 

decisão bastante complexa. Sublinhou que tem com a camarada Elvira Tristão “uma 

relação de amizade e uma relação política com mais de 25 anos”. Afirmou, ainda, que 

“temos um longo percurso e um longo caminho comum, feito de muitas batalhas 

políticas travadas lado a lado”. 

  

A acumulação de diferenças inconciliáveis na forma como são conduzidos alguns 

dossiês e, acima de tudo, no sentido de lealdade política que deve presidir a uma 

equipa de trabalho que todos os dias tem que tomar decisões difíceis e complexas, 

causaram um efeito de erosão nas relações de trabalho. 

  

A pouco mais de um ano de novo acto eleitoral, o presidente da Câmara Municipal 

decidiu que os pelouros até hoje tutelados pela nossa camarada Elvira Tristão 

transitarão para o vice-presidente Fernando Amorim. 

  

A camarada Elvira Tristão reafirmou que irá continuar a dar o melhor de si pelo projeto 

do PS para o concelho do Cartaxo e que “vou continuar a exercer o mandato de 

vereadora pelo PS e que o vice-presidente Fernando Amorim poderá contar com todo 

o meu apoio no trabalho dos pelouros que até aqui exerci”. 

  

A camarada Elvira Tristão reforçou toda a sua disponibilidade para continuar a 

trabalhar com os eleitos do PS no executivo camarário, através da participação activa 

nas reuniões semanais de planeamento para as quais foi convidada por Pedro Ribeiro.  

  

O secretariado do PS Cartaxo agradece toda a dedicação e empenho no trabalho 

desenvolvido ao longo destes 3 anos de mandato e deseja à camarada Elvira Tristão os 

maiores êxitos pessoais, profissionais e políticos. 

  

  

Com os melhores cumprimentos, 

 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO 

Partido Socialista do Cartaxo 
 


