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 --------- ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE ABRIL DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZOITO: --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ao vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, realizou-se no 

Cineteatro “Camacho Costa” de Odemira uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 

presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira Aleixo, Presidente da Assembleia Municipal, 

secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira (Primeira Secretária) e pelo 

Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo Secretário), e convocada pela 

primeira ao abrigo do artigo vigésimo oitavo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------  

 --------- Ponto Único: SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO QUADRAGÉSIMO 

QUARTO ANIVERSÁRIO DO “VINTE E CINCO DE ABRIL”. ---------------------------------------  

 --------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO ----------------------------------------  

 --------- Compareceram a esta reunião trinta e três membros, a saber os Senhores Amâncio 

Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia Pacheco Soares, 

António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Cláudio José dos Santos Percheiro, 

Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro 

de Almeida, Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando Manuel da Conceição 

Guerreiro, Florival Matos Silvestre, Francisco António Caetano Lampreia, Francisco Manuel 

Silva Martins, João Palma Quaresma, Manuel António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias 

Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel da Silva Cruz, Maria da Glória das Neves 

Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela Gonçalves Moreira, Mário 

Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel Forte Prista Monteiro, Nádia da Conceição 

Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Pedro 

Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino 
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Gonçalves, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino e Vera 

Lúcia Montes Raposo, e a ausência do Senhor Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, 

Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha. ----------------------------------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas dez horas e quarenta minutos, a Senhora Presidente 

da Assembleia Municipal deu as boas-vindas aos presentes e declarou, nos termos da Lei, 

aberta a sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes os Senhores José 

Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Ricardo Filipe Nobre de 

Campos Marreiros Cardoso, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís, Telma Cristina 

Felizardo Guerreiro e Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista; e, Sara Cristina Ramos Marcelino, Vereadora eleita pela Coligação Democrática 

Unitária.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Registou-se também a presença do Senhor António Manuel Camilo Coelho, convidado 

na qualidade de ex-Presidente da Câmara Municipal de Odemira; de Luís Alberto dos Santos 

Percheiro e Natália Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, na qualidade de ex-Presidentes 

da Assembleia Municipal de Odemira; do Eng.º Hélder Guerreiro, Vogal Executivo da 

Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Alentejo, 

Alentejo 2020; dos representantes das entidades representativas das forças vivas do concelho de 

Odemira e dos distintos homenageados/ representantes dos homenageados e respetivos 

acompanhantes, José Manuel dos Reis Guerreiro, Antero Matos Fernandes Silva, Daniel Inácio 

da Luz, Joaquim Maurício da Conceição Rosa, José da Silva Valério e António das Candeias 

Silvestre, previamente convidados para a presente sessão. ----------------------------------------------  

 -------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO ------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal enalteceu a importância das 

comemorações do “25 de Abril” e de seguida, passou ao tratamento da Ordem de Trabalhos: ---  
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 --------- Ponto Único: SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO QUADRAGÉSIMO 

QUARTO ANIVERSÁRIO DO “VINTE E CINCO DE ABRIL”: A Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal passou a palavra aos representantes das diversas forças políticas com 

assento neste Órgão, cujas intervenções se passam a transcrever: -------------------------------------  

 --------- a) Intervenção do Bloco de Esquerda, pelo Senhor Pedro Miguel Bernardino 

Gonçalves: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Odemira ----------------------  

 --------- Senhoras e Senhores Deputados Municipais----------------------------------------------------  

 --------- Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira -----------------------------------------  

 --------- Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores---------------------------------------------------  

 --------- Senhoras e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia ------------------------------------  

 --------- Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira -------------------------------  

 --------- Ilustres Homenageados ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Cidadãs e Cidadãos do concelho de Odemira --------------------------------------------------  

 --------- Este é o primeiro Abril do novo mandato autárquico, o Bloco de Esquerda tem 

fundadas esperanças que seja também um tempo de viragem e de novas abordagens. Um 

mandato onde saibamos dignificar esta Assembleia Municipal e quem nos confiou o seu voto. --  

 --------- É necessário que esta Assembleia seja um espaço de reivindicação, de luta, de 

conquistas e de diferenças, mas também de apresentação de alternativas e de diálogo entre as 

forças politicas intituladas de esquerda. --------------------------------------------------------------------  

 --------- Este é um espaço de liberdade e onde existem diferenças e formas de ver o 

desenvolvimento do nosso concelho, seja o litoral da agricultura intensiva, seja o litoral 

turistificado ou o vastíssimo interior com as suas florestas e a sua baixa densidade 

populacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- É esta liberdade que temos que preservar e continuar a construir, são conquistas dos 
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homens e mulheres de Abril e de tantos outros que antes lutaram em nosso nome. -----------------  

 ---------- Relembrar aqui os 100 anos da greve geral de Outubro de 1918, com o grande impacto 

na freguesia de Vale de Santiago que todos conhecemos e de onde destaco o nome de 

Gonçalves Correia e da Comuna da Luz, é algo que se impõe. -----------------------------------------  

 ---------- Em Vale de Santiago, ainda antes de eclodir este movimento revolucionário, foi 

formada a “Comuna da Luz”, fundada em 1917 por António Gonçalves Correia, caixeiro-

viajante, natural de São Marcos da Ataboeira, concelho de Castro Verde. ---------------------------  

 ---------- Norteado pelos ideais anarco-sindicalistas, Gonçalves Correia, com vários camaradas, 

incluindo mulheres e crianças, funda a Comuna da Luz, onde a subsistência é assegurada pela 

agricultura e pelo fabrico de calçado. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Acusado de ser um dos instigadores da sublevação em Vale de Santiago, António 

Gonçalves Correia é preso dia 29 de novembro, em Beja, e enviado para a prisão do Limoeiro, 

em Lisboa, tendo as forças militares do regime sidonista dissolvido a Comuna da Luz. -----------  

 ---------- Quando nos reencontramos com as memórias de Gonçalves Correia, sabemos que o 

seu nome permanece vivo e não é apenas mais um nome perdido nos confins das memórias e 

nos escaparates das bibliotecas. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os seus ideais anarco-sindicalistas, as suas lutas em conjunto com os camponeses do 

Alentejo e as suas colaborações com os vários grupos e jornais por todo o Alentejo, estão vivas 

e perdurarão nas nossas memórias. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre os princípios de vida de Gonçalves Correia, a sua biografia chama a atenção 

para quem hoje olhe para a cultura libertária de há 100 anos, e não deixará de se surpreender 

com a atualidade de muitas das suas propostas de então. ------------------------------------------------  

 ---------- Com efeito, a liberdade, a emancipação das mulheres, a defesa do amor livre, a 

ecologia, o respeito pelos animais, certos estilos alternativos de vida e de pensamento estão 

hoje mais atuais do que nunca. Também na educação, a Comuna da Luz tinha métodos 
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pedagógicos com as crianças, muito à frente do seu tempo. --------------------------------------------  

 --------- Se Gonçalves Correia estivesse entre nós, não tenho qualquer duvida de que estaria na 

primeira linha da luta contra as agressões ambientais que o governo do Partido Socialista, em 

conluio com a Galp e a Eni, quer autorizar na costa Alentejana. ---------------------------------------  

 --------- A Eni, essa insuspeita empresa que se encontra enredada em processos judiciais por 

corrupção em várias partes do mundo. Também cá, como noutros locais, contarão certamente 

com uma peculiar compreensão por parte dos vários poderes, quando se fala de milhões e não 

de tostões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Galp/Eni que, à laia de contramanifestação, planta nas capas do jornais notícias e 

informações que depressa constatamos inverosímeis, quando não simplesmente falsas, 

comparando por exemplo com os números disponíveis noutros países.-------------------------------  

 --------- Resta saber a que preço e com que interesses. --------------------------------------------------  

 --------- Fosse a propaganda da Eni/Galp verdadeira e teríamos certamente as grandes 

empresas na corrida à exploração em Portugal e propostas de contratos bem mais chorudos. -----  

 --------- Segundo os últimos estudos no âmbito das alterações climáticas, já nem poderemos 

explorar uma larguíssima percentagem das reservas hoje conhecidas, mais concretamente 80%, 

quanto mais ir em busca de mais e mais reservas de hidrocarbonetos. --------------------------------  

 --------- Em Odemira, o Executivo e a Assembleia Municipal marcaram a sua posição, 

colocando-se do lado das populações e do ambiente, renegando algo que só nos poderá sair 

muito caro. Exigimos o mesmo da parte do governo PS. ------------------------------------------------  

 --------- É possível parar o furo e temos que o parar. Vivemos dias decisivos e qualquer 

distração será fatal. Estamos no momento das grandes decisões. Chegou a hora de exigirmos ao 

governo que ouça as populações e mostre vontade política de contrariar os interesses das 

petrolíferas, que não são certamente coincidentes com os nossos. -------------------------------------  

 --------- Esta é a nossa posição: nem suposto conhecimento dos recursos, nem prospeção, nem 
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exploração de petróleo e gás. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabemos que esta não foi até agora a posição do governo do Partido Socialista; o 

governo que ignorou milhares de peticionários e tem continuado a suportar esta demanda pela 

busca de petróleo, sem olhar a meios nem a consequências. --------------------------------------------  

 ---------- Encenaram uma consulta pública e uma tomada de posição pelos municípios, mas não 

se esqueceram de acautelar que estas posições não seriam vinculativas. Não fosse haver 

autarcas que não alinhassem no negócio. Como se viu, protegeram-se bem. -------------------------  

 ---------- Agora, acenam-nos com a hipótese de avançarem com uma Avaliação de Impacte 

Ambiental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não podemos baixar os braços, teremos força para voltar à rua as vezes que forem 

necessárias até que o governo revogue as licenças que aprovou de forma enviesada. --------------  

 ---------- Vontade política do governo do Partido Socialista, é tudo o que falta para parar a 

ameaça da exploração petrolífera no Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. -----------------------  

 ---------- Por estes dias, está também na agenda outro ataque às populações e à regionalização, 

desta vez em estreita colaboração com o seu parceiro do “Bloco central”, o PPD/PSD. -----------  

 ---------- Falo-vos do pacote de municipalização, disfarçado de descentralização. É bom que se 

diga que os parceiros da atual maioria parlamentar, BE, PCP e Verdes o recusaram e o PS 

aguardou pacientemente por uma nova liderança à direita para que fossem criadas condições 

para avançar. Sabia-se que assim ia ser e assim será. ----------------------------------------------------  

 ---------- Os custos, esses serão enormes para os cidadãos. ----------------------------------------------  

 ---------- A municipalização é uma via aberta à privatização das funções sociais do Estado. Não 

poderá haver descentralização a sério sem a regionalização. -------------------------------------------  

 ---------- Portugal é um dos Estados mais centralistas da Europa, do ponto de vista político e 

administrativo. O poder central consome 90% dos recursos financeiros do Estado, restando 

menos de 10% para as autarquias. --------------------------------------------------------------------------  
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 --------- A regionalização é a grande reforma estruturante em falta e condição prévia de uma 

efetiva descentralização, não sendo substituível por uma qualquer municipalização ou 

intermunicipalização avulsa. ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O que o “bloco central” pretende não é descentralizar as funções sociais do Estado, 

mas sim a sua desresponsabilização e o desmantelamento de políticas públicas coerentes em 

áreas como a Educação, Saúde, Segurança Social e Cultura. -------------------------------------------  

 --------- A privatização não é apenas um fantasma. Exemplos internacionais não faltam: em 

Inglaterra grande parte das escolas secundárias municipalizadas acabaram por se transformar 

em academias privadas, com reflexos na universalidade do acesso e na qualidade de ensino, 

além da degradação das condições de trabalho e salariais dos profissionais da educação. Dado o 

falhanço destas políticas neoliberais, em diversos países europeus, elas estão a ser revertidas 

em áreas sociais e também no setor das águas. Mas em Portugal até as privatizações chegam 

atrasadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A municipalização esboçada no acordo PS/PSD põe em risco a universalidade da 

escola pública, laica e republicana, que pressupõem um sólido tronco curricular comum no 

campo científico e das humanidades, essencial para a formação integral do indivíduo. ------------  

 --------- No campo da saúde, são delegáveis a definição da estratégia municipal e 

intermunicipal de saúde, o que poderá ser positivo se esta for participada pela comunidade 

(instituições e utentes), bem como a gestão dos espaços e definição dos períodos de 

funcionamento, incluindo o alargamento dos horários de funcionamento dos postos de saúde 

nas diversas freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Mas a municipalização e a subsequente privatização/concessão de serviços públicos 

também trarão mais precariedade laboral e desemprego. Farão disparar o desemprego e a 

precariedade que já hoje campeia nos setores sociais: trabalho temporário, falsos recibos 

verdes, instabilidade familiar e tantos outros exemplos. -------------------------------------------------  
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 ---------- Instabilidade, insegurança e falta de liberdade, com a qual convivem hoje os nossos 

irmãos do Brasil e da Catalunha. Tanto no Brasil como na Catalunha, assistimos hoje a tempos 

de falta de liberdade e de prisões politicas que nos fazem recuar ao 24 de Abril de 1974 em 

Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É hora de dizer basta e exigir a libertação de Lula da Silva e um julgamento justo e 

imparcial, bem como a libertação dos presos políticos na Catalunha por parte da monarquia 

espanhola. Em bom tempo nos libertámos de tamanha tirania! -----------------------------------------  

 ---------- Sendo dia de homenagens e de comemoração, prestemos o nosso tributo. ----------------  

 ---------- A maioria dos homenageados são ex-autarcas do nosso concelho, autarcas que lutaram 

pelas suas freguesias e pelo nosso concelho como poucos. É justo reconhecer o trabalho de 

homens como Joaquim Maurício da Conceição Rosa em Vale de Santiago, José da Silva 

Valério em Luzianes Gare, António das Candeias Silvestre a nível municipal e José Manuel 

Reis Guerreiro em São Teotónio e o legado que nos deixam. ------------------------------------------  

 ---------- Distinguimos também hoje dois homens da cultura popular: o Mestre Daniel Luz, 

reconhecido pelo seu meritório trabalho em prol da recuperação da Viola Campaniça e outros 

cordofones ou pela sua ligação aos vários projetos de música tradicional existentes no concelho 

de Odemira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Merecedor desta mais que justa homenagem é também o Antero Silva, a alma de 

“Sonoridades e Sabores”, um roteiro de música tradicional e gastronomia, com canto ao baldão, 

despique, viola campaniça e poetas populares, que acontece em tabernas do concelho de 

Odemira organizada pela Associação de Desenvolvimento de Amoreiras Gare, em parceria com 

o Município de Odemira. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Grande impulsionador das Festas de Maio em Amoreiras-Gare, que fizeram desta 

localidade um dos pilares dos renascidos canto ao baldão e a despique. ------------------------------  

 ---------- Ali, muito graças ao Antero, respira-se baldão e campaniça. --------------------------------  
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 --------- Também ele ex-autarca neste município, eleito vereador nas primeiras eleições 

autárquicas em 1976, é no entanto o seu amor à cultura popular que sobressai. Talvez se tenha 

perdido um autarca municipal de valor (e o interior bem precisa), mas ganhámos 

indiscutivelmente um homem da cultura popular e das tradições. -------------------------------------  

 --------- Figura desde sempre ligada ao sentir da cultura popular no interior do Concelho de 

Odemira, são muitos os que lhe conhecem e reconhecem a sua dedicação às causas que abraça 

e nas quais se empenha. Obrigado Antero! ----------------------------------------------------------------  

 --------- Bem-hajam! ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Viva o 25 de Abril! ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Viva Odemira.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- b) Intervenção do Partido Social Democrata, pela Senhora Fernanda Isabel Ramos 

Guerreiro de Almeida: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal ---------------------------------------------  

 --------- Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal ----------------------------------------------------  

 --------- Exmos. Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras ----------------------------------------------------  

 --------- Exmos. Sras. e Srs. Membros da Assembleia Municipal -------------------------------------  

 --------- Exmos. Srs. e Sras. Presidentes das Juntas de Freguesia e de Assembleia de Freguesia -  

 --------- Exmos. representantes das autoridades civis, militares, religiosas e demais entidades 

presentes --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Exmos. Srs. Homenageados e respetivas famílias ---------------------------------------------  

 --------- Minhas senhoras e meus senhores ----------------------------------------------------------------  

 --------- Pertenço à primeira geração de portugueses que viveu toda a sua vida adulta em 

democracia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- São imagens sempre presentes na minha memória diversos episódios que marcaram o 

crescimento de Portugal enquanto estado democrático. -------------------------------------------------  
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 ---------- Tenho presentes muitas vivências que acompanharam o crescimento da democracia 

em Odemira, a nossa terra. A muitos deles associo, mesmo, algumas das pessoas que, hoje e 

aqui, são homenageadas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De todas estas recordações posso afirmar, com segurança, que aquela que mais me 

marcou foi a das filas para as primeiras eleições (as eleições de 1975, para a Assembleia 

Constituinte) que encheram as ruas com pessoas genuinamente ansiosas por cumprir esse dever 

cívico. Não porque tivesse idade para votar, mas porque acompanhei aqueles que o iam fazer 

pela primeira vez de forma livre e democrática. Ao todo 92% dos portugueses que podiam 

votar. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como vão longe esses tempos!! ------------------------------------------------------------------  

 ----------  Votar tornou-se tão comum que há hoje quem facilmente se esqueça da importância 

que esse ato tem para a vida pessoal e comunitária e, com a maior das leviandades, dirão 

muitos de vós, pura e simplesmente não vote. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Nas últimas eleições autárquicas foram quase 45% dos portugueses com capacidade 

eleitoral!! Porquê deve ser a questão que nos devemos colocar! ---------------------------------------  

 ---------- Poder-se-ão apontar razões técnicas que farão diminuir esse valor, mas continuarão a 

ser muitos os que não participam por esta forma na vida do País e a maioria dos que não 

participam fá-lo de forma consciente e assumida. --------------------------------------------------------  

 ----------  Muitos deles dirão que não o fazem porque não vale a pena! E não vale pena porque 

não vai mudar nada, porque são sempre os “mesmos” a ganhar, porque não é o voto deles que 

vai alterar o estado das coisas. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quem diria que, passadas mais de 4 décadas do dia 25 de Abril, cidadãos 

escolarizados e conscientes, muitos deles pertencentes à “geração mais preparada de sempre”, 

no pleno uso da sua liberdade individual (porque é inquestionável que a têm!) façam uma 

afirmação destas! ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Se é certo que não é o facto de haverem eleições que define a democraticidade do 

sistema – votações com participações elevadas são bem características de sistemas totalitários, 

como nos é dado observar quando olhamos para o nosso Mundo – certo é que sem eleições não 

há democracia! -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- E certos devíamos todos estar de que a democracia não é um dado adquirido! -----------  

 --------- A democracia, tal como a liberdade, tem que ser trabalhada para ser legítima. Depende 

da efetiva participação de todos os cidadãos e não só de alguns, não só dos “mesmos”. -----------  

 --------- Mas a participação dos cidadãos não se restringe nem pode restringir-se, apenas, ao 

ato de votar. Para que possamos votar há que ter em quem votar. -------------------------------------   

 --------- Tem que haver quem se disponibilize para se candidatar. É crucial para o bem da 

nossa democracia que os cidadãos se predisponham a participar sem qualquer constrangimento, 

sem receios na vida pública do seu país, do seu concelho, da sua freguesia. -------------------------  

 --------- Continua, atualmente, como há 40 anos atrás, a ser importante que as pessoas se 

envolvam de corpo e alma em projetos políticos que tenham a ver com os valores em que 

acreditam e, sem limitações, possam assumir posições construtivas, quer do lado dos 

vencedores, quer do lado da oposição, como fizeram os nossos homenageados. --------------------  

 --------- Sim! porque, ontem como hoje, a democracia de qualidade não é a democracia das 

unanimidades, mas a da dialética entre posições mais ou menos antagónicas entre os detentores 

efetivos do poder e a sua oposição. Uma oposição de qualidade contribui, em muito, para a 

qualidade da governação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Pois bem, nem sempre a linha entre a liberdade e a sua ausência é clara e bem 

definida, como ténue é a linha entre uma democracia forte e uma democracia débil. ---------------  

 ---------  - Quando os cidadãos se vêm tentados a demitir-se da sua participação na sociedade 

com medo de serem prejudicados na consecução dos seus projetos pessoais ou profissionais por 

não partilharem da mesma posição que a maioria dominante; ------------------------------------------  
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 ----------  - Quando a sensação vigente é de que as pretensões e reivindicações do indivíduo ou 

de um grupo só são atendidas, levadas a sério ou mesmo escutadas, se esse indivíduo ou esse 

grupo se identificarem com a ideologia do grupo dominante; ------------------------------------------  

 ---------- Então todos, todos, sem exceção somos obrigados a parar e pensar:------------------------  

 ----------  - Será que estamos a cumprir com o legado construído pelos que iniciaram o processo 

democrático neste país? ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um sistema livre e democrático tem que ser exigente no que concerne ao respeito dos 

direitos e garantias dos que nele participam de forma mais ou menos ativa. -------------------------  

 ---------- Tem que ser inclusivo na verdadeira aceção da palavra! --------------------------------------  

 ---------- Tem que incluir e respeitar TODOS, TODOS sem exceção: ---------------------------------  

 ----------  - os novos, os com mais idade; -------------------------------------------------------------------  

 ----------  - aqueles com que há mais identificação ideológica e aqueles com que não há 

identificação nenhuma; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - os que partilham dos mesmos interesses e aqueles com interesses completamente 

antagónicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Independentemente do género, da origem social ou geográfica, da raça, da condição 

física ou da condição económica. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porque a liberdade é isso! Saber, a todo o momento, que a verdade dos outros é tão 

válida como a nossa, cabendo a cada um lutar pelas suas crenças, sempre dentro da legalidade e 

da ética.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pactuarmos, enquanto atores privilegiados que somos por termos sido eleitos 

democraticamente, com estas situações que põem em causa a liberdade, os direitos e as 

garantias individuais é pôr em causa todo o esforço dos que nos antecederam na vida pública do 

nosso concelho, onde se destacaram os nossos homenageados, e tornar vão o seu sacrifício e o 

das suas famílias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Tornar-nos-emos, dessa forma, responsáveis por haverem cada vez menos 

odemirenses a praticar uma cidadania ativa e com gosto para lutarem por ideais. Estaremos a 

entregar, assim, os destinos do concelho e do país a pessoas cada vez menos capacitadas e com 

pouca ou nenhuma visão para o seu desenvolvimento, com motivações, por vezes, pouco 

claras, que agem de acordo com os seus interesses pessoais e segundo as suas agendas próprias. 

Nestes tempos: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  • em que a comunicação nos tornou, paradoxalmente, mais informados, mas não 

melhor informados; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  • em que as nossas liberdades individuais são postas à prova por poderes globais que 

não conhecemos de todo; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  • em que o discurso do “politicamente correto” se torna a cada dia mais assético e 

normalizador, limitando a nossa capacidade de sonhar e de criar. -------------------------------------  

 --------- Só integrados, localmente, numa sociedade mais participativa e participada, sustentada 

no princípio de “agir local, pensar global”, podemos conduzir a democracia local não só à 

maioridade, mas, acima de tudo, a um grau de excelência que nos permita pugnar em conjunto 

e condignamente pelo desenvolvimento deste concelho que, estou certa, todos amamos. ---------  

 --------- Como social democrata termino citando Sá Carneiro: ----------------------------------------  

 --------- “O que não posso, porque não tenho esse direito, é calar-me seja sob que pretexto for”.  

 --------- Pela Democracia, pela Liberdade, por Abril! ---------------------------------------------------  

 --------- Disse.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- c) Intervenção da Coligação Democrática Unitária, pelo Senhor Nuno Góis da Costa 

Nogueira: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Exm.ª Senhora Presidente da Assembleia Municipal, ---------------------------------------  

 --------- Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal, -----------------------------------------------  

 --------- Exm.ªs Senhoras e Senhores Vereadores, -------------------------------------------------------  
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 ---------- Exmºs Membros da Assembleia Municipal de Odemira, -------------------------------------  

 ---------- Ilustres Homenageados, ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exmºs Convidados, ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Minhas Senhoras e Meus Senhores. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Inicio a minha intervenção em nome da CDU com uma palavra de homenagem a todos 

os homens e mulheres que contribuíram para que este dia claro da Revolução dos Cravos a 

vinte e cinco de abril de setenta e quatro se concretizasse. Homenagem sublinhada a todos os 

militantes do Partido Comunista Português que tantas vezes na clandestinidade, presos, 

torturados e por vezes mesmo assassinados. Homens e mulheres que nunca abandonaram a sua 

utopia, a sua luta, o seu espírito revolucionário e que tanto contribuíram para o fim da ditadura 

fascista.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não somos, nem queremos ser, como tantas vezes nos apontam, os donos da 

Revolução de Abril. Mas não podemos, contudo, esquecer o importante e decisivo papel que o 

PCP e os militantes comunistas tiveram para que Portugal conquistasse a Paz, a Liberdade, a 

Igualdade e a Solidariedade. Conquistas de Abril que foram tantas e tão importantes que a 

Assembleia Constituinte, a dois de abril de setenta e seis, consagrou na Constituição da 

República Portuguesa. E falo da Constituição porque encontramos naquilo que falta cumprir, 

muitos dos problemas nacionais e locais que nesta data não poderíamos deixar de focar. ---------  

 ---------- Começo por falar na nunca concretizada Regionalização, com todo um Capítulo na 

Constituição da República Portuguesa. Nunca foi, até hoje, concretizada e quanto sentimos a 

falta dela aqui no Alentejo e em todas as regiões por este país. A coesão nacional tantas vezes 

evocada em pomposos discursos não existe, nunca foi seriamente ponderada e menos foi 

efetivada. Para tal constatação não precisamos de recordar os fogos do verão passado e o total 

desordenamento do território e abandono do interior. Basta pensarmos na nossa vida aqui no 

concelho de Odemira, a quantos quilómetros estamos do hospital mais próximo? Que vias de 
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comunicação temos? Que transportes? Que serviços? Coesão territorial que não existe sequer 

no nosso concelho com um interior subpovoado, envelhecido, serviços encerrados, agonizando, 

sem perspetivas de futuro. Acresce a isto a extinção inexplicável pelo Governo PSD-CDS de 

freguesias que urge recuperar seja em Odemira, seja no resto do país, assim o queiram as 

populações afetadas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Na Constituição da República Portuguesa no seu artigo sessenta e quatro está escrito 

que todos têm direito à proteção da saúde através de um serviço nacional de saúde, universal e 

geral. Diz ainda este artigo garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em 

recursos humanos e unidades de saúde. Como é isto compatível com a distância a que estamos 

do Hospital do Litoral Alentejano, com as vias de acesso que temos a este hospital e com as 

condições que este mesmo hospital nos oferece, condições essas que continuamente vemos ser 

deterioradas, aumentam as necessidades e continuam a reduzir-se camas, profissionais, exames. 

Nas urgências a diminuição de profissionais traz com ela o caos, principalmente na época de 

verão. No serviço de urgências pediátrico não há médico especialista. Em Odemira faltam 

também extensões de saúde, novas instalações, faltam médicos, faltam enfermeiros. Falta 

igualmente, e por incrível que pareça, um gerador no Centro de Saúde Odemira, situação que se 

mantém à tempo demasiado e que é urgente que seja resolvida. ---------------------------------------  

 --------- Em relação ao Ambiente questão que muito toca a este concelho e a todos os que aqui 

vivem e nos visitam, pode ler-se na mesma Constituição da República Portuguesa, no artigo 

sessenta e seis “todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente 

equilibrado e o dever de o defender (…) cabe ao Estado ordenar e promover o ordenamento do 

território tendo em vista uma correta localização das atividades; cabe ao estado criar e 

desenvolver reservas e parques naturais, bem como classificar e proteger paisagens e sítios de 

modo a garantir a conservação da natureza.” Após lermos estes artigos e sabendo que a 

população do Litoral Alentejano e Algarve, associações, empresários, AMAL, CIMAL, 
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autarquias, e falando de Odemira, o Presidente da Câmara Municipal de Odemira, a totalidade 

dos Vereadores PS e CDU e toda a Assembleia Municipal, por unanimidade, num importante 

consenso, são contra a prospeção e exploração de hidrocarbonetos no Litoral Alentejano, como 

é possível estarmos ainda perante a hipótese de haver furos ainda este ano? Porque é que é feito 

tudo meio às escondidas e para defender que interesses? Acrescente-se a isto o facto de não 

haver qualquer estudo de impacte ambiental, como estipula a lei, ou económico, e quanto a isto 

quero acrescentar a proposta apresentado pelo Partido Comunista Português na Assembleia da 

República, no dia vinte e um de dezembro de dois mil e dezassete que previa ou prevê a 

suspensão da pesquisa e a prospeção de hidrocarbonetos ao largo de Aljezur, proposta que dizia 

e passo a citar “até à conclusão, divulgação e discussão pública das avaliações de impacte 

ambiental e de impacte noutras atividades económicas, as atividades de pesquisa e prospeção 

devem ser suspensas.” Não foram feitos quaisquer estudos de impacte ambiental ou económico, 

mas tenho poucas dúvidas sobre os brutais impactos em pleno parque natural, que deixaria de o 

ser, e numa região que tanto depende da atividade turística e da pesca. Falo desta e não de 

outras propostas do PCP ou do Partido Ecologista “Os Verdes”, porque esta foi aprovada em 

Assembleia da República com oito votos do PS, para além do PCP, Partido Ecologista “Os 

Verdes”, Bloco de Esquerda e PAN. Quanto a nós continuamos a lutar para que este furo não se 

concretize e exigimos o pleno cumprimento da lei ao Governo Português. --------------------------  

 ---------- Ainda em relação ao ambiente não podemos deixar de falar no desastre ambiental que 

tem sido para o país e para os portugueses a produção desenfreada de eucalipto. Não há 

qualquer justificação para Portugal ser o quinto maior produtor mundial de eucalipto, lado a 

lado com países de dimensões muito, muito, muito superiores a Portugal. Eucaliptal ao serviço 

de grandes grupos económicos que em nada têm contribuído, pelo contrário, afeta a 

biodiversidade, seca e impermeabiliza os solos, causador e propagador de incêndios 

incontroláveis e que servem uma indústria de papel ultra-poluente como se tem visto com 
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regularidade, por exemplo no rio Tejo. Esta produção sem respeito por regras, onde as árvores 

quase se tocam é também e em grande escala realidade aqui no concelho de Odemira. Para 

quando travar este ecocídio de consequências brutais e repensar a floresta portuguesa e a 

floresta Odemirense. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Passo agora ao tema do Emprego e permitam-me aqui que fale da minha geração. 

Geração que nasceu na década de setenta, viveu a infância de Abril, cresceu acreditando num 

futuro que a todos prometia ser pelo menos melhor do que o dos nossos pais. Geração que 

estudou, geração que se preparou. É ao entrar na idade adulta que esta geração recebe com 

choque uma realidade muito diferente da que projetou e que lhe havia sido projetada. O 

desemprego, a precariedade, a falta de habitação a preços razoáveis, empurraram toda uma 

geração para dificuldades tremendas: imigração, impossibilidade de constituir família, 

instabilidade, em última analise infelicidade. -------------------------------------------------------------  

 --------- Quero aqui aproveitar também para fazer um ponto muito importante a outro preceito 

constitucional que não está a ser cumprido neste país, falo da Cultura. Nos últimos dias muito 

temos ouvido falar das lutas na Cultura por causa de uns concursos que eliminariam uma série 

de estruturas por todo este país. Portugal continua a dedicar 0,2% do seu Orçamento de Estado 

à Cultura. Continuamos a exigir 1% do Orçamento de Estado para a Cultura. Mais 

concretamente em relação ao concelho de Odemira, temos pena e lutamos para que isto 

termine, que continue a haver determinado medo instalado no concelho de Odemira. Medo! As 

pessoas não querem aparecer ou estar junto de quem não está com o poder. Passados tantos 

anos do “Vinte e Cinco de Abril” é uma situação que já devia estar para trás das costas, mas 

ainda vemos repetir. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Em relação à transparência e participação democrática chamar a atenção para uma 

proposta que a CDU Odemira fez em Assembleia Municipal, de alteração do Regimento para 

que as mesmas Assembleias Municipais pudessem ser transmitidas e difundidas a todos os 
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habitantes de Odemira. Esta proposta foi chumbada pelo PS e teve a abstenção do Bloco de 

Esquerda. Esperamos que esta posição mude pois é importante aproximar as pessoas da 

Democracia. Lamentamos igualmente que a nossa proposta da CDU de revisão do PDM ser 

discutida aqui neste Cineteatro Camacho Costa, num sábado à tarde, com a participação da 

população tenha sido igualmente rejeitada pelo Partido Socialista. ------------------------------------  

 ---------- Duas questões ainda muito importantes e que estão interligadas. As condições em que 

vivem os imigrantes no concelho de Odemira. Temos números oficiais de imigração, temos 

números oficiosos de imigração, temos muitos dados díspares, não temos dados concretos. 

Sabemos que não é responsabilidade da Câmara Municipal de Odemira, mas a passividade não 

é solução, é preciso saber no terreno como estão as pessoas? Quantas são as pessoas? E mais 

importante que isso tudo, como vivem as pessoas? Todos nós que residimos no concelho de 

Odemira, conhecemos casos e casos e casos de casas sobrelotadas de pessoas em sobre 

alojamento. Urge fazer alguma coisa. A passividade não pode ser solução neste caso.-------------  

 ---------- E partindo do social para o ambiental temos aqui um problema também grave com o 

crescimento das estufas, crescem de ano para ano, para ano. Plástico e mais plástico e mais 

plástico, utilização de fitofármacos, falta de condições de trabalho. Sei também que não é 

responsabilidade direta da Câmara Municipal de Odemira, mas a passividade não pode ser aqui 

também solução. Há que descobrir saber profundamente o que se passa no terreno, o que é que 

está a ser feito. Ser parque natural não é decreto que possa servir para toda a vida. Qualquer dia 

acordamos e Odemira deixa de ser parque natural, tal a profusão de plásticos, tal a profusão de 

lixo. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nós eleitos da CDU tudo continuaremos a fazer para defender a Constituição da 

República Portuguesa e os valores de Abril, porque para cumprir Abril é preciso lutar por ele 

todos os dias, hoje, amanhã e sempre. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Podem contar connosco para prosseguir essa luta pela Paz e pela Liberdade. -------------  
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 --------- Viva o Vinte e Cinco de Abril!” ------------------------------------------------------------------  

 --------- d) Intervenção do Partido Socialista, pelo Senhor Pedro Bruno Oliveira de Almeida: ---  

 --------- Ex.ma Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Odemira --------------------------  

 --------- Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira --------------------------------  

 --------- Ex.mas Vereadoras e Ex. mos Vereadores da Câmara Municipal de Odemira ------------  

 --------- Ex.mas e Ex.mos Membros da Assembleia Municipal de Odemira -------------------------  

 --------- Ex.mas Senhoras e Ex.mos Senhores Presidentes da Junta de Freguesia e Assembleia 

de Freguesia ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ex.mos Representantes das Autoridades Civis, Militares e Religiosas ---------------------  

 --------- Ex.mos Senhores Homenageados e famílias ----------------------------------------------------  

 --------- Minhas Senhoras e Meus Senhores --------------------------------------------------------------  

 --------- Incumbiram-me os colegas de bancada do Partido Socialista de os representar nesta 

Sessão Solene, onde evocamos e comemoramos Abril. A responsabilidade é enorme, não só e 

primeiramente por os representar, mas também pelo facto de representar um partido que funde 

a sua existência no 25 de Abril, num 25 de Abril que o Partido Socialista ajudou e ajuda a 

cimentar, tendo comemorado no dia 19 de abril passado os seus 45 anos. ---------------------------  

 --------- Temos o privilégio de viver num concelho onde se comemora e vive efusivamente esta 

data histórica e os seus valores. A mim, este facto é-me particularmente caro, eu que sou 

natural de um concelho que a certa altura deixou de comemorar convenientemente a data, com 

a justificação que os discursos estavam gastos e repetitivos. Nada mais errado, na minha 

humilde opinião, pois o 25 de Abril deve ser lembrado, evocado e colocado em prática todos os 

dias, na perspetiva de construção de uma sociedade melhor. É importante lembrá-lo, e 

fundamental não ser esquecido. A liberdade NUNCA será repetitiva! --------------------------------  

 --------- Bem me lembro, ainda muito criança, de participar nas comemorações do 25 de Abril. 

Na parte da manhã participava nas corridas de atletismo pelas ruas da vila, hoje cidade, e a 
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tarde estava destinada para a música e a criação plástica ao ar livre. Nessa altura não 

compreendia o que se estava a celebrar. Mas já gostava! Perguntava ao meu pai o porquê de 

naquele dia haver aquela festa, e entre outras considerações e explicações, tão bem quanto 

conseguia, respondia: “comemora-se a possibilidade de tu ou qualquer criança fazer o desenho 

que bem entenderem, usando as cores que quiserem”! --------------------------------------------------  

 ---------- Mais tarde e no seguimento do meu percurso académico, e com os conhecimentos 

adquiridos nos vários ciclos escolares fui percebendo melhor as palavras do meu pai anos antes, 

bem como a metáfora do desenho e das cores. Foi a forma que encontrou para me passar os 

valores da liberdade. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este Abril, que Odemira orgulhosamente teima em não esquecer e faz por recordar é a 

garantia que o testemunho é passado às gerações mais novas e que as suas marcas são 

continuamente colocadas em ação.--------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O 25 de Abril veio carregado de sonhos, ideais e conquistas, num país que estava 

isolado do mundo, governado por um regime ditatorial, onde o povo não tinha direitos 

fundamentais, liberdades e garantias. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dessas conquistas e no âmbito de políticas sociais e económicas, destaco a instituição 

do salário mínimo nacional. Foi uma das conquistas que permitiu beneficiar cerca de metade 

dos trabalhadores portugueses que, então, passaram a ganhar 3300 escudos por mês. Esta 

medida foi indiscutivelmente uma das mais importantes conquistas de Abril. Teve um 

significado importante porque empurrou os outros salários para cima e melhorou as condições 

de vida de muitos portugueses que viviam miseravelmente. Ao longo dos tempos o salário 

mínimo nacional foi sendo aumentado cifrando-se hoje nos 580€. Realce para as subidas desde 

2016. Com o atual governo em funções, passou de 505€ para 580€, perspetivando-se que 

chegue aos 600€ em 2019. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A nível social outras medidas foram tomadas: foi instituído o pagamento da pensão 



-21- 
25-04-2018 

social para pessoas que nunca tinham descontado para a previdência, assim como a 

consagração do pagamento do 13º mês e do subsídio de férias. Foi criado o subsídio de 

desemprego e mais tarde o subsídio social de desemprego. Ao longo dos anos o Partido 

Socialista soube honrar estes valores, defendendo políticas de proteção das pessoas que mais 

precisam. Dou como exemplos o Rendimento Social de Inserção e o Complemento Solidário 

para Idosos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A chegada da democracia teve também grande impacto no sistema educativo, 

mudando por completo o panorama socio-cultural do país, levando-o a aproximar-se dos 

valores que se registavam nos países da OCDE. Com a introdução no sector público da 

educação pré-escolar e da educação especial, a continuação da unificação do ensino, a mudança 

de programas e de métodos pedagógicos e, sobretudo, a entrada e manutenção de largas 

centenas de milhares de novos alunos que passaram a estar mais anos na escola pública, 

mudaram completamente a tipologia do sistema educativo português que, de elitista passou à 

massificação, proporcionando a quase todas as crianças em idade escolar igualdade de 

oportunidades de acesso ao sistema e contribuindo para a sua democratização. ---------------------  

 --------- Muito foi feito, mas sabemos também que ainda muito há por fazer. A população 

portuguesa continua a apresentar um expressivo défice de qualificação que condiciona o 

desenvolvimento do país. De acordo com dados do EUROSTAT (2016), mais de metade da 

população, entre os 25 e os 64 anos, tem um nível de qualificação igual ou inferior ao ensino 

básico (9º ano de escolaridade). Nesse sentido, o atual governo criou o Programa Qualifica que 

visa reaproximar Portugal das metas de convergência em matéria de aprendizagem ao longo da 

vida com a média dos países da União Europeia, dando um novo impulso à mobilização da 

população adulta na procura de qualificações. O combate ao insucesso escolar precoce, a 

promoção da igualdade de oportunidades e a mobilidade social, o centrar das escolas na 

qualidade de ensino e da aprendizagem, valorizando os seus profissionais, têm sido vetores 
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estratégicos da atuação dos atuais ministérios da educação e da ciência, tecnologia e ensino 

superior.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Serviço Nacional de Saúde foi mudança de fundo após o 25 de abril no que a 

cuidados médicos diz respeito. Antes da revolução, a assistência médica em Portugal não 

estava assegurada para todos. Isso mudou com a chegada da democracia. O dia 29 de julho de 

1978 ficou na história como o momento em que a promessa de acesso democrático aos 

cuidados de saúde, feita na Constituição da República Portuguesa, começou a ser cumprida. 

Um despacho ministerial publicado em Diário da República, que ficou conhecido como 

“Despacho Arnaut”, lançou as bases do SNS, que viria a ganhar corpo pleno pouco mais de um 

ano depois. A criação deste sistema permitiu uma cobertura mais abrangente e equitativa dos 

serviços de saúde e o financiamento pelo Estado possibilitou aos cidadãos o usufruto do direito 

à saúde, universal, geral e gratuito, independentemente das capacidades económicas dos 

utentes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E são essas premissas que nos fazem lutar por um Sistema Nacional de Saúde melhor, 

por uma Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) melhor e que vive hoje uma 

grave situação de falta de profissionais de saúde e que põe em causa o normal funcionamento 

dos serviços, incluindo o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), destacando-se a falta de 

especialistas como pediatras, urologistas, ginecologistas, otorrinolaringologistas, cardiologistas, 

oncologistas e de medicina geral e familiar, ou ainda a degradação dos espaços onde funcionam 

os serviços, o que evidencia a necessidade de exigirmos mais investimentos e atenção na saúde 

do Alentejo Litoral. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se Portugal é hoje um país mais desenvolvido, plural, democrático e socialmente 

equilibrado, ao Poder Local Democrático deve agradecer. Foi no pós revolução que as câmaras 

municipais tiveram o seu papel mais preponderante, salientando-se a obra notável na 

construção de infra estruturas de que o país muito carecia, como as redes de eletricidade, água e 
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saneamento, higiene pública e rede viária. Competências que, ao longo dos anos, se têm 

ampliado, estando hoje diretamente empenhadas nas áreas da educação, desporto, cultura, ação 

social, promoção turística e economia local. O Município de Odemira não descarta estas 

responsabilidades que Abril e os tempos lhe conferiram. Destaco, entre outras políticas e 

programas seguidos por este Executivo e seus antecessores de gestão socialista, ao nível da 

participação e cidadania o Orçamento Participativo, a descentralização das reuniões do 

Executivo Camarário ou a Assembleia Municipal Jovem, do desporto o apoio às coletividades 

concelhias através do Prémio de Atividade Desportiva, da cultura o Programa de Apoio a 

Associações Culturais e Recreativas, da economia local o Programa Odemira Empreende, na 

educação o Odemira Território Educativo, bem como o Erasmus + ou a promoção e 

dinamização do turismo no concelho. ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Por estes dias, também se finaliza o processo de descentralização de competências 

para as autarquias. Prevê-se que as câmaras municipais vão ter liberdade para decidir se querem 

assumir já as competências transferidas pelo Governo, ou se querem fazer de forma gradual até 

2021. Será por isso um enorme desafio lançado às autarquias, que nos próximos anos terão de 

reforçar a sua ação no âmbito da proteção civil, segurança pública, transportes, habitação, 

praias, educação, saúde, cultura, desporto e segurança social. Que estas competências venham 

devidamente acompanhadas do necessário financiamento para as colocar em ação! Odemira 

terá que dizer presente! ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O tempo vai passando mas o legado do 25 de Abril perpetua-se, sendo fundamental 

recordar às gerações mais novas ou vindouras e que não viveram as agruras do fascismo, tal 

como a minha, que a liberdade teve um preço e tem de ser cuidada continuamente, sob pena de 

se perderem os maiores valores que a revolução dos cravos nos trouxe: cidadania e liberdade. --  

 --------- Que todos continuemos a desenhar a democracia e a usar as mais variadas cores na 

execução dos seus valores. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A finalizar, uma palavra de grande apreço e extrema gratidão a todos os que hoje serão 

justamente homenageados. Todos, e cada um, à sua maneira, ajudaram a construir um concelho 

melhor e mais plural. Bem hajam. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Termino com as palavras de Sophia Mello Breyner Andresen: ------------------------------  

 ---------- Tu avanças sempre e não recuas -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Quando se ergue a hora da ameaça -------------------------------------------------------------  

 ---------- Mesmo que tenhas de morrer nas ruas ----------------------------------------------------------  

 ---------- Mesmo que tenhas de morrer na praça ----------------------------------------------------------  

 ---------- Porque não estás só mas continuas --------------------------------------------------------------  

 ---------- Todos os que lutam e lutaram ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- P´ra que não haja grades nem mordaça --------------------------------------------------------  

 ---------- Porque não estás só mas continuas --------------------------------------------------------------  

 ---------- E os outros unem suas mãos às tuas -------------------------------------------------------------  

 ---------- P´ra que um mundo mais justo e livre nasça ---------------------------------------------------  

 ---------- Por isso avanças sempre e não recuas ----------------------------------------------------------  

 ---------- Connosco a poesia está nas ruas -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Muito obrigado! -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva o 25 de Abril! ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva o concelho de Odemira! ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva Portugal!”. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguiu-se a intervenção da Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Ana Maria 

de Oliveira Aleixo, que se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------  

 ---------- “Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira -------------------------------  

 ---------- Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Odemira ---------------------------  
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 --------- Exmos. Senhores Deputados da Assembleia Municipal --------------------------------------  

 --------- Exmos. Senhores Presidentes e Membros das Assembleias de Freguesia ------------------  

 --------- Exmos. Senhores ex-autarcas do concelho de Odemira ---------------------------------------  

 --------- Exmos. Membros das Autoridades Civis, Militares e Religiosas ----------------------------  

 --------- Exmos. Senhores Convidados --------------------------------------------------------------------  

 --------- Exmos. Senhores Homenageados ----------------------------------------------------------------  

 --------- Exmas. Senhoras e Senhores ----------------------------------------------------------------------  

 ---------  Quando nasci já a democracia estava instalada. -----------------------------------------------  

 --------- Sou filha dos pós 25 de abril, sou filha da liberdade, nasci e cresci dentro dessa 

realidade e não conheço, nem vivenciei nenhuma outra. ------------------------------------------------  

 --------- Talvez por isso me tenha sido permitido crescer com este feitio “rebelde” de quem não 

deixa nada por dizer. Imaginem só como eu sofreria se tivesse vivido antes do 25 de abril de 

1974. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interiorizei o 25 de abril de 1974 como se de puro relato histórico se tratasse, como se 

fosse uma realidade longínqua. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Imaginar as movimentações militares em Lisboa, imaginar aquilo que era a PIDE, 

imaginar que havia censura e que as pessoas tinham que fugir para serem livres, é algo que me 

soa a filme ou série de televisão. ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Mas, se recuarmos no tempo, veremos que não é uma realidade tão remota. Passaram 

apenas 44 anos desde que os portugueses puderam gritar mais alto e proclamar a liberdade. A 

maioria dos presentes nesta sala terão, certamente, mais do que essa idade, pelo que sentiram na 

pele o que é o pré e o que é o pós 25 de abril. -------------------------------------------------------------  

 --------- A maioria dos presentes nesta sala, pessoas de ideias fortes, convictas e batalhadoras 

lembrar-se-ão, certamente, da quantidade de vezes que calaram a sua voz e que viveram 

amedrontados, com amarras inaceitáveis que os impediam de ser, pura e simplesmente, 
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LIVRES! --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os meus pais, os meus avós, os meus tios, todos eles vivenciaram essa realidade. É 

notória a emoção com que sempre falaram quando me contavam peripécias dessa altura. É 

notório o sentimento de agradecimento de todos os que viveram nessa época porque esses, sim, 

sentiram e viveram aquilo que eu sempre vi como mera parte da história de Portugal e, por isso, 

nem ouso tentar relatar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Há tanta coisa que hoje nos parece básica e linear, mas que apenas existe devido à 

coragem de quem deu um “murro na mesa” e delineou aquele golpe militar há 44 anos atrás. ----  

 ---------- Antes do 25 de abril de 1974 os cidadãos viviam oprimidos. As conversas eram 

limitadas, porque o temor falava mais alto. Nunca se sabia quem poderia escutar, onde o teor 

das conversas poderia chegar… -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E, de facto, o preço a pagar por se ter vontade própria e opinião própria era tão 

elevado que poucos ousavam correr esse risco. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Bravos aqueles que ousaram mas que, por isso, sofreram. -----------------------------------  

 ---------- Não havia, pura e simplesmente, liberdade de expressão. ------------------------------------  

 ---------- O que temos hoje? Não vamos mais longe. Temos as redes sociais (temos por exemplo 

o facebook) que são a antítese daquilo que se vivia no pré 25 de abril de 1974. ---------------------  

 ---------- Hoje tudo é público, todos opinam, todos exteriorizam, todos verbalizam de uma 

forma que às vezes se chega a tornar banal. Teremos que conseguir encontrar um meio-termo 

porque as palavras são demasiado poderosas e, por isso, nos são “tão caras” e tão valiosas. ------  

 ---------- Também a vida das mulheres, no pré 25 de abril de 1974 não foi fácil! As mulheres 

eram uma espécie de semipessoas, como já li algures e que muito me chocou. ----------------------  

 ---------- A mulher era a figura que ficava em casa, a cuidar dos filhos e das lides domésticas. A 

mulher era, de preferência, pouco letrada, pouco instruída porque uma mulher instruída não 

dava jeito. Afinal, constava do texto da lei que: “pertence à mulher, durante a vida em comum, 
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o governo doméstico”. E a isso se deveria limitar! -------------------------------------------------------  

 --------- A mulher tinha que ser autorizada a casar; o marido podia abrir a correspondência da 

mulher porque ele, sim, era o chefe de família; o marido administrava os bens da mulher da 

forma que livremente entendesse. A mulher, basicamente, era e não era! Era a tal semipessoa. --  

 --------- O Código Penal português, antes de 1975, consagrava os crimes de honra permitindo 

que um marido ou pai matasse a mulher adúltera ou as filhas menores de 21 se "corrompidas", 

sem mais castigo do que seis meses de desterro na comarca. Na mesma pena incorria a mulher 

que matasse o marido e/ou a amante, mas apenas se este introduzisse aquela na "casa de 

família". É chocante e inacreditável! -----------------------------------------------------------------------  

 --------- Em 1974 apenas cerca de 25% das mulheres trabalhavam, sendo que apenas 19% 

trabalhavam fora de casa. E as mulheres não podiam exercer comércio sem consentimento do 

marido, nem podiam ter acesso a um certo número de carreiras como a magistratura, a política, 

a diplomacia, as forças policiais e militares. Para não falar nas diferenças salariais. ---------------  

 --------- Muito se legislou após o 25 de abril de 1974 porque muito havia a mudar … e muito 

mudou!  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A verdade é que o mundo está em constante evolução, adaptação e transformação 

porque, enquanto “um homem sonha, o mundo pula e avança”. ---------------------------------------  

 --------- Os tempos mudaram de forma tão repentina e a uma velocidade tão galopante que 

parece impensável aquilo que se conquistou em tão pouco tempo. ------------------------------------  

 --------- Veja-se que só um ano depois da revolução o voto se tornou universal em Portugal. ----  

 --------- Atualmente, o voto é algo inerente à nossa natureza: votamos nas presidenciais, nas 

legislativas, nas autárquicas, nas europeias, mas também votamos nas sessões de câmara, nas 

sessões da assembleia municipal, nas reuniões de condomínio, nas assembleias gerais das 

sociedades, na eleição para representantes em escolas, na eleição para todo e qualquer concurso 

… até em grupos de amigos votamos para ver a que restaurante vamos ou que viagem vamos 
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fazer …  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Voto! Esse ato tão simples, tão banal, mas através do qual podemos, sem qualquer 

problema, manifestar a nossa vontade. Manifestar livremente a nossa vontade! ---------------------  

 ---------- Conquistou-se, por isso, a possibilidade de todo e qualquer um de nós participar, 

opinar, ajudar na decisão, dar a conhecer a sua vontade individual para que, depois, se chegue a 

uma vontade coletiva. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Já que falamos de democracia, gostava de enaltecer três projetos implementados no 

nosso município que são, para mim, o expoente máximo da democracia no nosso concelho. -----  

 ---------- Um deles é o orçamento participativo! ----------------------------------------------------------  

 ---------- O projeto do orçamento participativo permite que se utilize o dinheiro público em 

projetos diretamente propostos pelos munícipes. Os cidadãos, que melhor do que ninguém 

sabem acerca das necessidades das suas terras e das suas gentes, são chamados a intervir 

ativamente na vida no município, aproximando-se das políticas públicas com toda a 

responsabilidade que isso acarreta.--------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Veja-se que, de 2011 a 2017, houve um universo de 11922 votantes, 198 propostas 

apresentadas e 25 propostas vencedoras. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao longo desses 7 anos tivemos propostas vencedoras nas mais diversas áreas: 

promoção do bem-estar, lazer, saúde, incentivo e melhoria das condições para a prática 

desportiva, melhoria e aumento dos espaços verdes, promoção das energias alternativas e 

amigas do ambiente … ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com as propostas vencedoras, atravessou-se o concelho de lés-a-lés e permitiu-se 

aproximar cada vez mais o poder local do munícipe em si mesmo: do munícipe enquanto 

pessoa com necessidades específicas e próprias de um dado local e de um dado momento. -------  

 ---------- O meu reconhecimento pessoal a este projeto parece pouco perante o reconhecimento 

a nível nacional, uma vez que já foi considerado um dos melhores do país, tendo 



-29- 
25-04-2018 

inclusivamente o nosso município ganho o prémio de Melhor Município do Alentejo em 2014. 

Veja-se que, em 2017, o Município de Odemira tornou-se o primeiro concelho 100% OP 

(Orçamento Participativo) e que, em 2018 já se voltou a inovar permitindo-se a participação a 

todos aqueles que tenham mais de 14 anos e a possibilidade de votação por SMS. -----------------  

 --------- O outro projeto que quero enaltecer é o da realização da assembleia das crianças e da 

assembleia jovem, onde já tive o privilégio de participar. -----------------------------------------------  

 --------- Confesso que esses momentos, que este ano decorreram em Sabóia, me encheram o 

coração.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A realização dessas assembleias possibilita que se dê a conhecer às crianças e aos 

jovens o que é a participação ativa em prol de um bem comum. Possibilita que se dê a conhecer 

às nossas crianças e aos nossos jovens a forma como se delibera, como se executa, como se 

debate, como se apresentam ideias e como, com a discussão das mesmas, se chega longe. -------  

 --------- Fiquei agradada por ver que nos é permitido explicar a esse universo de pessoas, 

aquilo que é um trabalho numa assembleia municipal e a forma como se faz tudo acontecer. ----  

 --------- Fiquei orgulhosa com a qualidade dos projetos apresentados e com a forma notável 

como as crianças e os jovens os apresentaram e defenderam. ------------------------------------------  

 --------- Fiquei com a esperança que, no futuro, possamos ter bom políticos, bons líderes mas, 

sobretudo, bons cidadãos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, não posso deixar de referir o facto de se realizarem sessões de Câmara 

descentralizadas por todas as freguesias e sessões da própria Assembleia Municipal, 

demonstrando-se, assim, que se pretende cada vez mais chamar os munícipes para uma 

participação ativa e permitir uma aproximação efetiva e real entre as pessoas e o poder local. ---  

 --------- Confesso, ainda, que estou curiosa e expectante relativamente ao projeto do Provedor 

do Munícipe, que já tem um projeto de regulamento aprovado e que funcionará como “uma 

espécie” de provedor de justiça, mas à escala municipal. Também este projeto, cuja aplicação 
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prática espero que esteja para breve, demonstra a vontade clara de ouvir as preocupações, 

queixas e sugestões de todos aqueles que têm ligação com o nosso concelho. É preciso ouvir 

para poder executar e deliberar! -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas, tudo isto, e por muitas voltas que demos, vai culminar num ponto-chave: hoje 

podemos falar sem amarras, hoje podemos gritar com vontade, hoje podemos lutar por aquilo 

em que acreditamos, hoje podemos participar ativamente na vida pública, hoje eu, mulher, 

posso estar aqui e ser Presidente da Assembleia Municipal de Odemira. -----------------------------  

 ---------- E devemos essas conquistas a tudo aquilo que se passou há 44 anos atrás porque nessa 

altura foi mesmo o povo quem mais ordenou.-------------------------------------------------------------  

 ---------- Muito obrigada a todos por juntos, fazermos história! ----------------------------------------  

 ---------- Nós hoje estamos a fazer a história de amanhã. Todos os dias se faz história e devemos 

estar cientes dessa realidade e contribuir para ela. --------------------------------------------------------  

 ---------- Por isso: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VIVA O 25 DE ABRIL! ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VIVA ODEMIRA! ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VIVA PORTUGAL!” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Registou-se ainda a intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Odemira, José Alberto Candeias Guerreiro, que seguidamente se transcreve na íntegra: ----------  

 ---------- “Exm.ª Sra. Presidente da Assembleia Municipal, ---------------------------------------------  

 ---------- Exas Sras e Srs. Vereadores, ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exmªs Sras e Srs Membros da Assembleia Municipal,----------------------------------------  

 ---------- Sras e Srs Presidentes de Junta de Freguesia, ---------------------------------------------------  

 ---------- Demais autarcas, ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exmº Vogal do Alentejo2020, --------------------------------------------------------------------  
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 --------- Ilustres Homenageados, seus familiares e amigos, --------------------------------------------  

 --------- Srs. Dirigentes e representantes das entidades locais, -----------------------------------------  

 --------- Exª. Sr.ª e Srs. Comandantes, ---------------------------------------------------------------------  

 --------- Exmº. Sr. Padre Manuel Pato, --------------------------------------------------------------------  

 --------- Convidadas e Convidados, ------------------------------------------------------------------------  

 --------- Minhas Senhoras e meus Senhores, --------------------------------------------------------------  

 --------- Neste dia 25 de Abril de 2018, comemoramos o 44º aniversário de um acontecimento 

marcante, que ficará gravado para todo o sempre, na História de Portugal, na memória dos 

portugueses e na História de outros países e povos que, integraram um Império suportado por 

um regime fascista que sacrificou muitas vidas e muitos dos nossos valores, recordando e 

homenageando como imperativo de justiça e de consciência, todos aqueles que através da sua 

coragem cívica, resistiram às condições sociais e politicas impostas pela ditadura, e que estando 

ou não presentes entre nós, se sacrificaram e em muitos casos com a própria vida, na luta pelos 

ideias de Abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Nesta data, e particularmente em Odemira, celebramos também a viragem política, 

social e económica de um concelho que à data apresentava dos mais elevados níveis de 

subdesenvolvimento do país, cabendo-nos também, a responsabilidade de procurar passar aos 

mais jovens o testemunho deste acontecimento marcante na nossa história moderna, procurando 

perpetuar nas novas gerações, os Ideais democráticos que Abril nos deu. ----------------------------  

 --------- Comemorar a Revolução de Abril é dar expressão à mais exaltante realização do Povo 

Português da sua História recente. --------------------------------------------------------------------------  

 --------- Comemorar Abril é recordar e reavivar o seu significado, o que representa, o que não 

pode ser esquecido.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Comemorar Abril é também Refletir é também refletir sobre os direitos e deveres dos 

cidadãos e daqueles que, em seu nome e representação, exercem o mandato político, quer a 
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nível nacional, quer a nível local. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Refletir sobre os valores de Abril, é uma tarefa de todos, e não apenas uma 

responsabilidade de alguns, que repetidamente e em discursos fáceis sobre o estado da nossa 

democracia, sempre apregoam o medo e a desgraça, apelidando o povo de “ignorante”, 

desprezando o voto popular que não seja de acordo com o seu e a política em geral. Isto num 

país que apenas teve direito a este "privilégio", há pouco mais de 4 décadas. -----------------------  

 ---------- Por todo o lado cresce uma perceção negativa em relação aos que representam e 

governam os cidadãos (Portugal não é exceção e a recente crise no Brasil o seu expoente 

máximo). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A comunicação social ganhou novas caraterísticas, e atualmente a uma velocidade 

estonteante, e em muitos casos, confunde informação com o entretenimento. -----------------------  

 ---------- A rapidez e avidez dos media é cada vez mais incompatível com a ponderação que a 

política exige, e as redes sociais acresceram o sensacionalismo e o imediatismo. -------------------  

 ---------- Esta realidade atual, afasta cada vez mais cidadãos da política, não estando dispostos a 

ser expostos e consumidos na praça pública, com perdas evidentes para a afirmação da 

democracia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Minhas Senhoras e meus Senhores, --------------------------------------------------------------  

 ---------- Numa Democracia Plena deve existir liberdade de pensamento e de expressão e não há 

duvida que em Odemira esta se pratica, num exercício legítimo de diversidade de opinião. Uns 

lamentam-se porque a sua passagem pela política não vingou, mas as ideias para lá chegar não 

acabam nunca!, outros, denotam um “ego” inflamado, uma visão holística da vida e alguma 

dificuldade em acompanhar o ritmo da evolução do que os rodeia. ------------------------------------  

 ---------- Para os primeiros, a frustração enche-os de “rancor”, olhando o mundo que os rodeia 

num verdadeiro “ensaio sobre a cegueira”. Para os segundos, o mundo ainda é a preto e branco, 

e certamente, na sua ilusão de ótica, ainda acreditam que o muro está em Berlim e que nada se 
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fez depois da sua inquestionável obra. ---------------------------------------------------------------------  

 --------- Uns e outros denotam um elevado sentido cívico, pois assumem a sua visão do mundo 

que os rodeia, não se dando conta que este mudou, e que agora se permite dizer “TUDO, mas 

mesmo TUDO” o que dizem e escrever o que escrevem, mesmo que seja um delírio pessoal – 

fazem-no sem censura ou clausura (atrás do muro de Berlim não era bem assim), afinal, no 

exercício da liberdade que todos afirmam defender e ainda se queixam no final da falta dela. 

Para estes, o 25 de Abril só cumpre a sua missão, quando os outros pensarem e escreverem “tal 

qual”, como eles! ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Desenganem-se os que estão a pensar ser esta uma resposta a alguém, mas antes o 

elogio ao povo de Odemira, que tudo lê (uns e outros) e não se desinforma, aprecia e avalia a 

opinião e a crítica, e separa o entretenimento da informação. ------------------------------------------  

 --------- Um elogio ao povo de Odemira, que eleição após eleição, reconhece o esforço e o 

trabalho dos autarcas locais, e sucessivamente nos tem dado maiorias reforçadas, certamente 

que por razões objetivas e bem à vista e ao sentido de todos, mesmo dos que não querem ver. 

Assim como se devem desenganar todos aqueles que acham que estou refém de orientações 

partidárias, à espera ou à procura de outros cargos políticos. Estou e estarei focado e 

empenhado no futuro de Odemira e no cumprimento do programa eleitoral sufragado pela larga 

maioria dos Odemirenses. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Os interesses de Odemira sempre estiveram e estarão na linha da frente da minha 

atuação política, contra tudo e contra todos, como foram os casos do encerramento de escolas, 

da alteração do Mapa Judiciário ou da tentativa de aniquilação do Programa Polis. Mais, 

continuo todos os dias a pressionar pela melhoria dos serviços de saúde locais e regionais, 

contra a exploração de Petróleo no SW, pela melhoria da rede viária nacional e pela renovação 

da escola Secundária de Odemira, contra o abandono do Lar de Estudantes, contra o 

encerramento do Serviço Prisional de Odemira e pelo reforço de meios às IPSS, a título de 
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exemplos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste contexto, não consegui deixar de sorrir quando li os “rasgados elogios” de que 

este Executivo e eu próprio foram alvo, muito recentemente, por parte do nosso Comendador 

da Nação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Estima, consideração e respeito pelo Sr. Comendador, são bastantes para manter a 

elegância de olhar em frente e humildemente retirar da sua crítica o que de relevante se 

justificar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A forma e o conteúdo levam-me no entanto a uma análise simpática e comparativa que 

partilho convosco...o nosso Comendador, o melhor futebolista do mundo - Cristiano Ronaldo e 

o amigo de ambos, A. João Jardim, têm em comum as origens, enormes capacidades, o 

tamanho do ego, e sem dúvida o facto de serem os melhores de todos. Depois deles, não haverá 

futuro... (estão convencidos). --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Minhas Senhoras e meus Senhores, --------------------------------------------------------------  

 ---------- Recentemente foi divulgado o Índice da Transparência Municipal de 2017, 

posicionando o Município de Odemira em 58º entre os 308 municípios portugueses. Este 

indicador, promovido pela Associação Cívica Transparência e Integridade, confirmou uma 

subiu de 49 posições em relação a 2016. Estes resultados de 2017, divulgados pela entidade 

responsável pelo estudo no passado dia 11 de abril, fazem de Odemira o 3.º município mais 

transparente entre os 47 de todo o Alentejo e o 2.º entre os 5 municípios do Litoral Alentejano. -  

 ---------- Sendo a transparência da governação pública um princípio ético fundamental em 

democracia, este resultado confirma que o Município de Odemira pauta a sua atuação em pleno 

respeito e cumprimento da transparência municipal, contrariando as afirmações gratuitas de 

alguns ideólogos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Índice da Transparência Municipal analisa a disponibilização de informação 

relacionada com a organização, composição social e funcionamento do Município, Planos e 
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Relatórios, Impostos, Taxas, Tarifas, Preços e Regulamentos, Relação com a Sociedade, 

Contratação Pública, Transparência Económico-Financeira e Transparência na área do 

Urbanismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- É certo que muito há a fazer, pois o nosso objetivo é atingir o TOP 20 dos Municípios 

Portugueses nesta matéria. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- E é certo que nem tudo está como desejamos. Em matéria de licenciamento 

urbanístico, reconhecemos a delonga na resposta a várias solicitações dos Munícipes, matéria 

esse que está no TOP das nossas prioridades, com o reforço da equipa de licenciamento e 

alterações na estrutura de funcionamento a implementar neste trimestre, tendo como objetivo 

normalizar a resposta no processo de licenciamento até ao final do ano. -----------------------------  

 --------- Longe vão os tempos em que autorizar uma ampliação ou nova construção se fazia 

numa simples folha de papel A4, sem consulta a entidades externas e resmas de projetos de 

especialidades. Hoje a análise e o licenciamento é realizado em plataforma eletrónica, baseado 

em conferências eletrónicas de serviços externos, exigindo formação especializada de técnicos 

e administrativos, que reforçam a integração e coerência na resposta, mas ao mesmo tempo 

elevaram exponencialmente a complexidade do processo. ----------------------------------------------  

 --------- Por outro lado, e apesar da responsabilidade dos projetos apresentados estar agora 

acometida a Arquitetos, assiste-se sistematicamente a uma deficiente instrução dos mesmos, e 

formulação de propostas que ultrapassam o permitido nos Planos e Regulamentos em vigor. ----  

 --------- Não se compreende que apesar da legislação permitir a comunicação prévia e inicio de 

obra em 8 dias (se a CM nada obstar nesse prazo), os responsáveis pelos projetos não assumam 

a sua responsabilidade, solicitando a sua análise e licenciamento municipal. Tudo isto, apesar 

dos valores cobrados aos Munícipes não para de aumentar. --------------------------------------------  

 --------- Afinal, as facilidades criadas em 2010 na atual legislação de pouco serviram, 

empurrando a responsabilidade para os técnicos municipais. -------------------------------------------  
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 ---------- Minhas Senhoras e meus Senhores, --------------------------------------------------------------  

 ---------- Há 20 anos Odemira apresentava um Índice de poder de compra de 43%, da média 

nacional. Atualmente o mesmo indicador é de 82%, ou seja, acresceu 95%, tendo sido o maior 

crescimento do AL neste período. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, Em Março último, o estudo anual da “Bloom Consulting”, Portugal 

City Brand Ranking, analisou os negócios, o turismo e as condições de vida de todos os 

municípios portugueses, e concluiu que relativamente à Sub-região do Alentejo Litoral, 

Odemira é 2º (logo atrás de Sines), e no Alentejo e Ribatejo, Odemira é 7º entre os 58 

municípios da maior região do país. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Quanto a factos não há argumentos”, já diz o povo! A verdade destes números, 

obtidos por entidades independentes, concluindo, que vale a pena vir para Odemira, Investir, 

trabalhar e visitar, pois aqui, há oportunidades, há qualidade de vida e está em construção uma 

sociedade aberta ao exterior, inclusiva, plural e multicultural onde imperam valores como a 

responsabilidade, a transparência, a partilha e a tolerância, é inquestionável. ------------------------  

 ---------- É certo que alguns teimam em dizer que nada se fez!...terá acontecido tudo por mero 

acaso! DIZEM! ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ...mas a verdade é que a Câmara Municipal em articulação e parceria com os outros 

parceiros sociais e as Juntas de Freguesia, tem vindo a concretizar objetivos, elevar a qualidade 

de vida local, criar oportunidades e atrair investimento e emprego, a elevar todos os indicadores 

de respostas sociais, a promover a imagem do concelho e incentivar a participação cívica dos 

nossos concidadãos, através de um trabalho continuado que está à vista de todos. ------------------  

 ---------- Temos orgulho em afirmar que muito se tem feito, mas também a humildade de 

reconhecer que muito falta fazer, pois ainda faltam equipamentos básicos, algumas 

acessibilidades fundamentais e a melhoria de outras, redes eficazes de comunicações, espaços 

museológicos, concretizar novas áreas de fixação empresarial, um novo arquivo municipal, 
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beneficiar alguns espaços desportivos, renovar alguns equipamentos de educação, prosseguir as 

necessárias requalificações urbanas dos nossos aglomerados urbanos e rurais, enfim, num 

concelho como Odemira, nunca a obra do homem estará acabada. ------------------------------------  

 --------- Minhas Senhoras e meus Senhores, --------------------------------------------------------------  

 --------- Passados mais de 40 anos das 1ºs eleições Autárquicas, é consensual, que o Poder 

Local Democrático e autónomo é um dos maiores sucessos da nossa democracia, desde logo, 

como poder de proximidade e escola de participação democrática, mas também, como 

promotor da construção de infraestruturas básicas e serviços essenciais, enquanto agentes do 

ordenamento do território, e enquanto motores da atração de investimento e dinamização da 

economia local. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Reconhecidamente, é através do Poder Local que a Democracia se exerce mais 

aprofundadamente, quer pela maior proximidade dos eleitores e dos eleitos, quer pela 

importância do ponto de vista social, e pelo melhor aproveitamento que estes fazem dos 

recursos públicos se comparados com o Estado Central. ------------------------------------------------  

 --------- Um Poder Local que no período fascista constituía um mero serviço administrativo 

local do Poder do Estado. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Um poder local que após Abril de 74, passou por um árduo período de Instalação e 

Afirmação face à escassez de recursos, e que humildemente reconhecemos; Operou a mais 

significativa Transformação da vida local (pós revolução). ---------------------------------------------  

 --------- Um poder local solidário nos grandes momentos da Nação, mas refém do Poder 

Central, pois este a cada legislatura decide novas regras impondo novas responsabilidades que 

nos condicionam a autonomia e a capacidade de atuação. ----------------------------------------------  

 --------- A título de exemplo...refiro a imposição aos Municípios para que estes se substituam 

aos particulares na desmatação dos seus terrenos, mais parece uma medida do Estado 

Novo!...medida imposta e sem qualquer reforço orçamental. A partir do orçamento de estado de 



-38- 
25-04-2018 

2018 aprovado pela maioria de esquerda, todos podem ser culpados dos próximos incêndios 

locais, menos os nossos governantes! ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um poder local que vê reduzir ano após ano, os seus parcos recursos assistindo à 

redução de receitas e acréscimo de responsabilidades e de impostos, sendo por ex. 

Incompreensível, a cobrança de IVA sobre o serviço público de iluminação pública e sobre as 

refeições escolares dos nossos jovens. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um Poder local autónomo, que mais parece um poder regional, tantas e tantas vezes se 

substitui ao Estado Central em matérias que não são da sua competência. ---------------------------  

 ---------- Um poder local que de forma imaginativa e solidária, coopera e estabelece parcerias 

para o desenvolvimento local. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Saúdo e agradeço em nome dos Odemirenses, reconhecendo o trabalho e dedicação de 

todos (Eleitos, Colaboradores e Funcionários) os que ao longo destes 40 anos deram o seu 

melhor ao serviço das autarquias e nos órgãos autárquicos. --------------------------------------------  

 ---------- E quanto ao futuro....Conscientes desta realidade, O Governo da República prepara um 

considerável pacote de transferência de mais atribuições e competências para o Poder Local, 

esperando todos nós vir a ser convocados para a correspondente transferência dos recursos 

necessários à sua execução. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Minhas senhoras e meus senhores, ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesta cerimónia prestamos também homenagem e reconhecimento a cidadãos que se 

destacaram nas suas atividades ou responsabilidades com relevante impacto a nível municipal, 

em ações de excecional contributo coletivo, coragem e abnegação, ao serviço dos outros. --------  

 ---------- Àqueles que no entender dos órgãos Municipais de Odemira são merecedores de 

distinção e que vão receber insígnias Municipais de Mérito, um agradecimento pela dedicação, 

empenho, persistência e pela excelência do seu exemplo para todos nós. Um mérito 

amplamente justificado nas propostas reconhecidas por unanimidade da Câmara e Assembleia 
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Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ao José Manuel Guerreiro, Antero Silva, José Valério, António Silvestre, Daniel Luz 

e a titulo póstumo, ao Joaquim Maurício, pela atribuição da Medalha Municipal de Mérito. 

A todos vós, o público reconhecimento dos Odemirenses por em determinados períodos das 

vossas vidas, terem empenhado todo o vosso saber, coragem e dedicação às causas públicas a 

que se dedicaram, muitas vezes com o sacrifício das vossas vidas pessoais e familiares, e pelo 

contributo que daí resultou para o bem-estar da comunidade local. -----------------------------------  

 --------- Minhas senhoras e meus senhores, ---------------------------------------------------------------  

 --------- Nós, os que tivemos o privilégio de viver uma parte das nossas vidas em liberdade – e 

aqueles, os mais jovens, que nasceram no seio dela, somos todos os fiéis depositários dessa 

herança, e cabe-nos o papel de contribuir diariamente para o seu aperfeiçoamento. ----------------  

 --------- Os que têm a Democracia como adquirida e não sentem a memória de uma revolução 

que não viveram, devem compreender que, sem o 25 de Abril, sem democracia, sem liberdade, 

não teríamos conhecido o progresso a que chegamos hoje. ---------------------------------------------  

 --------- Por isso, “25 de Abril, Sempre”! -----------------------------------------------------------------  

 --------- Viva o 25 de Abril! ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Viva a Liberdade e a Democracia! ---------------------------------------------------------------  

 --------- Viva o concelho de Odemira! ---------------------------------------------------------------------  

 --------- Viva Portugal!” -------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Seguidamente, procedeu-se à entrega das Medalhas Municipais de Mérito do concelho 

de Odemira: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A) MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A JOSÉ MANUEL DOS REIS 

GUERREIRO: -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 --------- Interveio a Senhora Isabel Vilhena, responsável pelo Setor de Comunicação e 
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Informação da Divisão de Gestão Interna do Município de Odemira, que procedeu à leitura do 

Diploma referente à entrega da respetiva Medalha. ------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- “DIPLOMA -----------------------------------------------------  

 ---------- José Manuel dos Reis Guerreiro, natural de São Teotónio, foi um dos eleitos para a 

Assembleia de Freguesia da sua terra, nas primeiras eleições autárquicas após o 25 de Abril, 

realizadas em 12 de Dezembro de 1976. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao longo de mais de 40 anos desempenhou vários cargos de grande relevância social e 

política em São Teotónio, sempre com grande sentido de missão e na defesa dos interesses 

próprios da sua comunidade. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para além da sua primeira eleição em 1976, mandato que cumpriu na íntegra, foi eleito 

e exerceu o cargo de Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio entre 1998 e 2017, 

correspondendo a 5 Mandatos consecutivos e outras tantas maiorias absolutas, tendo enquanto 

autarca desenvolvido um trabalho de méritos reconhecidos, de disponibilidade permanente, de 

proximidade, solidariedade e apoio na promoção da Cultura, Desporto e Recreio, de valores 

humanitários e da qualidade de vida. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- José Manuel dos Reis Guerreiro, ou, como carinhosamente é conhecido, o Zé Manel, 

participou ativamente nos Órgãos Sociais da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Teotónio 

ao longo de 30 anos, ininterruptamente, tendo sido Vogal do Conselho Executivo, Vice-

Presidente do Conselho Fiscal e Presidente do Conselho Fiscal (2009-2017). -----------------------  

 ---------- Empreendedor por natureza, cedo se revelou pela forma empenhada como se dedicou 

profissionalmente, fazendo crescer ideias, negócios e empresas de sucesso. Homem simples, de 

elevados valores humanos, determinado, frontal e de persistência sem limites. Um lutador por 

aquilo em que acredita e pelos interesses da sua terra. ---------------------------------------------------  

 ---------- José Manuel dos Reis Guerreiro é exemplo para todos de Mérito e Altruísmo, pela 

excecional relevância da sua dedicação a causas politicas, culturais, sociais e humanitárias, 
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exemplo de dedicação aos outros. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- Em reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho e obra, ao serviço da 

comunidade local, o Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de Mérito a José 

Manuel dos Reis Guerreiro.” --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A referida Medalha foi entregue pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pela 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal ao homenageado, que fez a seguinte intervenção:   

 --------- “Bom Dia a todos! ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Hoje para mim é uma data muito especial pela liberdade que nos trouxe e porque há 

precisamente quarenta e quatro anos estava em Moçambique a prestar serviço militar na 

Marinha de Guerra Portuguesa. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Senhora Presidente da Assembleia Municipal, -------------------------------------------------  

 --------- Senhor Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------  

 --------- Senhoras e Senhores Vereadores, ----------------------------------------------------------------  

 --------- Senhoras e Senhores Deputados Municipais, ---------------------------------------------------  

 --------- Ex-Autarcas e atuais Autarcas, -------------------------------------------------------------------  

 --------- Entidades Civis, Militares e Religiosas, ---------------------------------------------------------  

 --------- Minha querida amiga antiga Presidente da Assembleia Municipal de Odemira, Dr.ª 

Natália Cabecinha, --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Minhas Senhoras e Meus Senhores,--------------------------------------------------------------  

 --------- Obrigado por este momento. ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Um agradecimento especial à minha família e a todos que comigo trabalharam ao 

longo destes vinte anos.---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Nada se consegue sozinho. Juntos somos mais fortes. ----------------------------------------  

 --------- Por Portugal, pelo Alentejo, por Odemira e por São Teotónio, Sempre! -------------------  

 --------- Viva o 25 de Abril”. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B) MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A ANTERO MATOS FERNANDES 

SILVA:   --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Isabel Vilhena, responsável pelo Setor de Comunicação e 

Informação da Divisão de Gestão Interna do Município de Odemira, que procedeu à leitura do 

Diploma referente à entrega da respetiva Medalha. ------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- “DIPLOMA -----------------------------------------------------  

 ---------- Antero Matos Fernandes Silva, ou, Antero Silva, como carinhosamente é conhecido, é 

natural de Amoreiras-Gare, homem simples, generoso, de trato fácil, perseverante, apaixonado 

pela sua terra e gentes, cuja ação tem sido determinante para a dinamização da cultura popular 

do nosso concelho, e em especial na freguesia de São Martinho das Amoreiras, terra rica em 

tradições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antero Silva foi um dos eleitos para a Câmara Municipal de Odemira, nas primeiras 

eleições autárquicas após o 25 de Abril, realizadas em 12 de Dezembro de 1976, tendo exercido 

o cargo de Vereador na oposição ao longo desse mandato. ---------------------------------------------  

 ---------- Assumiu diversos cargos e diferentes responsabilidades em organizações associativas 

e de cariz social locais e regionais, como o Grupo Desportivo e Desportivo de Amoreiras-Gare, 

Grupo Coral Vozes Femininas de Amoreiras-Gare, a Associação de Desenvolvimento Local de 

Amoreiras-Gare (ADA), a Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras, a Santa Casa da 

Misericórdia de Odemira ou a MODA – Associação do Cante Alentejano, uma das entidades 

promotoras da candidatura do Cante Alentejano a Património Cultural Imaterial da 

Humanidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O seu caráter altruísta e o entusiasmo pela sua freguesia, pelas pessoas, pelos sítios, 

pelas memórias levaram Antero Silva a assumir mais um desafio, perpetuando através da 

literatura o seu conhecimento, tendo editado e publicado as obras “Amoreiras-Gare, A Sua 

História” (2007) e “A História e as gentes de São Martinho das Amoreiras” (2007), com 
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segunda edição apresentada em 2017. ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Mas foi no campo cultural que desde sempre se evidenciou, começando por dinamizar 

eventos como as Festas de Maio (1991), que evoluiriam para as Festas de Maio e Feira do 

Interior do Concelho de Odemira (2003), Sonoridades e Sabores (2006), um roteiro de música 

tradicional e gastronomia com canto ao baldão, despique, viola campaniça e poetas populares, 

que acontece em tabernas do concelho de Odemira organizada pela ADA em parceria com o 

Município de Odemira, ou ainda a iniciativa A Serra Vai à Vila (2009). -----------------------------  

 --------- Foi também um dos grandes dinamizadores do Grupo Coral Vozes Femininas de 

Amoreiras-Gare, acompanhando e promovendo o grupo em tantas das suas saídas e atuações. --  

 --------- Integra a equipa do projeto cultural que se encontra em curso na freguesia de São 

Martinho das Amoreiras para a implementação do Centro de Valorização da Viola Campaniça 

e Cante de Improviso. Este Centro pretende assegurar a salvaguarda, promoção e ensino da 

Viola Campaniça e do Canto ao Baldão e ao Despique, que tem na freguesia de São Martinho 

das Amoreiras e no concelho de Odemira grande expressão, tendo ainda no horizonte a 

preparação de um espaço museológico vivo e por isso gerador de dinâmicas. -----------------------  

 --------- Através da sua grande dedicação e altruísmo, Antero Silva tem contribuído de forma 

decisiva para a preservação e afirmação de um património cultural que é muito nosso, 

especialmente na freguesia de São Martinho das Amoreiras, focalizado na música tradicional e 

nos instrumentos de cordas que acompanham as modas alentejanas de improviso, destacando-se 

da sua ação a dinamização do cante coral, do cante ao baldão e ao despique, acompanhado da 

popular viola campaniça. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Constitui, assim, um imperativo de Justiça que a Comunidade reconheça e valorize, 

publicamente, o papel e a ação que Antero Matos Fernandes Silva tem demonstrado ao longo 

da sua vida e que prossegue, sendo um exemplo para todos de Mérito e Altruísmo, pela 

excecional relevância da sua dedicação a causas culturais, recreativas e humanitárias, exemplo 



-44- 
25-04-2018 

de dedicação aos outros. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho e obra, ao serviço da 

comunidade local, o Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de Mérito a Antero 

Matos Fernandes Silva.” --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A referida Medalha foi entregue pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pela 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal ao homenageado, que fez a seguinte intervenção:  

 ---------- “Senhora Presidente da Assembleia Municipal, ------------------------------------------------  

 ---------- Senhor Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------  

 ---------- Mesa e todos os presentes, -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Minhas Senhoras e Meus Senhores, --------------------------------------------------------------  

 ---------- Permitam-me uma saudação particular à minha família e aos meus amigos que se 

deslocaram aqui para me acompanhar neste bonito ato. -------------------------------------------------  

 ---------- A treze de março de setenta e quatro regressei do Ultramar. Fui obrigado a estar lá 

vinte e oito meses. Um mês depois deu-se o “Vinte e Cinco de Abril”. Desde essa altura sempre 

participei nas mais diversas atividades e lutas políticas sociais ao longo destes quarenta e quatro 

anos. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Queria fazer aqui um cumprimento especial ao Cláudio Percheiro e ao Humberto 

Encarnação, porque são meus contemporâneos nessas primeiras eleições. O Cláudio num lado e 

eu no outro com o Humberto. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fazer aqui também uma saudação especial a três pessoas que já faleceram, porque 

foram elas que me convidaram e me empurraram para eu entrar na lista do Partido Socialista 

em setenta e seis, que muito me orgulho ter pertencido. Quero aqui saudar o Augusto Camacho, 

José Velez Pereira e Guilherme Aurélio Rebocho. -------------------------------------------------------  

 ---------- Dito isto, pois toda a gente mais ou menos me conhece, nunca fiz nada ou pouco fiz a 

pensar numa medalha. Já que o nosso Presidente e o seu Executivo, e a Assembleia Municipal, 
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me concederam este galardão, esta homenagem que vai ficar na memória para sempre enquanto 

cá estiver, só posso dizer uma coisa – Obrigado Meus Senhores! A todos as minhas saudações e 

os meus cumprimentos e até sempre! -----------------------------------------------------------------------  

 --------- Viva Odemira! --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Viva o Vinte e Cinco de Abril! -------------------------------------------------------------------  

 --------- Viva Portugal!” -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- C) MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A DANIEL INÁCIO DA LUZ:  -----------  

 --------- Interveio a Senhora Isabel Vilhena, responsável pelo Setor de Comunicação e 

Informação da Divisão de Gestão Interna do Município de Odemira, que procedeu à leitura do 

Diploma referente à entrega da respetiva Medalha. ------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------- “DIPLOMA -----------------------------------------------------  

 --------- Daniel Inácio da Luz, ou Mestre Daniel Luz, como é tratado por todos, é natural de 

São Luís. Homem simples, de elevados valores humanos, determinado, empreendedor e de 

enorme generosidade. Um lutador por aquilo em que acredita e quer. --------------------------------  

 --------- Depois de uma juventude passada em São Teotónio, viveu e trabalhou alguns anos em 

países Africanos, regressando a Portugal em 1990, e mais tarde (2003), à freguesia da sua 

paixão, São Teotónio, desenvolvendo desde então uma permanente atividade cívica e cultural, 

sendo por todos reconhecida a sua dedicação, talento e generosidade, que permitiram preservar 

e valorizar os cordofones tradicionais portugueses, muito particularmente a viola campaniça, 

um instrumento musical que é orgulhosamente identitário da cultura e da interioridade do nosso 

concelho, enraizado na tradição das nossas gentes. ------------------------------------------------------  

 --------- A música tradicional constitui componente essencial do património cultural imaterial 

do concelho de Odemira. Das múltiplas formas de expressão musical folclórica que se 

manifestam neste território, destacam-se o cante coral polifónico alentejano e também o cante 

ao baldão e ao despique, acompanhado da viola campaniça, destacando a importância dos 
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cordofones e dos Mestres que lhe dão forma e vida. É neste âmbito que o Mestre Daniel Luz se 

evidencia, ao desenvolver um trabalho artesanal singular, imbuído de um significado histórico e 

cultural de valor extraordinário, mantendo viva a arte de construção de instrumentos 

tradicionais de cordas como a viola campaniça, o cavaquinho ou a guitarra portuguesa, também 

a viola clássica, que hoje se encontram nas festividades mais modestas mas também em 

concertos para grandes massas, até em eventos eruditos. ------------------------------------------------  

 ---------- Os ecos do seu talento soam longe assim como as notícias da perfeição da sua arte, 

sendo por isso reconhecido e solicitado por grandes músicos nacionais como o Tim (Xutos e 

Pontapés), entre muitos outros. Para além de ter construído cordofones para diferentes pontos 

do nosso país, também se encontram instrumentos por si fabricados em países como a Grécia, 

Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França, Holanda, Bélgica, Itália ou Israel. -------------------  

 ---------- O Mestre aprendeu com perfeição a ser Mestre na construção de cordofones, que 

começaram por vir ao seu encontro para serem reparados. A curiosidade e interesse em saber 

mais levou-o a procurar em aldeias e feiras o modelo da viola campaniça ou alentejana, como 

também era conhecida, e foi nas festas Tradicionais de Amoreiras-Gare que a encontrou, a 

acompanhar o seu cante predileto, o baldão e o despique. ----------------------------------------------  

 ---------- Passou a desenhar e a criar instrumentos respeitando a sua identidade, fá-lo com rigor 

e precisão, muita paciência e com um gosto especial que o transportou também para o campo 

das performances musicais, onde integra o popular agrupamento “Atar e Pôr ao Fumeiro”, e 

através dessa participação dá também expressão a instrumentos por si construídos. ----------------  

 ---------- E o que apreendeu e aperfeiçoou ensinou, e continua a ensinar com uma generosidade 

sem medida. O seu saber tem sido partilhado por escolas e projetos diversos, com destaque para 

os projetos das “Oficina de construção de Viola Campaniça” da AMO – Associação 

Multicultural de Odemira e do Centro de Valorização da Viola Campaniça e do Cante ao 

Despique de São Martinho das Amoreiras. ----------------------------------------------------------------  
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 --------- Os instrumentos por si construídos passaram a repovoar o Alentejo e a povoar o 

Mundo, como alguém escreveu, assumindo que enquanto houver tocadores continuará a 

construir violas campaniças num compromisso que sendo pessoal é também com a cultura 

local, e como a cultura não tem fronteiras esta sua promessa é com o seu Tempo, com o nosso 

Tempo, sendo certo que a sua arte perdurará muito graças à sua preciosa ação. ---------------------  

 --------- Pelo reconhecimento da excecional dedicação com que abraçou este projeto de matriz 

cultural, que tanto contribuiu para preservar e valorizar os cordofones tradicionais como a viola 

campaniça, mas também a memória e a identidade das gentes e da nossa região enquanto 

território original desta manifestação artística, Daniel Inácio da Luz é merecedor da Medalha 

Municipal de Mérito do Município de Odemira. ---------------------------------------------------------  

 --------- Daniel Inácio da Luz é exemplo para todos de Mérito e Altruísmo, pela excecional 

relevância da sua dedicação a causas culturais, recreativas e humanitárias, exemplo de 

dedicação aos outros. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Em reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho e obra, ao serviço da 

comunidade, o Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de Mérito a Daniel Inácio 

da Luz.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A referida Medalha foi entregue pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pela 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal ao homenageado, que fez a seguinte intervenção:  

 --------- “Bom Dia a Todos! ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Não me vou alongar muito, mesmo que quisesse não era capaz, porque não sou 

homem de muitas palavras, sou homem mais de ação do que de palavras. De qualquer forma 

agradeço bastante a indicação do meu nome para ser homenageado hoje dia vinte e cinco de 

abril de dois mil e dezoito com esta medalha que ofereço à minha família, a todos, aos meus 

netos, meus filhos, minhas noras, a todos os meus amigos e a todas as pessoas que estão 

presentes nesta sala. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Continuo a trabalhar naquilo que continuo a fazer e quem quiser alguma coisa, do 

pouco que sei, está à disposição de toda a gente. ---------------------------------------------------------  

 ---------- O que sei é de todos, não é meu, porque quando for embora não quero que digam que 

fui uma pessoa que não ensinou nada a ninguém, que não deixou cá nada. --------------------------  

 ---------- Muito obrigado!”------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- D) MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A JOAQUIM MAURÍCIO DA 

CONCEIÇÃO ROSA:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Isabel Vilhena, responsável pelo Setor de Comunicação e 

Informação da Divisão de Gestão Interna do Município de Odemira, que procedeu à leitura do 

Diploma referente à entrega da respetiva Medalha. ------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- “DIPLOMA -----------------------------------------------------  

 ---------- Joaquim Maurício da Conceição Rosa faleceu aos 84 anos de idade no dia 21 de 

Outubro de 2017, homem que no tempo do fascismo teve de deixar a sua terra natal, emigrando 

para terras longínquas, na luta por condições de uma vida melhor e de sustento para sua família.  

 ---------- Lutou para que o Povo da sua freguesia tivesse trabalho, deixasse de emigrar e aqui 

fossem criadas condições para todos poderem ter o pão que lhes era negado pelos grandes 

proprietários, para além da repressão que este povo conheceu nas lutas que travaram contra a 

ditadura, de que foi exemplo a luta pelas oito horas de trabalho. ---------------------------------------  

 ---------- Joaquim Maurício destacou-se na luta desde as primeiras horas após o 25 de Abril de 

1974 e no ano de 1975 com outros camaradas decidiram ocupar as terras dos agrários que 

pouco ou nada produziam e onde eram explorados. Trabalhavam de sol a sol quando os 

agrários entendiam dar trabalho e pagavam o que queriam, pois viviam para os lados de Lisboa 

e de vez em quando passavam pelos montes a passar férias, receberem o dinheiro da venda da 

cortiça, da venda de gados (os que tinham) e pouco mais. ----------------------------------------------  

 ---------- Joaquim Maurício com outros camaradas, naquele ano de 1975 constituiu a UCP – 
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Unidade Coletiva de Produção 1918, nome que ficou célebre pela luta travada na aldeia de Vale 

de Santiago, reivindicando melhores condições de trabalho e que por essa luta o povo da aldeia 

foi espancado, espezinhado e foram presos muitos desses trabalhadores. ----------------------------  

 --------- Com a gestão rigorosa e eficaz com Joaquim Maurício à frente da UCP e outros 

amigos, deixou praticamente de haver desemprego na freguesia, foram adquiridas máquinas, 

compraram-se gados, pôs-se a terra a produzir, apostou-se em novas culturas, fizeram-se 

barragens e regadios, repararam-se montes, limparam-se montados, deu-se uma vida nova de 

esperança e amor a todos os que viviam na freguesia. Esta UCP foi um exemplo, das mais bem 

organizadas no concelho de Odemira e até no Distrito de Beja. A UCP não tinha dívidas e além 

do pagamento dos salários, distribuíam géneros alimentícios pelos trabalhadores e pelas 

famílias mais necessitadas de toda a aldeia. ---------------------------------------------------------------  

 --------- A UCP foi desmantelada, o desemprego voltou à freguesia, os jovens tiveram de ir à 

procura de sustento longe da sua terra, tal como Joaquim Maurício teve de fazer, emigrando, 

deixando a sua família. O povo da freguesia de Vale de Santiago por tudo o que sofreu e sofre 

nunca poderá deixar de reclamar que “A TERRA DEVE SER DE QUEM A TRABALHA”. ----  

 --------- Joaquim Maurício foi um líder reconhecido, eleito Presidente da Junta de Freguesia de 

Vale de Santiago em vários mandatos, cargo que desempenhou com grande amor e dedicação à 

causa pública durante mais de uma década, juntamente com outros amigos. Deu sempre provas 

que era possível melhorar as condições de vida de todos, através da reivindicação para 

realização de obras de saneamento básico, eletrificações, construção de estradas, arruamentos, 

melhores escolas, etc, cuja realidade marcou o avanço em termos de qualidade de vida para 

todos. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Destacou-se na qualidade de autarca do concelho de Odemira, por ser amigo do seu 

amigo, reconhecido por todos os quadrantes políticos. --------------------------------------------------  

 --------- Outra das facetas de Joaquim Maurício foi o seu amor e dedicação à arte de fazer com 
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o seu “canivete” trabalhos manuais em madeira e cortiça, tendo sido sócio fundador da 

Associação de Artesões do Concelho de Odemira (CACO) onde se destacou, mostrando a sua 

arte. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sempre soube respeitar e enaltecer o seu Partido – o Partido Comunista Português, 

contribuindo ativamente na organização onde pertenceu, destacando-se pela sua frontalidade e 

amor à luta dos trabalhadores. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelas suas convicções, pelo seu trabalho, pela sua honestidade e competência fizeram 

dele um HOMEM que fica na história da Aldeia que o viu nascer e do concelho de Odemira. ---  

 ---------- Perante o que atrás se descreveu, constitui um imperativo de Justiça que a 

Comunidade reconheça e valorize publicamente o papel e a ação que Joaquim Maurício, 

Operário Agrícola, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Santiago, como democrata, 

demonstrou ao longo da sua vida sendo um exemplo para as gerações vindouras pela sua 

dedicação, rigor e mérito.-------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho do seu trabalho, ao 

serviço da comunidade Odemirense, o Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de 

Mérito, a título póstumo, a Joaquim Maurício da Conceição Rosa, representado por seus filhos 

e família.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A referida Medalha foi entregue pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pela 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal à Senhora Maria Cristina Jorge Rosa Teles, filha 

do homenageado, que fez a seguinte intervenção: --------------------------------------------------------  

 ---------- “Em primeiro lugar desejo um bom-dia a todos os presentes. -------------------------------  

 ---------- Em segundo pretendo em meu nome pessoal e restante família do meu querido pai, 

agradecer a todos os membros da Câmara, especialmente na pessoa do Senhor Presidente, e a 

todos os membros da Assembleia Municipal, na pessoa da Senhora Presidente, Dr.ª Ana 

Aleixo, o quanto estamos gratos pela atribuição desta distinção que entenderam atribuir a uma 
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pessoa que sempre foi e será muito especial para mim, e modéstia à parte para toda a 

comunidade Odemirense que, embora a título póstumo, não deixamos de ficar orgulhosos por 

este ato de cidadania e que julgamos ser merecido em função de tudo o que ele em vida fez em 

prol do bem comum e do desenvolvimento deste concelho. --------------------------------------------  

 --------- Para finalizar deixo-vos a todos vós o meu muito obrigado e até sempre!” ---------------  

 --------- E) MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A JOSÉ DA SILVA VALÉRIO: -----------  

 --------- Interveio a Senhora Isabel Vilhena, responsável pelo Setor de Comunicação e 

Informação da Divisão de Gestão Interna do Município de Odemira, que procedeu à leitura do 

Diploma referente à entrega da respetiva Medalha. ------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------- “DIPLOMA -----------------------------------------------------  

 --------- José da Silva Valério, com os seus 82 anos de idade, é um Homem de causas, um 

lutador pelo desenvolvimento da sua Freguesia, pelo bem-estar da sua população, que sempre 

soube ter uma palavra amiga para com todos os cidadãos da sua Freguesia e do Concelho. -------  

 --------- José Valério foi um líder reconhecido, eleito nas primeiras eleições autárquicas 

realizadas em 12 de Dezembro de 1976, fez parte da Assembleia Municipal de Odemira, tendo 

nesta altura com outros Amigos e Camaradas iniciado uma grande luta pela criação da Junta de 

Freguesia de Luzianes-Gare, que veio a acontecer em 30 de Junho de 1989. ------------------------  

 --------- Enquanto lutava pela criação da junta de freguesia, pelas grandes necessidades 

existentes em toda a freguesia, com um grupo de amigos constituíram a Comissão de 

Moradores, que reivindicou melhorias nas condições de saneamento básico, melhorias da 

Escola, melhorias dos caminhos rurais, da grande necessidade de construção de estradas 

pavimentadas, de terrenos para um bairro municipal, etc. -----------------------------------------------  

 --------- Demonstraram que a criação da Junta de Freguesia era uma necessidade, pois 

distavam 18 quilómetros da sede de freguesia Sabóia, não tinham um posto médico, nem 

médico, nem farmácia, nem uma sala para instalar provisoriamente os serviços da freguesia. 
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Meteram mãos à obra e com jornadas de trabalho voluntário, ofertas de materiais e mão-de-

obra e ajuda do Município ergueram o edifício sede da Comissão de Moradores, passando a ter 

posto médico, sala de reuniões, salão para festas e eventos, forno de lenha, sanitários, 

esplanada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também nesse período logo após o 25 de Abril era necessário ajudar os pequenos e 

médios agricultores a organizarem-se para melhorar as condições de trabalho, produzirem mais 

e melhor, tendo-se constituído a Liga de Pequenos e Médios Agricultores da freguesia de 

Luzianes-Gare, adquiriram máquinas e outros equipamentos agrícolas, criaram condições mais 

humanizadas para os agricultores no interior do concelho e deram esperança aos agricultores 

que continuam a apostar e defender a agricultura, que é possível, desejável e necessária ao País.  

 ---------- Criada a freguesia em 1989, através de eleições realizadas nesse mesmo ano, foi eleito 

Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, cargo que desempenhou até ao ano de 

2013, com grande amor e dedicação à causa pública, juntamente com outros amigos. -------------  

 ---------- Por sua livre iniciativa, após mais de vinte anos no cargo de Presidente da Junta, 

passou a exercer no ano de 2014 o cargo de Presidente da Assembleia de Freguesia, cargo que 

ainda desempenha em resultado das eleições realizadas em 01 de Outubro de 2017. ---------------  

 ---------- José Valério procurou e procura sempre a melhoria das condições de vida dos seus 

concidadãos, pelo que se envolveu na criação da Associação de Caçadores da Freguesia de 

Luzianes-Gare, criada em 30/09/1994, bem como na criação da Aflosserra – Associação de 

Produtores Agro-Florestais da Serra da Carqueja, criada em 07/07/2005. ----------------------------  

 ---------- Deu sempre provas que era possível melhorar as condições de vida de todos, através 

da reivindicação para realização de obras de saneamento básico, eletrificações, construção de 

estradas, arruamentos, melhores escolas, etc, cuja realidade marcou o avanço na qualidade de 

vida de todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Hoje existe saneamento básico, ETAR, cemitério, balneários públicos, campo de 
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jogos, escola primária a funcionar, caminhos rurais arranjados, edifício da Comissão de 

Moradores, com várias valências, edifício sede da Junta de Freguesia, bairro municipal, ligação 

por caminho municipal asfaltado a Corte Brique, entre outras melhorias para o Bem-Estar da 

população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- José Valério destaca-se pelas suas qualidades de autarca, pequeno agricultor, por ser 

amigo do seu amigo, reconhecido por todos os quadrantes políticos, pelas suas convicções, pelo 

seu trabalho, pela sua honestidade e competência que fazem dele um HOMEM que ficará na 

história da sua aldeia e do concelho de Odemira. ---------------------------------------------------------  

 --------- Perante o que atrás se descreveu, constitui um imperativo de Justiça que a 

Comunidade reconheça e valorize publicamente o papel e a ação de José Valério, como um 

exemplo para as gerações vindouras pela sua dedicação, rigor e mérito. -----------------------------  

 --------- Em reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho, ao serviço da 

comunidade Odemirense, o Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de Mérito a 

José da Silva Valério.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A referida Medalha foi entregue pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pela 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal ao homenageado, que fez a seguinte intervenção:  

 --------- “Muito bom dia a todos. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- Começarei por agradecer a todos quantos se lembraram de agraciar-me com esta 

medalha de mérito, nomeadamente a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, a quem 

saúdo efusivamente neste momento.------------------------------------------------------------------------  

 --------- Saudar também todos os presentes e a todos os que contribuíram para o trabalho que 

ao longo de muitos anos desenvolveram no concelho de Odemira. ------------------------------------  

 --------- Poupou-me a minha querida amiga Isabel Vilhena porque também não seria capaz de 

tão pormenorizadamente descriminar o que ela aqui disse a respeito do trabalho exercido 

naquela freguesia de Luzianes-Gare. -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Não me vou enfim exceder no tempo, quero poupá-los disso, mas de facto relembrar o 

dia, a data, em que a Assembleia Municipal de Odemira se deslocou a Beja, porque na altura a 

posse era dada no Senhor Governador Civil de Beja. Muitos já não sabem disto, mas era assim 

no tempo do Dr. Justino, ele no primeiro mandato de Presidente da Câmara e nós, a Assembleia 

foi empoçada em Beja. A Beja me desloquei numa carrinha que tinha da minha vida comercial 

e perante a presença do Senhor Coronel Figueira, que era então o Senhor Governador Civil, 

foram cumpridas as palavras do costume que hoje se calhar já não se dizem, não sei se ainda 

continuam a dizer ou não, que eram «Eu abaixo-assinado declaro por minha honra 

desempenhar com lealdade as funções que me são confiadas». Tomei a devida nota e dentro das 

minhas possibilidades e capacidades tentei cumprir com a palavra dada. É muito bonito 

cumprir-se com a palavra dada. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao longo dos muitos anos, após essa data, nós não eramos freguesia e após o Vinte e 

Cinco de Abril houve de facto uma grande vontade em todas as aldeias e freguesias de fazerem-

se obras, pelo que foi nomeada uma Comissão de Moradores em que eu me disponibilizei a 

participar nela. O meu tempo não era muito, mas a vontade de fazer alguma coisa pela minha 

aldeia era grande e então disponibilizei-me para isso, onde participei naquilo que já foi dito 

aqui e não vale a pena repetir, das obras do Centro Social, que foi instalado com o objetivo 

principal de instalar ali um posto médico, que ainda hoje lá se matem, infelizmente nem sempre 

funcionando tão bem quanto era o nosso desejo. Aquilo que propusemos, fizemos. A outra 

parte realmente não nos cabia só a nós, mas sim a outros serviços. Mas ainda hoje, apesar de 

não estar a funcionar oficialmente, mas o edifício está lá, as obras estão lá, está lá de uma 

forma particular a funcionar, que vai servindo dentro do possível a população. ---------------------  

 ---------- Fiquei deliciado, fascinado, com as brilhantes intervenções dos membros, ex meus 

colegas da Assembleia Municipal. À Senhora Presidente, a quem cumprimento especialmente, 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, toda a Mesa e também toda a Assembleia 



-55- 
25-04-2018 

Municipal, está recheada pelo que eu vejo de belíssimos oradores. Oxalá que das palavras 

consigam arrancar os atos para que este concelho progrida, ande para frente que bem merece. --  

 --------- Foi tudo dito pela amiguíssima Isabel Vilhena, aqui presente, também vejo ali a 

Fernanda também grande amiga. ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Eu apetece-me às vezes recuar um pouco no tempo e relembrar o que tiveram-me de 

aturar nesta Assembleia Municipal de Odemira, concelho que preso, e não é pequeno, é o maior 

do nosso país, portanto “grandes naus grandes tormentos”. Naturalmente muito se fez, mas 

muito estará por fazer e se continua a fazer. ---------------------------------------------------------------  

 --------- Estes anos todos que participei na Assembleia Municipal e não foram poucos, conheci 

vários Presidentes começando pelo Luís Percheiro, Prof. Coutinho, Eng.º Manuel Amaro, Dr. 

Coelho e a nossa grande amiga Natália Cabecinha que está ali. Tive então agora o prazer de 

conhecer a nova Presidente da Assembleia Municipal que, pela voz da atual Presidente da Junta 

de Freguesia de Luzianes-Gare (a Teresa que deve estar na sala e que por inerência do seu 

cargo será a continuação da nossa representante de Luzianes-Gare na Assembleia), é uma 

senhora como diz o nosso povo “sem papas na língua” e não as tem. Parabéns por isso! ----------  

 --------- Quando na altura Luzianes-Gare foi elevada a freguesia em mil novecentos e oitenta e 

oito, a trinta de junho, estava em Lisboa o Cláudio Percheiro, era Deputado na Assembleia da 

República, e ajudou-nos a assistir à elevação da Freguesia de Luzianes-Gare. E, passados estes 

anos todos, tivemos quase na eminência de ver aquele trabalho e aquele grande dia memorável 

que comemoramos em Lisboa na Assembleia da República e fora dela, como perdidos. Quase 

esteve em vias da extinção, uma coisa que não consigo compreender, mas felizmente ela 

manteve-se e foi graças de facto aos autarcas do concelho de Odemira. Agradeço a vossa 

solidariedade para com Luzianes-Gare. --------------------------------------------------------------------  

 --------- Uma palavrinha ao meu querido amigo Joaquim Maurício esteja ele onde estiver. Nós 

quando íamos para várias reuniões dizíamos que o Joaquim Maurício era o nosso guarda-costas 
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pela sua grande estatura. Um homem forte! E eu costumava dizer-lhe, e era verdade, que o 

Joaquim Maurício para quem o conhecia bem de perto, era um homem tão alto e forte como era 

bom. Tinha tanto de grande como tinha de grandeza de bondade. -------------------------------------  

 ----------  Relembro também o Dr. Justino Santos, na altura era o Presidente da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E do interior?! Vamos falar das queixas do interior, todos as conhecem, todos isto é, 

todos os que se dedicam a observar o que se passa neste interior do concelho. É difícil, porque 

cada vez há menos habitantes, cada vez há mais desertificação. Alguém falou aqui dos 

incêndios, da forma desordenada como tem avançado a florestação. Ninguém está contra ela, 

mas sim contra o seu ordenamento e a forma como as coisas estão feitas e que leva às desgraças 

que já levou no interior do país, lá para cima. Oxalá que o nosso concelho ainda vá a tempo de 

se cuidar e poder evitar de fazerem um excesso de florestação, para evitar que um dia tenhamos 

algum desgosto. Senhor Presidente, ainda estamos a tempo porque o concelho ainda tem 

grandes partes que podem ser preservadas. É evidente que isto não cabe à responsabilidade da 

Câmara Municipal de Odemira. É o Poder Central que, no meu entender, não tem conduzido as 

coisas bem e daí Luzianes-Gare, Santa Clara, Sabóia, São Martinho, etc, etc, virem-se hoje 

quase despovoados.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O amigo Antero bem tem contribuído para que Amoreiras-Gare vá vivendo, vá 

revivendo e vá tendo alguém. Nós temos feito a nossa parte, mas é impossível quando se luta 

contra forças maiores e vemos com tanto desgosto, como o interior está, tão desertificado. -------  

 ---------- Vou pedir desculpa, porque a intervenção já vai longa. O que está dentro desta cabeça 

é muita coisa, porque foram muitos anos ativo e muitas amarguras tenho cá dentro, porque 

agente faz, faz, faz, mas ficam sempre coisas por fazer, mas a quem é que não ficam coisas por 

fazer? Acho que fica a todos. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também quero deixar uma palavra de agradecimento aos meus familiares que vieram 
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alguns de longe. Se fosse possível gostaria de pedir desculpa às famílias pelo tempo que nós 

nos privamos de estar com elas. Mas cada um é com é e eu fui assim. --------------------------------  

 --------- Mas há uma coisa que eu também ganhei aqui que nunca ganhei quando era jovem, 

não é o caso do meu amigo Presidente da Câmara e outros que estão por aí. Finalmente tenho 

um canudo! (referindo-se ao diploma)” --------------------------------------------------------------------  

 --------- F) MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A ANTÓNIO DAS CANDEIAS 

SILVESTRE:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio a Senhora Isabel Vilhena, responsável pelo Setor de Comunicação e 

Informação da Divisão de Gestão Interna do Município de Odemira, que procedeu à leitura do 

Diploma referente à entrega da respetiva Medalha. ------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------- “DIPLOMA -----------------------------------------------------  

 --------- António das Candeias Silvestre, com 85 anos de idade, carpinteiro de profissão, é um 

Homem de causas, um lutador pelo desenvolvimento do concelho que o viu nascer, sendo 

natural da freguesia de Santa Maria. ------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi eleito nas autárquicas no ano de 1982 tendo sido designado Vereador a tempo 

inteiro pelos seus conhecimentos de saber, gerir e fazer obras de construção civil, cargo que 

desempenhou durante seis anos ao serviço da Câmara Municipal de Odemira e na qualidade de 

Adjunto do Presidente da Câmara Dr. Justino Santos para a mesmas funções pelo período de 

mais de seis anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi um gestor que nas obras municipais aplicou os seus conhecimentos, 

desempenhando com amor, dedicação e grande responsabilidade tudo aquilo em que se 

envolveu. Era conhecida por muitos que com ele partilharam, a grande convicção que tinha de 

tudo fazer, com perfeição, boa camaradagem com as equipas que estiveram sob a sua 

orientação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Várias foram as equipas constituídas nessa altura - de terraplanagens, construção civil, 
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cofragem, pavimentações, entre outras, que em conjunto com o Encarregado Geral Senhor 

“Zeca” e o apoio do Presidente da Câmara Dr. Justino Santos e restante Vereação, conduziu de 

forma altruísta com a resposta tão necessária que o interior do nosso concelho precisava e que 

esteve votado ao esquecimento durante muitos anos. Era necessário revitalizar o Interior do 

nosso concelho, dar esperança a quem já tinha muito pouca, pelo que só com inteligência e 

amor seria possível quebrar esse abandono e dar uma nova esperança, como veio a acontecer. --  

 ---------- A Revolução iniciada em 25 de Abril da 1974, com o Poder Local Democrático e a 

convicção de que tudo era possível transformar, foram projetadas e executadas novas Estradas, 

Caminhos, Pontes e Pontões, Pequenas Barragens, com a opinião e grande intervenção de 

António Silvestre.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sempre que se iniciava uma estrada, António Silvestre contribuía para que os 

contactos com proprietários e rendeiros sempre se fizessem amigavelmente e fosse possível 

avançar os investimentos sem incompreensões e até na maioria das vezes sem qualquer 

pagamento monetário. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Existiu sempre ou quase sempre o acordo e tomada de medidas para suprir 

necessidades dos proprietários ou rendeiros, construindo-se pequenas barragens ou através da 

colocação de tubos ou manilhas ou o acesso ao monte para servir as pessoas e melhorar-lhes as 

condições para se manterem no Interior do concelho. ---------------------------------------------------  

 ---------- Na obra que fica, destaca-se o Jardim de Infância Nossa Senhora da Piedade e 

instalações da Congregação das Oblatas do Divino Coração, os trabalhos de todos os muros 

envolventes à atual Biblioteca Municipal, bem como o grande “anfiteatro”, com pedra 

transportada da zona da Brejeira, Várzea do Carvalho, Pereiro Grande, recolhida, selecionada e 

aplicada pelas brigadas de trabalhadores das obras municipais. ----------------------------------------  

 ---------- Para além dos referidos trabalhos, outros pela sua imponência e beleza, são de referir, 

como as obras de embelezamento na envolvente do Mercado Municipal, da Rua D. Mécia 
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Agudo, do Largo José Maria Lopes Falcão, bem como as obras de toda a envolvente do Bairro 

do Simplício e Estrada da Circunvalação. -----------------------------------------------------------------  

 --------- Os “muros em pedra” existentes em vários sítios da vila de Odemira, já foram objeto 

de apreciação por diversos arquitetos e engenheiros, que reconhecem o trabalho minucioso e 

perfeito como sendo uma obra de arte, que merece ser valorizada. ------------------------------------  

 --------- Durante as funções que desempenhou como Vereador e Adjunto do Presidente, 

colocou os seus saberes e a sua inteligência ao serviço da causa pública, com zelo, dedicação e 

amor, com grande frontalidade e uma postura de um verdadeiro democrata. ------------------------  

 --------- Perante o que atrás se referiu, constitui um imperativo de Justiça que a Comunidade 

reconheça e valorize publicamente, o papel e a ação que António Silvestre sempre demonstrou 

possuir, sendo um exemplo para as gerações vindouras pelo seu amor à causa pública, 

dedicação, rigor e mérito que sempre o caracterizaram. -------------------------------------------------  

 --------- Em reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho do seu trabalho e obra, 

ao serviço da comunidade Odemirense, o Município de Odemira atribui a Medalha Municipal 

de Mérito a António das Candeias Silvestre.” -------------------------------------------------------------  

 --------- A referida Medalha foi entregue pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pela 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal ao Senhor Valdemar Pacheco Silvestre, filho do 

homenageado que fez a seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------  

 --------- “Bom Dia a todos! ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Saúdo a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Senhores Deputados Municipais, Senhores Vereadores, Ex-Autarcas, todos os 

Odemirenses aqui presentes e autoridades que foram convidadas.-------------------------------------  

 --------- O meu pai não pode estar aqui presente, porque são quase oitenta e seis anos, 

felizmente ainda não faz companhia ao amigo Maurício, mas era um ambiente que certamente 

o emocionaria demais. Ele está com a saúde muito frágil e no último Natal foi ao jantar de 
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Natal dos Reformados aqui da Freguesia e nessa noite foi parar ao Hospital de Santiago 

emocionado com as pessoas que lá encontrou e com aquelas que já não encontra. É uma pessoa 

muito emotiva e por isso mesmo, ele é que achou que era melhor ficar em casa. -------------------   

 ---------- É com agrado que a nossa família recebe esta distinção, porque ainda hoje temos de o 

travar porque a Câmara Municipal, o Município, este concelho que é nosso e que é dele, não 

lhe sai do pensamento. É demais! Ele ainda fala de algumas pedras e diz que “aquela pedra não 

foi posta como eu queria”. Viveu e entregou sempre o seu saber, a sua força, a sua vontade para 

este concelho, para o concelho andar para a frente. Ele nunca fez nada disto à espera deste 

reconhecimento, nem de “tachos e nem de penachos”. Nem a reforma levou da Câmara 

Municipal, porque não descontava para lá. Tem uma reforma mínima. Ele foi para a Câmara 

Municipal provisoriamente por uns meses e foi ficando lá estes anos. E agora agradeço que 

alguém se tenha lembrando de recordar a passagem dele pelo Município, passados quase trinta 

anos que de lá saiu. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Muito obrigado a todos! ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E Viva o Vinte e Cinco de Abril que é por isso que nós cá estamos!” ----------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que felicitou novamente os 

homenageados e enalteceu a riqueza daquela cerimónia onde, durante a manhã, se evocou os 

valores de Abril, pelas diferentes forças políticas com assento na Assembleia Municipal que 

testemunharam através dos seus discursos. A Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

disse ainda que “esta foi uma Assembleia Municipal Extraordinária. Digo Extraordinária não 

no sentido formal da palavra. Foi de facto Extraordinário aquilo que aqui se viveu. Não só 

vivemos abril, como conseguimos fazer o nosso mínimo que é homenagear as pessoas que 

permitiram que tudo isto acontecesse e que muito ajudaram o nosso concelho. Eu aqui deste 

lado não posso deixar de dizer que me emocionei imenso, e algumas destas pessoas nem 
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conhecia tão bem, mas emocionei-me imenso com as palavras que aqui foram ditas e sobretudo 

por ver no rosto dos vossos filhos e dos vossos netos essa emoção. Tenho a certeza absoluta 

que todas essas desculpas que vocês quiseram pedir à vossa família estão mais de desculpadas. 

O tempo que vocês nos deram a nós todos está desculpado pelos vossos filhos e pelos vossos 

netos, por aquilo que tive a possibilidade de ver. E não podia deixar de dizer isto, porque é 

verdade que “não tenho papas na língua”, mas também tenho “o coração na garganta”. -----------  

 --------- Boa tarde a todos. Gozem o vosso dia e façam o vosso mínimo que é perceber porque 

é que estamos a comemorar o “Vinte e Cinco de Abril”. Obrigada!” ---------------------------------  

 --------- Seguidamente a Senhora Presidente da Assembleia Municipal convidou os presentes a 

assistir à tradicional “Parada” na Praça da República, com as duas Corporações de Bombeiros 

do concelho de Odemira, a de Odemira e a de Vila Nova de Milfontes, bem como de elementos 

do Núcleo de São Teotónio da Liga dos Antigos Combatentes, seguida do “Porto de Honra”, no 

Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho. --------------------------------------------------------   

 --------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO -------------------------------------  

 --------- Não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a 

sessão por encerrada pelas treze horas e quarenta minutos. ---------------------------------------------  

 --------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

 ---------------------- A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------------------------  

 

 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  


