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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 DEZANOVE: ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, 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 QUINTO 

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, António Manuel Viana Afonso, 

Arménio Guerreiro Simão, Carla Sofia da Costa Bernardo, Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe 

Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando Alberto Maia da 

Cruz Parreira, Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, Fernando Manuel Martins da Silva 

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

Silva Martins, 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 Gonçalves, Rita Isabel da Costa 
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Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera 

Lúcia Montes Raposo, e a ausência do Senhor João Palma Quaresma. -------------------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas dez horas e quarenta e cinco 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 e Ricardo Jorge Ruas Cesário, Vereadores eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária. ----------------------------------------------------------------------   

 ---------- Registou-se também a presença do Senhor Cláudio José dos Santos Percheiro, 

convidado na qualidade de ex-Presidente da Câmara Municipal de Odemira; de Natália Maria 

Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, na qualidade de ex-Presidente 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, Casa do Povo 

de Vila Nova de Milfontes, Grupo Coral de Odemira e o Senhor Aníbal Mendes Simão, 

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: ----  

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

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

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

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

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

 ---------- Senhora Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes -----------  

 ---------- Ilustre Homenageado e Ilustres representantes dos Homenageados ------------------------  

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

 ---------- Neste dia de liberdade, que enquanto Eleito do Bloco de Esquerda e Odemirense quero 

continuar a celebrar em liberdade, no nosso território, com os meus e os vossos filhos e netos, 

vou falar da destruição em curso no Concelho de Odemira e nos seus limites. ----------------------  

 ---------- Numa intervenção recente num debate quinzenal no parlamento, o Primeiro Ministro 

António Costa disse que seriam tomadas decisões para pôr em prática as conclusões do 

relatório do Grupo de Trabalho do Mira, até final de Março. Já constatámos que nada disso foi 

feito e que as afirmações do Primeiro Ministro não correspondiam à verdade, pois as ditas 

conclusões não há forma de saírem. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Serão certamente os interesses económicos e que de nenhuma forma garantem a 

sustentabilidade do território a tentar apagar os interesses ambientais e humanos e a tentar 

trazer o relatório para uma dimensão poético-fofinha. ---------------------------------------------------  

 ---------- Dimensão essa, onde tudo é muito bonito, mas onde não se protegem os interesses 
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ambientais, nem tão pouco os interesses dos odemirenses que não lucram com a agricultura 

intensiva ou com a vergonhosa especulação imobiliária a que assistimos no concelho. ------------  

 ---------- São muitos os casos de especulação imobiliária e fuga aos impostos, outros se 

preparam, inclusive de gentes com interesses mais do que duvidosos de ambos os lados das 

barricadas, mas ambos do lado do lucro e da devastação ambiental e humana, seja pela via dos 

químicos, seja pela via da água ou seja pela via do imobiliário. ----------------------------------------  

 ---------- Quero também falar da Constituição da Republica Portuguesa, uma das conquistas de 

Abril que aqui hoje muito justamente celebramos. -------------------------------------------------------  

 ---------- A Constituição da Republica Portuguesa, no seu Artigo 9.º, aponta as Tarefas 

fundamentais do Estado, entre elas: -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os 

portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, 

mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais; --------------------  

 ---------- e) Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e 

o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do território; ----  

 ---------- Estes valores não estão garantidos, nem para os Odemirenses, nem para quem escolhe 

o concelho de Odemira, seja para trabalhar, seja para viver ou seja para passar férias. -------------  

 ---------- Onde estão a qualidade de vida e os direitos ambientais? -------------------------------------  

 ---------- Estamos a proteger e valorizar o ambiente com esta almerização do Sudoeste 

Alentejano? -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É óbvio que não, muito pelo contrário. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Todos conhecemos o rasto de destruição e mortandade que estas agroindústrias 

deixam para trás, seja em Almeria, seja no Brejão, seja noutras zonas do planeta. ------------------  

 ---------- O Parque Natural do Sudoeste Alentejano, a Costa Vicentina e os Odemirenses, estão 

a saque e a ser vítimas da pilhagem destruidora da agroindústria que apenas tem como objetivo 
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o lucro desenfreado. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Acenam-nos com gestores de topo e Ceos de primeira linha, e com o famigerado top 3, 

também muitos dos que roubaram descaradamente o Estado português o eram, seja nos assaltos 

aos bancos, seja nas falsificações contabilísticas de empresas ou seja nos desvios de fundos. ----  

 ---------- Quero garantir, a quem, com a agricultura intensiva assente no plástico e na destruição 

química dos nossos solos e das nossas águas, está a destruir o litoral do Concelho de Odemira e 

que já destrói também o interior, que vos iremos parar. -------------------------------------------------  

 ---------- Não meus senhores, o vosso dinheiro pode comprar muita coisa, até projetos PIN, 

neste país onde até ministros e primeiros ministros se compram, mas não comprará tudo e 

muito menos o silêncio do Bloco de Esquerda e as nossas convicções. -------------------------------  

 ---------- Sabemos que na gestão de topo a corrupção é algo enraizado, mas também sabemos 

que nada os trava na senda de mais e mais lucro, até que um dia sejam tão ricos que apenas 

tenham dinheiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Todo o mal que estão a fazer ao nosso concelho e aos Odemirenses não poderá passar 

em branco e não vos poderá, nem irá, ser perdoado. -----------------------------------------------------  

 ---------- E que fiquem bem cientes de uma coisa, se alguém tiver que abandonar o território 

odemirense, não serão os Odemirenses. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Bem sei que os interesses da gestão destas empresas nada tem a ver com o concelho e 

que tanto se lhes dá se o destroem ou não, pois fiquem sabendo que para nós não é indiferente. -  

 ---------- Foram homens e mulheres como nós, que com a sua intervenção e os seus esforços 

tornaram possível travar a exploração de petróleo na Costa Vicentina, serão estes mesmos 

homens e mulheres que se levantarão para vos parar na invasão e destruição que estão a impor 

a esta região. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma região onde nunca foi travado um projeto por causa de um estudo de avaliação 

ambiental, onde não se conhecem as quantidades de químicos que diariamente são despejados 



-6- 
25-04-2019 

no solo, onde não há um real sistema de monitorização da qualidade da água que entra na 

exploração agrícola e da água que sai para as ribeiras, para os lençóis freáticos ou diretamente 

para o oceano. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma região que vê o Rio Mira sem caudal ecológico e que vê depredada a água em 

favor dos interesses da agroindústria e ao sabor dos negócios da Associação de Beneficiários do 

Mira. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma região que nos é vendida pela Associação dos Horticultores dos Concelhos de 

Odemira e Aljezur como o eldorado dos frutos vermelhos. ---------------------------------------------  

 ---------- É tanto o descaramento e falta de vergonha que nos falam do concelho de Odemira 

como uma zona tradicionalmente conhecida pelas elevadas taxas de desemprego, desertificação 

e suicídios e que hoje vê crescer a agricultura de sucesso. ----------------------------------------------  

 ---------- Apenas o respeito que esta Assembleia me merece, me priva de vos mandar passear 

com esta agricultura de sucesso, envolta nos artigos comprados nas páginas dos jornais. ----------  

 ---------- Se querem falar em sustentabilidade do território e em mortalidade no Concelho de 

Odemira e em agricultura de sucesso, sejam sérios e honestos. ----------------------------------------  

 ---------- Que tal começarem por apresentar estudos sobre o impacto das vossas explorações na 

saúde dos vossos trabalhadores e dos Odemirenses em geral? ------------------------------------------  

 ---------- Podiam começar, por exemplo, pelos números dos casos de tuberculose ou pela 

incidência oncológica.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O não acesso a cuidados básicos de saúde é uma realidade conhecida de todos e está à 

vista que o concelho não tem meios humanos nem materiais para fazer face ao crescente 

aumento da população migrante, nem da pressão colocada pelo agronegócio. -----------------------  

 ---------- É inadmissível que aqueles que nos procuram em busca de trabalho e de uma vida 

digna não tenham acesso a todos os cuidados de saúde, como se já não bastassem as condições 

humanas a que são sujeitos no dia a dia. -------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Escravos do século XXI, à mercê dos exploradores, que apenas se preocupam com o 

número de quilos que apanham por dia. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ou para isso já não somos top 3 e esse não é problema das empresas hortofrutícolas? --  

 ---------- Em tempos, o discurso dos senhores dos químicos responsabilizava o Município de 

Odemira pela necessidade de alojamento, entendendo que esse não era um problema seu e que 

devia ser o município a assumir essa responsabilidade. -------------------------------------------------  

 ---------- Muito se apregoa a responsabilidade social e muito alarido fazem os departamentos de 

marketing, mas nada os ouvimos dizer sobre a sustentabilidade dos serviços públicos no 

concelho de Odemira. Não dá lucro, não é problema deles. São apenas efeitos colaterais da sua 

gestão. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A crescente pressão agrícola mostrou a quem pudesse não saber, que o concelho de 

Odemira não está estruturado a nível de serviços públicos para servir tanta procura. --------------  

 ---------- É inegável que os serviços públicos em Odemira estão sobre forte pressão e 

certamente em pré-rutura. Será este um assunto de interesse da agroindústria ou apenas lhes 

interessa o lucro que podem maximizar com cada trabalhador? Onde anda a propagandeada 

responsabilidade social neste caso? -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E que nos diz o Governo do Partido Socialista a este respeito? -----------------------------  

 ---------- Nada, mantém os serviços com o pessoal mínimo indispensável, mesmo sabendo e 

saltando à evidência que não são suficientes. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Veja-se por exemplo a situação de rutura recente que se verificou com o Serviço de 

Finanças e que certamente se irá repetir nos serviços do Ministério da Justiça e da Segurança 

Social. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Haverá ainda muitas outras áreas em que os Odemirenses se poderão queixar do 

abandono e desprezo com que são tratados pelo governo do Partido Socialista. --------------------  

 ---------- Vejam-se as vias de comunicação, a manutenção dos CTT nas mãos de privados e o 
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adiamento da sua mais que necessária renacionalização, ou o abandono do interior do concelho 

pela Caixa Geral de Depósitos. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quais os verdadeiros motivos do encerramento da agência da Caixa Geral de 

Depósitos em Colos? ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por que motivo recusa a administração da Caixa responder às várias solicitações do 

município? ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A agência encerrou, como tantas outras, efetivamente no dia 29 de Junho de 2018. -----  

 ---------- Tal como prometido aos clientes na altura do encerramento, até ao final de Janeiro 

deslocava-se um funcionário a Colos duas vezes por semana, coisa que deixou de se verificar. --  

 ---------- A CGD continua a pagar renda e a ocupar o edifício como no tempo em que 

funcionava, impedindo com isto a entrada de outro banco na localidade. -----------------------------  

 ---------- Deixaram nas antigas instalações 3 máquinas automáticas, que ou não funcionam de 

todo ou só funcionam a meio gás, já sendo considerado um bom dia se alguma delas estiver a 

funcionar a 100%, constituindo este um péssimo serviço. -----------------------------------------------  

 ---------- O Bloco de Esquerda tem insistido com perguntas na Assembleia Municipal onde 

invariavelmente a resposta é a mesma, das quais vos leio o excerto de uma das atas: --------------  

 ---------- "O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou ainda que em virtude da 

continuidade da decisão de encerramento do Balcão de Colos pela Administração da Caixa 

Geral de Depósitos, a Câmara Municipal de Odemira iria pronunciar-se na próxima reunião, 

tendo já solicitado o agendamento de nova reunião com a Administração." --------------------------  

 ---------- Duas coisas sabemos: o balcão encerrou e a administração da CGD não responde. ------  

 ---------- Uma pergunta se impõe: o município vai mesmo fazer algo ou vai continuar a dizer 

que está à espera de resposta? --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Respostas que também muitos de nós continuamos a esperar sobre a famigerada 

extinção de freguesias no concelho de Odemira, delineada pelo Partido Socialista, 
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maioritariamente representado, tanto nesta assembleia, como na que tomou tal decisão. ----------  

 ---------- Ó suprema ironia, a mesma maioria socialista que roubou o sonho da Freguesia de 

Pereiras-Gare ao Ilustre Aníbal Mendes Simão e a extinguiu sem ouvir as populações, é a 

mesma maioria que agora o vem homenagear. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Justa e merecida, sem dúvida, a homenagem; mas arrisco a dizer que o homenageado a 

trocava de bom grado pela extinta freguesia. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Sendo hoje dia de festa, importa reconhecer as lutas deste homem em prol daquela que 

foi a sua freguesia e que é a sua terra, Pereiras-Gare. Bem haja e que outros possam continuar a 

sua luta de dedicação e amor à coisa publica. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Reconhecer também a justa homenagem que hoje prestamos ao Grupo Coral de 

Odemira e à Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes, referências da dinamização da cultura 

no Concelho de Odemira. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Comemorando-se hoje os 45 anos da liberdade em Portugal, quero aproveitar esta 

tribuna para deixar uma palavra de apoio a um preso político, Julian Assange. ---------------------  

 ---------- Corajoso herói da liberdade de imprensa e da transparência que por estes dias foi 

entregue às autoridades britânicas pelo pouco transparente governo do Equador. ------------------  

 ---------- Por muitos fait divers que se criem, é inegável que a sua prisão está ligada às 

denúncias que fez no Wikileaks. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É necessário, antes de mais, proteger quem denuncia, sob pena, de pormos em risco a 

própria democracia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Certamente não será necessário recordar as acusações de corrupção que pendem sobre 

o atual presidente do Equador: o maior traidor na história do Equador e da América Latina, foi 

assim que o tratou o seu antecessor. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Além de ser uma prisão politica, é também um recado para todos os que ousem tocar 

nos todos poderosos deste mundo. --------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Desejo e espero que Julian Assange sobreviva a este verdadeiro atentado à liberdade e 

às democracias. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Termino, relembrando, o vosso dinheiro não pode tudo.--------------------------------------  

 ---------- A liberdade vai continuar por aqui! --------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Viva Odemira!” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Intervenção do Partido Social Democrata, pelo Senhor Arménio Guerreiro Simão: --  

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

 ---------- Exma Sra Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------  

 ---------- Exmos Sras e Srs vereadores ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Exmos Sras e Srs Presidentes das Assembleias de freguesia ---------------------------------  

 ---------- Exmos Srs Diretores de Serviços e Chefes de Divisão ----------------------------------------  

 ---------- Ilustres convidados ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Minhas Sras e meus Srs ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Falar do dia 25 de Abril de 1974, é falar de Liberdade….! -----------------------------------  

 ---------- E a data de 25 de Abril de 1974, ficará para sempre marcada indelevelmente na nossa 

história, como um marco e uma referência à Liberdade. -------------------------------------------------  

 ---------- A liberdade não é um fim, mas sim, um princípio e um caminho. ---------------------------  

 ---------- A liberdade individual é o motor para o avanço da civilização. ------------------------------  

 ---------- A liberdade é o primado da vida, da sua essência, e da realização plena do ser humano, 

porque é em liberdade que o ser humano exprime todo o seu potencial criativo. --------------------  

 ---------- É em liberdade que se constroem as democracias. ---------------------------------------------  
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 ---------- E foi em liberdade que, no dia 25 d Abril de 1974, se extravasaram sentimentos 

múltiplos, se geraram espectativas, se criaram sonhos e se mobilizaram vontades, numa 

sociedade até então adormecida politicamente e/ou amordaçada no seu direito à reivindicação. -  

 ---------- A liberdade para o uso da palavra suscitou o debate e trouxe à discussão: os conceitos 

e as várias formas de liberdade, as diferentes vias de construção do caminho para a democracia 

e o valor da liberdade; para a afirmação dos direitos dos cidadãos nas decisões políticas do 

Estado. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi em liberdade que se evoluiu para um conceito de liberdade democrática que não 

significa contudo, liberdade absoluta. Ela é o justo equilíbrio entre o dever e o direito, ente a 

liberdade de cada um e a sua responsabilidade para com os outros. -----------------------------------  

 ---------- A exigência de disciplina e do cumprimento de regras não são limites à liberdade….! -  

 ---------- Os que viveram de perto os acontecimentos desta data e puderam assistir, nos tempos 

seguintes, a todas as mudanças que foram ocorrendo na sociedade e, por via disso, na vida dos 

portugueses, constituem hoje testemunhos vivos e observadores privilegiados do caminho 

percorrido, das tormentas passadas, dos méritos e dos deméritos das opções tomadas, do que foi 

construído e do que falta construir. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por isso, à medida que os anos passam sobre esta data, serão cada vez menos os 

testemunhos vivos dos que presenciaram e sentiram no quotidiano das suas vidas o que 

significaram estes tempos de deslumbramento, de entusiasmo, de esperança e de incertezas, 

mas também de grande mobilização e vontade de participação na construção de um novo 

modelo de sociedade. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Esta disponibilidade da sociedade – parceiro indispensável – para uma participação 

ativa, realista, séria e responsável na construção de um projeto nacional, assente na liberdade e 

na democracia, ficou bem patente na participação cívica da sociedade nos atos eleitorais para a 

Assembleia Constituinte, em 25 de Abril de 1975, com uma participação de 91,66% e o ato 
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eleitoral seguinte, para as Eleições legislativas de 25 de Abril de 1976, com uma participação 

de 83,53%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A subordinação do poder militar, ao poder político, consolidou-se em absoluto com as 

primeiras eleições autárquicas realizadas em 12 de Dezembro de 1976, dando assim corpo à 

expressão da entrega de um país livre, ao poder politico, com a incumbência deste preparar e 

conduzir a sua sociedade a uma vivencia em liberdade de critica, de consciência, de realização 

e de participação, de informação e de conhecimento, como via para a democracia plena e para o 

progresso, em todas as suas vertentes, de uma sociedade moderna.------------------------------------  

 ---------- Era pois chegada a hora do poder político assumir as responsabilidades num projeto de 

desenvolvimento do país e na construção de um modelo de sociedade em que todos os seus 

cidadãos vissem asseguradas todas as suas liberdades, direitos e garantias. --------------------------  

 ---------- Mas…, a democracia é um “edifício” de construção difícil e longa, que não se cria por 

decreto nem se consolida apenas por palavras mas, sobretudo, por atos e por práticas de 

atuação, do individuo e das instituições, pautadas pelo rigor, pelo respeito pelas regras e pelas 

leis, pela observação dos princípios e valores universalmente aceites nas sociedades evoluídas. -  

 ---------- A democracia não é algo estático, mas sim um processo dinâmico de construção e de 

consagração de mecanismos jurídico-políticos e económicos, responsáveis pela sua 

concretização e manutenção. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A democracia é…, um fenómeno evolucionista. -----------------------------------------------  

 ---------- A defesa da liberdade e a construção da democracia dependem em primeiro lugar dos 

cidadãos. Se estes não as quiserem, será difícil criá-las e mantê-las. ----------------------------------  

 ---------- Por isso, passados que são 45 anos desde o 25 de Abril de 1974, e aproximando-se 

vertiginosamente o meio século de vida de uma sociedade que maioritariamente já viveu mais 

tempo num regime democrático do que no regime ditatorial, torna-se imperioso e 

indispensável, um olhar sereno mas rigoroso sobre a evolução da sociedade e a forma como ela 
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se transformou ao longo deste tempo. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um olhar sobre a sua modernização, sobre o estado da sua economia, sobre o 

funcionamento das instituições, sobre os sentimentos dos cidadãos e sobre a confiança que os 

representantes dos eleitores lhes merecem, enquanto responsáveis pela governação do Estado, e 

quais os reflexos de tais contributos para uma avaliação da qualidade de vida atual dos 

cidadãos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para tal, não podemos ignorar hoje uma realidade, bem refletida pela participação 

cívica dos cidadãos nos mais recentes atos eleitorais, onde o valor da efetiva participação se 

situou em 55,86% e onde se verificou uma abstenção situada em 44,14%, valor este, bastante 

superior ao obtido no somatório dos resultados dos partidos, que constituem a fórmula 

governativa atual. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não serão, só por si, os números que aqui se expressam a consequência de um 

casuístico desinteresse nacional pela participação cívica na vida dos destinos políticos do país, 

mas sim uma acrescida desacreditação do poder político e da qualidade dos atores políticos no 

exercício dos cargos públicos, sobejamente conhecida, com consequências dramáticas na vida 

das pessoas e instituições. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Diversos estudos e sondagens das mais diversas origens, apontam para um descrédito 

generalizado da maioria dos sectores da sociedade, nas instituições nacionais tuteladas pelo 

Estado em áreas fundamentais como: a saúde, a justiça, a segurança e a educação; ----------------  

 ---------- A falta de princípios básicos de ética, na governação e no exercício dos cargos 

públicos, frequentemente referidos e conhecidos da opinião pública e as suas ligações perversas 

ao mundo empresarial, constituem por certo o fator que mais tem contribuído para o descrédito 

dos atores políticos cuja responsabilidade é apenas sua, e só sua. -------------------------------------  

 ---------- Os privilégios que ao longo dos anos têm vindo sistematicamente a usufruir, durante e 

depois de concluídas as suas responsabilidades, refletem falta de consciência democrática, falta 
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de sentido de missão e sobretudo falta de respeito para com os cidadãos, sobre quem recai 

sempre o ónus de pagar a reparação dos danos por eles produzidos, e quase sempre preteridos 

quando, a outros, que os reparam nem sempre lhes é reconhecido o mérito da empreitada. -------  

 ---------- Sobretudo, num país verdadeiramente democrático as normas que definem as 

liberdades públicas para viver em liberdade e democracia, inscritas como tal na Constituição, 

não podem ser, como são muitas vezes, violadas exatamente por responsáveis políticos que não 

as cumprem nem fazem cumprir. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não é apenas alargando os controlos sobre os titulares de cargos públicos e políticos 

que se aumenta a confiança dos cidadãos nos políticos ou se reduz a desconfiança e suspeição 

generalizada na classe política, mas sim punindo exemplarmente os prevaricadores, obrigando-

os à reparação total dos atos praticados e impondo a perda total das regalias detidas. --------------  

 ---------- A democracia é, sobretudo, um sentimento de felicidade que assenta nos pilares já 

referidos e se reflete no dia-a-dia das pessoas de forma mais natural possível. ----------------------  

 ---------- E, se os vários muros erigidos em todo o mundo foram os primeiros limites à 

liberdade, tanto os que barraram entradas como os que impediam saídas, não é menos 

condenável a cínica construção e outros muros de muralhas menos visíveis mas de efeitos tão 

devastadores quanto os primeiros. (bloqueio à saúde, à educação, a segurança, à economia 

familiar, à justiça). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A falta de uma verdadeira democracia manifesta-se nos mais pequenos gestos e 

propaga-se para além do impensável. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Será pois legítimo questionar hoje se o país e a sociedade atingiram os níveis de uma 

plena e verdadeira democracia, de cultura cívica e de desenvolvimento intelectual e cultural, 

quando:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - são anualmente assassinadas dezenas de mulheres, vítimas de violência doméstica? --  

 ----------  - centenas de crianças são maltratadas todos os anos e vitimas de violência infantil 
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e/ou doméstica? ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - os cidadãos pagam pelos erros e abusos dos gestores públicos? --------------------------  

 ----------  - o cidadão comum entrega como garantia a sua casa para um compromisso financeiro 

que contraiu para a sua aquisição enquanto indivíduos e entidades protegidas asseguram 

financiamentos astronómicos sem qualquer garantia? ---------------------------------------------------  

 ----------  - se inviabiliza a aposentação de um trabalhador por motivo de doença oncológica, 

mas permite a aposentação de um político com uma carreira contributiva de 12 anos? ------------  

 ----------  - não se efetuou uma reforma sustentada e se mantém métodos de funcionamento da 

máquina administrativa do estado, absolutamente obsoletos, em áreas chave da administração 

pública?  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - não se cuida devidamente dos seus cidadãos desde a infância até à velhice, 

ignorando-os nas fases mais sensíveis dos seus percursos de vida? -----------------------------------  

 ----------  - passados 45 anos de vivência em regime dito democrático, se apresenta um 

persistente aumento das desigualdades regionais? -------------------------------------------------------  

 ----------  - se apresentam desníveis inqualificáveis de equidade no apetrechamento dos serviços 

de saúde em todo o país. Citando-se a titulo de exemplo, que dos 12 equipamentos PET 

existentes no país, não se encontra nenhum abaixo do Tejo, sendo que dos 6 existentes na 

região do Vale do Tejo, apenas 1 é de natureza pública?------------------------------------------------  

 ----------  - ocorrem sistemáticas e reiteradas agressões aos seus funcionários (públicos: 

Professores, médicos, policias, guardas, bombeiros), no desempenho das suas funções. ----------  

 ---------- A falta de respostas a tais questões, colocam-nos aparentemente perante um sistema 

democrático que se encontra em estado letárgico, comatoso, existente na forma mas não na 

substância. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A liberdade não deve temer a disciplina e a democracia não pode temer a segurança 

dos cidadãos, e, nem uma nem outra (liberdade e democracia) podem verdadeiramente existir 
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se não estiverem sustentadas por aquelas outras (disciplina e segurança). ----------------------------  

 ---------- Tomando por referência a realidade atual, torna-se legitimo questionar: -------------------  

 ---------- O que é afinal a verdadeira democracia? --------------------------------------------------------  

 ---------- Que Estado de Direito temos?  --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como podem os jovens planear o seu futuro se só ao fim de 5 gerações se poderá 

aspirar a que o país possa sair da pobreza. Isto, se não se cometerem os erros do passado 

recente…!? ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como recapitalizar uma sociedade em que os cidadãos tem que trabalhar 162 dias para 

pagarem, ao Estado, os impostos correspondentes a 2016? ---------------------------------------------  

 ---------- Não estando a haver investimento estrangeiro nas empresas produtivas, mas sim nas 

empresas estratégicas: sector energético e sector financeiro e contando apenas com a banca em 

mãos nacionais a CGD (público), o montepio e a CA, como se pode assim salvaguardar o 

financiamento às empresas portuguesas!? ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como se recuperam para a economia nacional 17 mil Milhões de Euros, o equivalente 

a 9% do PIB, com principal incidência sobre o BES e CGD, relativamente a ajudas do tesouro 

concedidas à banca em 10 anos ( 2018)? -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quando olhamos o estado da Educação e o Sistema de Ensino atuais, condicionantes 

do sucesso educativo, impõe-se clarificar: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Sucesso educativo não é o mesmo que aquisição de conhecimento, naquilo que são 

hoje os barómetros usados para aferir as competências para a transição de ano letivo. -------------  

 ---------- O sucesso educativo não é atualmente reflexo do conhecimento, nem sequer é 

sustentado por exames de diagnóstico que, em muitos casos, comprovem tais capacidades. Ou 

melhor, o sucesso que hoje permite a transição de ano não corresponde a um nível de 

conhecimentos adquiridos desejável, numa grande percentagem de alunos que transitam de ano.  

 ---------- Este processo visa apenas, reduzir artificialmente os verdadeiros níveis de insucesso. --  



-17- 
25-04-2019 

 ---------- E, se este “status quo” penaliza em primeiro lugar o individuo, transformando-o num 

habilitado “incapaz” e, posteriormente a sociedade onde o mesmo se insere, porque a menoriza, 

no que são os seus padrões de conhecimento médio, face ao que é na realidade o seu nível 

médio de conhecimento efetivo. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perde-se assim: consciência crítica e qualidade cívica no exercício da função de 

cidadania. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É um dever do Estado promover uma educação que favoreça o conhecimento, a 

compreensão, a tolerância, e as relações sociais entre pessoas e povos. ------------------------------  

 ---------- O sucesso educativo passa necessariamente pelo acompanhamento da construção da 

personalidade individual, por pais e educadores desde o seu nascimento, com a atenção especial 

e específica em cada um e todos os patamares do seu crescimento. -----------------------------------  

 ---------- E aqui inscreve-se todo o processo de preparação para a entrada na escola, a quem 

compete, em conjunto com os pais e/ou encarregados de educação, assegurar uma integração 

escolar do individuo absolutamente natural. --------------------------------------------------------------  

 ---------- O sucesso educativo começa pois na educação que é ministrada em casa de cada 

família e naquilo que é a sua preparação para a entrada no processo educativo. --------------------  

 ---------- É, em minha modesta opinião, aqui que reside uma fortíssima razão para muitos 

daqueles que são hoje os problemas de indisciplina em sala de aula. Este sim um dos maiores, 

senão o maior obstáculo ao insucesso escolar. ------------------------------------------------------------  

 ---------- E aqui entram também, necessariamente, as fortes responsabilidades do poder político 

que nunca quis, ou foi capaz, de criar as condições e os mecanismos necessários para a 

erradicação efetiva da indisciplina das salas de aula e, por isso, terá um dia que responder 

perante a sociedade e a história. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A falta de qualidade cívica está bem patente atualmente, nalguns sectores da 

sociedade, na forma arrogante como se reclamam os direitos, que se sobrepõe, quase sempre 
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como regra, à forma sistemática como se negligencia a suprema importância dos deveres. -------  

 ---------- É pois necessária e urgente uma reforma, em quase todos os sectores, do Estado que 

defina uma nova arquitetura do Estado à medida dos dias de hoje, das necessidades do país e 

que responda também às realidades regionais existentes e profundamente distintas. ---------------  

 ---------- Reforma do estado que seja racional, eficiente, territorialmente distribuída, 

compreensível e financeiramente sustentável. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A importância do que é relevante construir, alterar, modificar e melhorar, importa 

mais hoje, aos que hoje tem mais futuro pela frente, do que àqueles que têm já pela frente mais 

passado do que futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É pois absolutamente legítimo, e nunca tão apropriado referir que à juventude cabe 

afirmar-se sem receio de errar, porque do erro se faz a fórmula para um futuro com menos 

erros. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A esperança que hoje se deposita nas novas gerações, principalmente as mais recentes 

e detentoras de formação e cultura geral mais sólidas e evoluídas resulta, em muito, da sua 

menor ideologia e menor partidarismo, estando antes muito mais disponíveis para as causas 

humanistas, ambientais, multiculturais e multirraciais. --------------------------------------------------  

 ---------- Este fenómeno tem como bom exemplo aquilo que foi notícia recente nos EUA, e 

sobretudo por ser nos EUA onde o lóbi das armas é poderosíssimo, com a saída às ruas de 

milhares jovens estudantes contra a política do uso das armas. -----------------------------------------  

 ---------- Há pois que concluir Abril…. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- A sabedoria politica como privilégio de alguns, poucos, não pode constituir 

impedimento a que alguns outros, não partidários, possam aceder ao lugar de eleitos. A 

democracia não é privilégio dos partidos, nem se esgota neles. ----------------------------------------  

 ---------- Cada democracia vale o que valem os seus cidadãos… ---------------------------------------  

 ---------- Por Portugal ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Pelo Alentejo ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por Odemira”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Intervenção da Coligação Democrática Unitária, pela Senhora Vera Lúcia Montes 

Raposo:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Ex.mas Senhoras e Ex.mos Senhores Vereadores ---------------------------------------------  

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

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

 ---------- Ex.mas e Ex.mos Convidados --------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Hoje comemoramos os 45 anos da Revolução dos Cravos e é pela voz de uma filha de 

Abril que os eleitos da CDU nesta Assembleia iniciam a sua intervenção.---------------------------  

 ---------- Na madrugada de 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas 

desencadeou um levantamento com o objetivo de pôr termo aos 48 anos de ditadura fascista. 

De imediato o Povo saiu à rua, contribuindo decisivamente para a concretização desse objetivo 

e para o êxito da Revolução. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Conquistada a Liberdade, o Povo e os militares de Abril protagonizaram o 

extraordinário processo de construção da Democracia. Iniciaram logo o processo de extinção 

das estruturas fascistas e da censura, bem como de libertação dos presos políticos. Seguiram-se 

as grandes conquistas de Abril como as nacionalizações, o Poder Local Democrático e a 

Reforma Agrária que foram uma alavanca para o desenvolvimento económico e social do País 

com o aumento da produção, a redução do desemprego, a melhoria das condições de vida e de 

trabalho e a justa repartição de rendimentos. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Abril trouxe a Paz, pondo fim aos 13 anos de guerra colonial que vitimaram milhares 
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de vidas. Depois de anos de luta pela libertação, os povos das colónias viram, finalmente, 

reconhecida a sua independência. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Muitas e belas foram as transformações e as conquistas alcançadas pelo Povo, 

consagradas na Constituição da República Portuguesa, documento supremo - democrático e 

progressista - aprovado no dia 02 de Abril de 1976 pelos deputados da Assembleia 

Constituinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foram inscritos na Constituição valores como a solidariedade, a paz, a amizade e a 

cooperação entre os povos, bem como direitos e liberdades fundamentais que abrangem as 

vertentes política, económica, social e cultural. Destacamos o direito à vida, à liberdade e à 

segurança; o direito à participação na vida pública, ao sufrágio, ao acesso a cargos públicos e à 

constituição de partidos políticos; o direito à criação de comissões de trabalhadores e de 

liberdade sindical; o direito à contratação coletiva e à greve; o direito ao trabalho com direitos; 

o direito à segurança social, à saúde, à habitação, ao ambiente e à família; e o direito à 

educação, à ciência, à cultura e ao desporto. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Desde logo, as forças reacionárias e conservadoras, não querendo perder os privilégios 

elitistas, puseram em marcha a contra-revolução para destruir as conquistas de Abril e 

branquear a ditadura fascista: a Constituição da República Portuguesa foi alvo de 7 revisões e 

os sucessivos governos do PSD/CDS e PS têm executado políticas de direita que levaram à 

eliminação de direitos; ao aumento do desemprego e da precariedade laboral; ao 

subfinanciamento dos serviços públicos, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde e da 

Escola Pública, pilares de Abril; à perda de soberania política e económica com a entrada na 

CCE, na União Europeia e com a adesão ao Euro; à destruição do aparelho produtivo nacional 

e à entrega aos privados de empresas e de sectores estratégicos da economia. -----------------------  

 ---------- Mas enganem-se aqueles que pensam que atingirão os seus intentos. Há toda uma 

história de resistência e luta de um Povo antes do 25 de Abril e que se prolongou ao longo 
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destes 45 anos de Democracia. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dessa história de resistência e luta fazem parte muitos democratas e patriotas, homens 

e mulheres oriundos das mais diversas condições sociais e económicas que combateram o 

fascismo e têm lutado contra a reação, os monopólios e o capitalismo.-------------------------------  

 ---------- Dessa história de resistência e luta fazem parte os militantes do Partido Comunista 

Português que, percebendo os anseios e as duras condições de vida e de trabalho do nosso 

Povo, se empenharam na conquista da liberdade, submetendo-se ao rigor da vida clandestina, 

sendo que muitos caíram nas apertadas malhas da polícia política, a PIDE/DGS, sofrendo as 

mais atrozes vilanias: a prisão, a tortura, o exílio e a morte. Ao longo destes 45 anos, têm lutado 

pela defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores e das populações e pela defesa da 

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

 ---------- Dessa história de resistência e luta fazem parte muitos intelectuais, dos quais 

destacamos os escritores e poetas do neo-realismo, movimento literário português, que através 

da sua obra, embora censurada, revelaram a exploração e a miséria a que o Povo estava 

subjugado e procuraram transmitir uma mensagem de solidariedade social com o objetivo de 

agitar consciências e transformar politicamente o nosso País.------------------------------------------  

 ---------- A exploração infantil e o analfabetismo são os temas centrais da obra “Esteiros” de 

Soeiro Pereira Gomes, publicada em 1941, da qual citamos o excerto final, genuíno anseio 

premonitório de liberdade: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Rolam dias iguais a todos os dias; o Outono chega, cavalgando o vento. E Gineto 

mantém a mesma fé de quando entrou na prisão. --------------------------------------------------------  

 ---------- Através da cela, ouve tropel de cavalos e alarido de muito povo, a entrecortar um 

sussurro distante, confuso, de música e tiros e vozes... É a feira. Gineto anima-se, crente de 

que os companheiros virão buscá-lo neste dia de festa, trazendo Rosete com eles. Encosta a 

face às grades, espera o regresso à vida livre. -----------------------------------------------------------  
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 ---------- Uma voz canta, mesmo por baixo da janela, uma canção que ele ouviu, certa tarde, no 

alto do Mirante. Ele grita: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Gaitinhas! Tou aqui, Gaitinhas! ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas a voz afasta-se. Gaitinhas-cantor vai com o Sagui correr os caminhos do mundo, 

à procura do pai. E, quando o encontrar, virá então dar a liberdade ao Gineto e mandar para 

a escola aquela malta dos telhais ― moços que parecem homens e nunca foram meninos. -------  

 ---------- Dessa história de resistência e luta fazem parte os músicos e cantores de intervenção 

que cantaram a liberdade, antes e depois da Revolução de Abril, e nos deixaram também um 

testemunho das atrocidades cometidas pela PIDE e pelo fascismo. Do seu vasto legado, citamos 

uma canção de Zeca Afonso: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A morte saiu à rua num dia assim ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Naquele lugar sem nome para qualquer fim ----------------------------------------------------  

 ---------- Uma gota rubra sobre a calçada cai -------------------------------------------------------------  

 ---------- E um rio de sangue de um peito aberto sai ------------------------------------------------------  

 ---------- O vento que dá nas canas do canavial -----------------------------------------------------------  

 ---------- E a foice duma ceifeira de Portugal --------------------------------------------------------------  

 ---------- E o som da bigorna como um clarim do céu ----------------------------------------------------  

 ---------- Vão dizendo em toda a parte o Pintor morreu --------------------------------------------------  

 ---------- Teu sangue, Pintor, reclama outra morte igual ------------------------------------------------  

 ---------- Só olho por olho e dente por dente vale ---------------------------------------------------------  

 ---------- À lei assassina, à morte que te matou ------------------------------------------------------------  

 ---------- Teu corpo pertence à terra que te abraçou -----------------------------------------------------  

 ---------- Aqui te afirmamos dente por dente assim -------------------------------------------------------  

 ---------- Que um dia rirá melhor quem rirá por fim ------------------------------------------------------  

 ---------- Na curva da estrada há covas feitas no chão ---------------------------------------------------  
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 ---------- E em todas florirão rosas de uma nação --------------------------------------------------------  

 ---------- Dessa história de resistência e luta faz parte o povo alentejano que, através do seu 

cante, denunciou a exploração, a miséria e a fome sentidas durante a “noite escura” e a sua 

condição de camponeses que nada possuíam, a não ser a sua força de trabalho, e que mal saíam 

das suas humildes e pobres casas estavam a pisar a propriedade dos grandes latifundiários. E, 

através do seu cante, cantou Abril, cantou a solidariedade, a liberdade, o trabalho, cantou e 

canta o Alentejo. O cante, elevado a Património Cultural Imaterial da Humanidade pela 

UNESCO em 2014, é aqui hoje, e sempre, muito bem representado pelo Grupo Coral de 

Odemira. Em jeito de homenagem, dizemos: -------------------------------------------------------------  

 ---------- É tão grande o Alentejo, ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- tanta terra abandonada!... ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A terra é que dá o pão, ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- para bem desta nação ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- devia ser cultivada. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dessa história de resistência e luta fazem parte os eleitos locais, os trabalhadores e as 

populações que ao longo destes 45 anos de Abril tiveram um papel preponderante na 

construção e consolidação do Poder Local Democrático e, por conseguinte, na concretização de 

antigas aspirações e reivindicações. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No nosso Concelho, ao longo de mais de 20 anos, sob o lema “Trabalho, Honestidade 

e Competência”, os eleitos da CDU nos órgãos autárquicos municipais e de freguesia, em 

estreita ligação com os trabalhadores e as populações, realizaram uma obra notável que passou 

pela construção de infraestruturas fundamentais para o seu desenvolvimento social, económico, 

cultural e desportivo e para a melhoria das condições de vida e de trabalho de todos os 

Odemirenses. Essa obra transformadora incidiu, entre outros aspetos, na abertura e 

asfaltamento de estradas e na construção de pontes, melhorando as acessibilidades; no 
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alargamento do saneamento básico, da rede pública de água e das eletrificações a toda a 

população deste imenso Concelho; na ampliação da rede pública rodoviária, melhorando 

significativamente a mobilidade; na proliferação da habitação social; na criação de condições 

para o acesso aos cuidados de saúde primários; bem como na ampliação da rede escolar, 

possibilitando o prosseguimento de estudos até ao ensino secundário e, mais tarde, a opção por 

um curso técnico-profissional, com a abertura da Escola Profissional de Odemira. -----------------  

 ---------- A criação, na década de 80, das freguesias de Pereiras-Gare, Bicos, Luzianes-Gare e 

Zambujeira do Mar, fruto da vontade e determinação dos eleitos na Câmara Municipal, das 

comissões de moradores e das populações, também foi uma grande conquista que contribuiu 

fortemente para o desenvolvimento do Concelho. Nos anos 90, foram formadas comissões 

promotoras para a criação das freguesias de Boavista dos Pinheiros e Longueira/Almograve que 

vieram a constituir-se formalmente apenas em 2001. ----------------------------------------------------  

 ---------- Atualmente, o Concelho de Odemira enfrenta graves problemas, fruto da política de 

desastre efetivada pelo governo do PSD/CDS, a que o governo minoritário do PS ainda não deu 

resposta. A Escola Secundária de Odemira necessita urgentemente de obras; os transportes 

públicos e os correios, entregues aos privados, por razões economicistas, prestam um serviço 

deficitário; o comboio nunca mais parou na estação de Luzianes-Gare; uma parte significativa 

das estradas nacionais está degradada e a precisar de urgente intervenção; as populações 

aguardam há anos pela construção dos centros de saúde de Milfontes e de Sabóia; a agência da 

Caixa Geral de Depósitos de Colos foi encerrada, deixando as populações sem alternativa e 

sem mais este serviço público. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O interior do Concelho foi votado ao abandono. O envelhecimento, a desertificação, o 

encerramento de serviços públicos e a falta de investimento são o seu cartão-de-visita. O litoral, 

próspero e desenvolvido, enfrenta o grave problema da agricultura intensiva, em pleno Parque 

Natural, de que pode resultar a degradação da qualidade de vida e do ambiente com a 
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contaminação do ar, dos solos e dos lençóis freáticos. As condições de trabalho e de vida dos 

trabalhadores imigrantes urgem ser resolvidas. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU reiteram o compromisso de lutar pela reposição das freguesias, 

extintas durante o governo do PSD/CDS, com a conivência dos eleitos do PS nesta Assembleia, 

e de lutar contra a transferência de competências para as autarquias, que não passam da 

demissão das responsabilidades nas funções sociais do Estado e da transferência de encargos 

para os municípios. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como sempre, os eleitos da CDU acompanham os anseios e as reivindicações das 

populações do nosso Concelho e vão continuar a lutar pela melhoria das suas condições de vida 

e de trabalho e contribuir para a construção de um futuro melhor para todos. -----------------------  

 ---------- Terminamos a nossa intervenção, dizendo que “Somos muitos, muitos mil para 

continuar Abril!” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva a Liberdade e a Democracia! ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva o 25 de Abril!”. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) Intervenção do Partido Socialista, pelo Senhor Manuel António Dinis Coelho: -------  

 ---------- “Exmª Senhora Presidente da Assembleia Municipal e restantes Membros da Mesa ----  

 ---------- Exmª Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira e Senhores Vereadores -----  

 ---------- Exmºs Senhores Deputados Municipais e Membros das Juntas e Assembleias de 

Freguesia -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exmªs Autoridades Militares, Civis e Religiosas ----------------------------------------------  

 ---------- Exmªs Convidados----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Coube-me representar hoje o PS no habitual discurso, mais ou menos solene, das 

comemorações do 25 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Há uma ideia muito consolidada, concorde-se ou não, de que tudo na vida tem um 
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lastro político. Hoje vou tentar falar de política. ----------------------------------------------------------  

 ---------- E porque se está “quase” em campanha para as eleições para o Parlamento Europeu é 

por aí que começo para dizer que não se iludam com tudo o que por aí se vai dizendo. Mais à 

esquerda do PS arreganha-se o dente para frisar que o atual governo português segue muito a 

bitola das regras europeias em vez de seguir um caminho mais autónomo, melhor dizendo, mais 

“português”. Como corolário deste pensamento básico mais à esquerda do PS acrescenta-se que 

em vez do défice virtuoso que Centeno e Costa têm perseguido se devia abrir os cordões à 

bolsa, pagando tudo o que os diversos setores profissionais reivindicam, sem curar de se saber 

se há dinheiro que chegue para isso. Eu sei que é aliciante e que dá votos dizer que o dinheiro 

para salvar a banca dava para pagar essas reivindicações e para fazer tantas obras de que o país 

precisa, obviamente na ótica de quem com isso concorda. ----------------------------------------------  

 ---------- Mas não vou por aí, ainda que pareça um caminho tão fácil. Não tenho a veleidade de 

pensar que os outros estão errados e que eu é que estou certo. Mas tenho o direito à minha 

opinião e de, também nessa temática, discordar dos meus adversários. -------------------------------  

 ---------- Lembro-me das críticas que foram feitas a Mário Soares quando aderiu convictamente 

aos ideais europeus. Mas ele estava certo. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Sou dos que convictamente pensam que Portugal deu muito à Europa mas que dela 

recebeu ainda muito mais, seja na agricultura,  na construção de estradas, escolas e outras 

infraestruturas, seja na formação profissional, nas ajudas em momentos dramáticos, como 

aquando dos incêndios recentes, para não falar noutros e não menos relevantes temas. ------------  

 ---------- Mas mais à direita do PS diz-se que o atual governo português tem navegado à bolina 

já que os ventos o têm empurrado para índices de progresso e logo acrescentam que eles 

próprios teriam feito bem melhor. Não deixam de referir depreciativamente que o progresso 

conseguido pelo atual governo é o menos relevante no contexto europeu. Não, não é má língua, 

estão mesmo convencidos disso. Mas nós estamos convencidos do contrário e também temos 
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direito a opinião própria, não temos de concordar com eles. -------------------------------------------  

 ---------- É curioso que interessa também aos partidos à direita do PS criticar o atual governo a 

propósito da política interna ao mesmo tempo que evitam os temas europeus. E fazem-no por 

forma a alcandorarem os seus candidatos, sobretudo os respetivos cabeças de lista, ao mais 

elevado patamar da inteligência, de capacidade e de experiência políticas colocando o cabeça 

de lista e outros candidatos do PS nos degraus incipientes dessas escadas. --------------------------  

 ---------- Mas esquecem-se que esses candidatos do PS têm provas dadas e que o respetivo 

cabeça de lista quando teve responsabilidades nas áreas da Segurança Social decidiu aceitar que 

em Odemira fossem subsidiados cinco lares e outros investimentos na área do apoio à saúde e 

das crianças, como são exemplos disso a unidade de cuidados continuados e do ensino. Todos 

aqui, mais à esquerda ou mais à direita do PS, sabem do que estou a falar. Ou querem-nos 

convencer de que isso que foi feito não esteve certo? Terão coragem de dizer que construir 

lares, fazer escolas, apoiar crianças e a terceira idade é uma política errada? Se assim pensam 

então quem apoia o PS tem coragem para discordar e para se orgulhar do que o atual Governo 

nacional e municipal têm feito em benefício das nossas populações! ---------------------------------  

 ---------- Mas porque é que mais à esquerda ou mais à direita se fala agora pouco da Europa e 

muito da política interna portuguesa? ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não tenhamos ilusões. Porque o PS é governo e os adversários têm de malhar no PS 

para tentar convencer o eleitorado de que eles têm mais inteligência, mais capacidade e maior 

experiência para governar o país e para defenderem na Europa os interesses dos portugueses. ---  

 ---------- Aos nossos adversários direi que o PS não está isento de erros e que também cai por 

vezes em esparrelas e em facilidades. Mas se queremos sinceramente ter políticas europeias 

também temos, por vezes, de engolir sapos. As nossas gargantas são tão portuguesas como as 

dos nossos adversários e alguns de nós também sabem cantar o fado. Mas os eleitores saberão 

distinguir as vozes daqueles que só conhecem o fado da desgraçadinha. -----------------------------  
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 ---------- Teremos de ir por outros caminhos, acreditando na Europa para o melhor e fugindo do 

pior, mas nunca acreditar na Europa para o que nos convém e desdenhar da Europa quando não 

nos convém. Causa-me espanto que se critique a Europa por tudo e por nada mas que se 

aproveite o palco europeu para encher a boca de afirmações contra a Europa, melhor dizendo 

contra a União Europeia. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aqui no Baixo Alentejo também queremos continuar a ser europeus. Pode-se duvidar 

da Europa mas tem sido da União Europeia que têm vindo os fundos que estão a mudar a 

paisagem alentejana com a água e com as infraestruturas a criar explorações agrícolas e de 

outro tipo que dão emprego e mais valor acrescentado e progresso a esta região de Portugal 

onde temos a sorte de viver. É certo que esta mudança nos traz outro tipo de problemas de que 

temos de cuidar. A este propósito quer esta Assembleia Municipal quer o atual Executivo 

Camarário e diversos setores profissionais ainda bem recentemente discutiram soluções, que 

pensamos, deverão ser implementadas para se dar resposta a tais problemas. ------------------------  

 ---------- Afinal não foi com o PS que se ergueu o Alqueva e que se construiu um aeroporto que 

tanto se criticou mas que agora já não se critica tanto e de que já se vislumbram futuras 

virtudes? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para além das europeias este ano haverá eleições legislativas. -------------------------------  

 ---------- É por isso que os nossos adversários andam tão excitados e, com o devido respeito, tão 

“assanhados”. Falando deste atual Governo começaram por o associar á vinda do diabo, mas 

como o diabo não veio, mudaram de linguagem e agora comparam-no a um buraco negro que 

faz as delícias dos estudiosos do universo. Cá por mim deixava-me disso e deixava essa matéria 

para os escritores do demo e para os cientistas do Universo. -------------------------------------------  

 ---------- Não foi este Governo que ajudou a superar greves, mediando com sucesso conflitos 

como os da Autoeuropa, dos estivadores de Setúbal, dos enfermeiros e outros? Mas porque foi 

este Governo tão causticado? --------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Para os distraídos lembrarei tão somente que em anos eleitorais malhar no Governo e 

no PS dá votos e que prometer a todos melhores salários e melhores condições de trabalho, se 

possível ao mesmo tempo para todos, é fácil. O que é difícil é arranjar dinheiro para tudo e para 

todos ao mesmo tempo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mesmo assim numa maré de críticas sempre foi com este governo que se repuseram 

condições de trabalho e rendimentos que no período da Troika tinham sido retirados. E foi com 

este Governo que baixaram significativamente os passes sociais e que por essa via se continua a 

melhorar as condições de vida das famílias portuguesas menos favorecidas. ------------------------  

 ---------- Chega de política por hoje. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não citarei os poemas e os poetas de Abril porque outros já o fizeram aqui hoje ou 

ainda o farão por certo. Mas perdoem-me os nossos adversários mais sensíveis que, modéstia à 

parte, o PS e o Executivo atual do Município de Odemira também têm feito trabalho em prol 

das respetivas povoações com o engenho e a arte que conhecemos dos poemas de Abril. ---------  

 ---------- Viva Odemira! --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva Portugal! ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 25 de Abril sempre!” -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Exmos. Senhores e Entidades Homenageadas --------------------------------------------------  

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

 ---------- Começo por vos ler um poema de Manuel Alegre, que servirá para dar o mote ao que 

vos quero transmitir: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Eu vi Abril por fora e Abril por dentro---------------------------------------------------------  

 ---------- vi o Abril que foi e Abril de agora ----------------------------------------------------------------  

 ---------- eu vi Abril em festa e Abril lamento --------------------------------------------------------------  

 ---------- Abril como quem ri como quem chora. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Eu vi chorar Abril e Abril partir ------------------------------------------------------------------  

 ---------- vi o Abril de sim e Abril de não -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Abril que já não é Abril por vir -------------------------------------------------------------------  

 ---------- e como tudo o mais contradição. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Vi o Abril que ganha e Abril que perde ----------------------------------------------------------  

 ---------- Abril que foi Abril e o que não foi ----------------------------------------------------------------  

 ---------- eu vi Abril de ser e de não ser. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Abril de Abril vestido (Abril tão verde) ----------------------------------------------------------  

 ---------- Abril de Abril despido (Abril que dói) -----------------------------------------------------------  

 ---------- Abril já feito. E ainda por fazer”. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste mundo em que vivemos, sinto, como sentia Manuel Alegre, que ora vejo abril 

de sim, ora vejo abril de não; às vezes vejo abril que ganha e outras vezes vejo abril que perde. -  

 ---------- A Assembleia Constituinte, reunida em plenário em 02 de abril de 1976 aprovou e 

decretou a constituição portuguesa, aquela que ainda hoje nos rege e nos orienta. ------------------  

 ---------- Nesse diploma, ou melhor, nesse diploma dos diplomas, foram restituídos aos 

portugueses os direitos e liberdades fundamentais, fruto do feito conseguido no dia 25 de abril 
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de 1974, data que hoje se comemora. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pretendia-se dar a devida importância à vontade do povo, tendo em vista a construção 

de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. --------------------------------------------------------  

 ---------- Faz-me sentido hoje relembrar alguns desses princípios e direitos fundamentais e com 

eles mostrar-vos aquilo que de bom se tem feito no concelho de Odemira, por vezes esquecido, 

onde se tenta diariamente, e não só no dia de hoje, relembrar a todos que um dos corolários da 

democracia é precisamente, o de fazer valer os nossos direitos e princípios fundamentais. -------  

 ---------- Começo por relembrar o princípio da igualdade, que nos diz que todos os cidadãos têm 

a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. -----------------------------------------------------  

 ---------- Odemira vive, recentemente, um fenómeno migratório sem precedentes, resultante da 

chegada de mão-de-obra estrangeira, que procura o nosso território com o sonho de melhorar as 

suas condições de vida. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Essa nova realidade tem levado à criação de mecanismos que permitam que esses 

cidadãos se integrem e se sintam o mais iguais possível, sendo certo que a igualdade plena 

talvez seja uma utopia porque continuará sempre a haver muito que nos une, mas sempre algo 

que nos separa (os costumes, a língua, a cultura ...). -----------------------------------------------------  

 ---------- Alguns desses mecanismos criados são pioneiros numa série de medidas que 

pretendem ser replicadas noutros municípios que têm o de Odemira como exemplo. --------------  

 ---------- Convido-vos a conhecer o Odemira Integra - plano municipal para a integração dos 

imigrantes e a sua evolução. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nos documentos poderão ver que desde o início se pretendeu que Odemira fosse uma 

comunidade mais solidária, intercultural e coesa. Afinal, todos temos a aprender uns com os 

outros porque o mundo é global e não se resume àquilo que se passa apenas no nosso bairro. ---  

 ---------- Convido-vos a debruçarem-se sobre o CLAIM, Centro Local de Apoio à Integração de 

Migrantes, que permite um envolvimento direto dos técnicos com os cidadãos estrangeiros e 
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uma interação efetiva e real. Este centro é possível graças às entidades apoiantes, desde o 

município até às empresas locais, que procuram ajudar e integrar. ------------------------------------  

 ---------- Mas ainda há muito por fazer! É necessária uma colaboração séria e efetiva a este 

nível porque, muitas vezes a solução não está no poder local que não pode, por si só, acudir a 

toda estas mudanças repentinas e em massa: quer seja ao nível dos serviços locais (segurança 

social, finanças, serviço de saúde ou tribunal), quer seja a nível do alojamento (escasseiam as 

casas para arrendar), quer seja a nível dos recursos. Precisamos que a voz da população 

(migrante e não migrante), os problemas reais e do dia-a-dia, as dificuldades sentidas por todos 

– os que chegam e os que estão – façam eco no local certo. A solução é sim política, mas já vai 

para além do nível autárquico. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relembro, agora, o direito à vida (que é inviolável) e o direito à integridade pessoal 

(seja moral ou física). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Segundo dados da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) entre 2016 e 

2018 houve um aumento de 31% no número de atendimentos feitos a vítimas de violência 

doméstica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 2018, ao nível dos atendimentos na APAV, registaram-se 926 casos de violência 

doméstica exercida sobre idosos (média de 3 casos por dia), 854 sobre homens (média de 2 

casos por dia), 941 sobre crianças (média de 3 por dia) e 5.173 sobre mulheres (média de 14 

por dia).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Até 11 de março de 2019, tínhamos em Portugal 14 mortes em contexto de violência 

doméstica: 12 mulheres e 2 homens. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Parece que há gente esquecida do tal direito à vida e à integridade pessoal. ---------------  

 ---------- Mas há quem não esqueça e lute diariamente contra este flagelo. ---------------------------  

 ---------- Existe em Odemira, através da Organização Cooperativa para o Desenvolvimento 

Integrado – TAIPA, um Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica (GAVA), criado 
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em 2012, que presta apoio psicológico, social e jurídico de forma gratuita, segura e 

confidencial.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por convite endereçado à TAIPA, em 2016, pela Sra. Secretária de Estado para a 

Cidadania e Igualdade, o GAVA de Odemira estendeu-se a Aljezur, concelho vizinho, que 

conta agora com esse mesmo apoio através dos técnicos odemirenses e da sua experiência, 

constituindo-se, na altura, como um projeto-piloto. ------------------------------------------------------  

 ---------- Recentemente, em 5 de abril de 2019, assinou-se em Faro o Protocolo para a 

Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, protocolo 

esse subscrito, entre outros, pelo Município de Odemira. -----------------------------------------------  

 ---------- A adesão a esse protocolo permitiu que Lagos, Monchique e Vila do Bispo fossem 

dotados de um Gabinete de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, gabinete esse 

coordenado pela TAIPA, novamente a convite da mesma Secretaria de Estado. --------------------  

 ---------- No conjunto dos municípios de Odemira e Aljezur, verificou-se um aumento de 34% 

do número de atendimentos, de 2017 para 2018, tendo-se registado 392 atendimentos em 2017 

e 605 em 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também o número de vítimas registadas aumentou em cerca de 42%, registando-se 

um número de 50 vítimas em 2017 e 71 em 2018. Em 2019 já foram abertos só em Odemira 20 

novos processos, todos com vítimas femininas. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Com o alargamento da intervenção do GAVA de Odemira para coordenar os projetos 

na área territorial do algarve atrás mencionada, orgulha-me perceber que, mais uma vez, 

ajudamos a replicar aquilo que de bom e positivo se faz no nosso concelho, ajudando outros 

concelhos a trilhar o seu caminho no combate a este problema social. -------------------------------  

 ---------- Orgulha-me perceber que há quem venha “beber” à experiência odemirense e ao seu 

sucesso porque, afinal, o sucesso só sabe bem se for partilhado e, de preferência, multiplicado. -  

 ---------- Por último, quero falar-vos do direito à família, que nos mostra que a família, como 
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direito fundamental da sociedade, tem direito à proteção do Estado e à efetivação de todas as 

condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. --------------------------------------  

 ---------- Neste campo específico, alguns de vocês, filhos de abril, viveram ou vivem o drama 

de ver os vossos pais a envelhecer e a necessitar de cuidados permanentes. Vivem o drama de 

ver as faculdades daqueles que mais amam começarem a diminuir, a faltar e, por vezes, até o 

esquecimento de toda uma vida passada que parece que nunca existiu. -------------------------------  

 ---------- Numa sociedade como a nossa, em que a maioria das mulheres e homens trabalha e 

não se podem dar ao luxo de se desempregar para se tornarem cuidadores dos seus familiares 

mais velhos, é difícil a conjugação da tal realização pessoal dos membros de um agregado 

familiar, direito consagrado na Constituição, como vos disse, mas por vezes tão difícil de 

colocar em prática. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Congratulo-me, por isso, com o facto de o concelho de Odemira ter recebido 

recentemente o projeto Cui(dar) + que pretende ser uma resposta para criação de uma estrutura 

de apoio e de acompanhamento dos cuidadores formais e informais, posicionado em 3 níveis de 

bem estar: psicológico, social e físico. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esse projeto funciona através de um Gabinete de Apoio à Pessoa Cuidadora, onde esta 

poderá recorrer para um atendimento e acompanhamento psicológico e social, a título gratuito. -  

 ---------- Será, certamente, uma aventura, mas desde já de louvar a brilhante ideia e trabalho já 

feito. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Julgo que se percebe, agora, porque razão comecei estas minhas palavras, dizendo que 

ora vejo abril de sim ora vejo abril de não; ora vejo abril que ganha ora vejo abril que perde. ----  

 ---------- O 25 de abril de 1974 não se basta por si! Não foi algo que aconteceu naquele dia e 

que torna desnecessária toda e qualquer conquista posterior, todo e qualquer trabalho futuro. ----  

 ---------- Foi feito muito por quem lutou para conquistar a democracia e nos trazer todos os 

direitos que atualmente temos. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Mas cabe-nos a nós, cidadãos deste país e do mundo, concretizarmos e 

materializarmos esses direitos no nosso dia-a-dia. -------------------------------------------------------  

 ---------- Sentirmos, de verdade, aquilo que é o espírito democrático.---------------------------------  

 ---------- Sentirmos, de verdade, aquilo que é a liberdade: a nossa e a do outro. ---------------------  

 ---------- Sentirmos, de verdade, que nós temos direitos e deveres, da mesma maneira que o 

nosso semelhante tem os mesmos direitos e deveres. ----------------------------------------------------  

 ---------- E é por isso, como dizia Manuel Alegre: “… abril já feito. E ainda por fazer.” ----------  

 ---------- Todo o espírito da revolução, todo o espírito da luta, todo o esplendor da conquista só 

faz sentido se aquilo que motivou o 25 de abril de 1974 estiver presente em todo e qualquer um 

de nós, em todos os dias do ano. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Caso contrário, será uma liberdade utópica, teórica, não vivida e não sentida! -----------  

 ---------- Com os exemplos que vos dei este ano, a juntar aos do ano passado e aos que sei que 

virão, acho que nós, odemirenses, estamos no bom caminho da concretização da verdade da 

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

 ---------- E isso orgulha-me! ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- VIVA O 25 DE ABRIL, vivido e efetivamente sentido em todos os dias do ano.”. ------  

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

 ---------- 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 Senhora Presidente da Assembleia Municipal, ---------------------------------------  

 ---------- Exm.ªs Senhoras e Senhores Vereadores, -------------------------------------------------------  

 ---------- Exm.ªs Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, -------------------------  
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 ---------- Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, --------------------------------------  

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

 ---------- Exm.º Vogal do Alentejo 2020, -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ilustre Homenageado, seus familiares e amigos, -----------------------------------------------  

 ---------- Ilustres representantes das Entidades Homenageadas, ----------------------------------------  

 ---------- Senhores Dirigentes e representantes das entidades locais, -----------------------------------  

 ---------- Exm.ª Senhora e Senhores Comandantes, -------------------------------------------------------  

 ---------- Exm.º Senhor Padre Manuel Pato, ----------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Em meados da década de 70 do século passado, a generalidade dos portugueses tinha 

consciência de que vivia sob a “mão de ferro” de um regime que suprimia as liberdades 

públicas, recorria cada vez mais à polícia política e apenas oferecia como perspetiva de futuro 

às novas gerações, o serviço militar por longos períodos, em cenários de guerra colonial e de 

grandes horrores. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na madrugada de 25 de Abril de 1974, finalmente o nosso destino iria mudar...a 

iniciativa que começou por ser uma operação militar, mas desde logo se juntou uma onda de 

apoio popular, que não parou de crescer e se converteu em Revolução, quebrando a ténue 

resistência do poder político instalado, perante a coragem admirável dos militares de Abril e a 

massiva adesão do povo, que, sem medo, saiu à rua, derrubando o fascismo e evocando a 

Liberdade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi assim em 25 de Abril de 1974, e finalmente, os portugueses celebravam o fim de 

uma longa ditadura, de 48 anos, inscrevendo na sua história mais um épico episódio - A 

Revolução dos Cravos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste dia de hoje, 25 de Abril de 2019, comemoramos o 45º aniversário deste 
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acontecimento que ficará para todo o sempre na História de Portugal, na memória dos 

portugueses e na História de outros países e povos, em especial aqueles que sentiam as garras 

do imperialismo colonial. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É pois da mais elementar justiça que nos curvemos perante os militares de Abril e o 

Povo que, inconformados com a situação dramática em que se vivia, restabeleceram a 

Democracia, colocando o dia 25 de Abril de 1974 num patamar impar da nossa História. --------  

 ---------- Comemorar a Revolução de Abril é sem dúvida, 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 e o que 

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

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

 ---------- O 25 Abril, marcou sem dúvida, a viragem política, social e económica do país, 

devolvendo-nos a Liberdade, a igualdade, a fraternidade e a democracia - valores universais, 

em Odemira, em Portugal ou em qualquer outro lugar do mundo, pelo que a sua re-conquista 

deve ser celebrada, hoje e sempre, como aqui se faz em Odemira. ------------------------------------  

 ---------- A Celebração que acontece anualmente em Odemira, com chuva ou sem ela, honra a 

todos os que sofreram, os muitos que perderam a vida e aos que tiveram a coragem de enfrentar 

o poder autoritário instalado à data, honrando também a responsabilidade que herdamos de 

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. -------------  

 ---------- É preciso dizer-lhes hoje e sempre, que o 25 de Abril pôs fim a um regime de Ditadura 

que Reprimia e Suprimia a Liberdade (de Expressão, Reunião, Manifestação e de Associação), 

que proibia os Sindicatos, o Direito à Greve e os Partidos Políticos. ----------------------------------  

 ---------- É preciso dizer-lhes que no período Fascista havia Censura e Repressão pela Polícia 

Política; que foram presos, torturados e morreram milhares de portugueses por pensar diferente 
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dos governantes de então; é preciso dizer-lhes que desde 1961 Portugal esteve em Guerra, num 

conflito que marcou para sempre muitas famílias portuguesas, tendo perdido a vida mais de 

8.500 jovens militares e mais de 30.000 mil feridos e mutilados, numa Guerra Colonial, que 

durou 13 anos, consumindo metade dos recursos públicos que produzíamos. ------------------------  

 ---------- Relembrar-lhes também, que o Direito a Férias para todos os trabalhadores com um 

Subsídio equivalente ao Salário, a proibição dos despedimentos sem justa causa, a criação do 

Subsídio de Desemprego, entre tantos outros direitos, são conquistas de Abril. ---------------------  

 ---------- É preciso lembrar a todos, que se hoje temos Direitos, Liberdades e Garantias 

consignados na Constituição da República Portuguesa, esta só viria a ser aprovada em 2 de 

Abril de 1976, ou seja, só após o 25 de Abril de 1974, Portugal se tornou um estado de Direito, 

Democrático. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- E 45 anos depois ?... Muitas coisas mudaram nas últimas décadas. -------------------------  

 ---------- Aqui e em quase todo o lado. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- As sociedades atomizaram-se. As famílias, as empresas, os empregos, a religião, a 

pertença nacional e local... tudo ficou mais elástico e inseguro. ----------------------------------------  

 ---------- Assim sendo, como poderia a representação política, baseada em partidos e eleitos, 

continuar a ser fiel a uma realidade que nunca se parece fixar em lado algum? ----------------------  

 ---------- A crise da representação não é uma crise dos partidos ou dos políticos. Ela também se 

sente nos sindicatos, nas organizações religiosas, em todas as restantes organizações. -------------  

 ---------- Esta crise de representação traduz-se numa crise de todas as narrativas, incluindo as 

duas que foram, na Europa, o principal cimento da democratização e da paz: a social-

democracia e a democracia-cristã, primas próximas e fundadoras do Estado Social. ---------------  

 ---------- Os partidos políticos perderam grande parte da sua capacidade de mediar a relação 

entre a sociedade e o Estado e de atrair os jovens para a causa pública. Perderam capacidades 
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de organizar o descontentamento e de basear a sua linha programática em narrativas 

compreensíveis para os cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A comunicação social ganhou novas características, e hoje, numa velocidade 

estonteante, em muitos casos, a informação passou a confundir-se com o entretenimento. Os 

políticos são consumidos em grandes e pequenos escândalos (e não parece haver qualquer 

hierarquia entre eles), o que afasta qualquer pessoa apenas medianamente ambiciosa da vida 

política. A rapidez dos media passou a ser incompatível com a ponderação que a política exige. 

E as redes sociais vieram agravar o cenário, acrescentando o sensacionalismo e o imediatismo. -  

 ---------- Por outro lado, e ao mesmo tempo, a burocracia dos processos e procedimentos 

públicos cresceu exponencialmente, sobretudo focada na alegada necessidade de maior 

transparência e prevenção de abuso de poder e combate à corrupção. Entretanto, o comum dos 

cidadãos e o mundo empresarial, exigem maior rapidez e eficácia na resposta às suas 

solicitações, só possível pela modernização e especialização de serviços públicos, que 

tardiamente a promovem. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Enquanto isto, a globalização avançou (sobretudo a globalização financeira) reduzindo 

drasticamente o poder dos Estados e, com ele, a capacidade da comunidade definir políticas 

públicas, tendo como resultado duas realidades que se alimentam mutuamente: um 

descontentamento cada vez maior dos cidadãos com a incapacidade do poder político cumprir 

as aspirações populares, e um cada vez maior desinteresse das pessoas com maior qualidade em 

desempenhar cargos públicos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A deslocação do poder do Estado para o poder financeiro acentuou-se nas últimas 

décadas, transformando facilmente os poucos que se querem dedicar à política em seus 

funcionários já nada discretos. Se dúvidas haviam, as últimas duas décadas são evidência total, 

pois todos sofremos na última década (e continuamos a sofrer), os efeitos tidos por muitos 

conveniente, resultado da desastrosa gestão política e financeira na década anterior. --------------  
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 ---------- A globalização e a crise financeira, estimularam novas atividades económicas e com 

elas novas realidades nacionais e locais. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como resultado, todos o conhecemos...uma imensa divida (publica e privada), que nos 

consome grande parte da riqueza produtiva e nos tira capacidade de autonomia e decisão. --------  

 ---------- E como consequência? Creio que poucos têm dúvidas, face à realidade que vemos 

acontecer todos os dias em nossa volta... “vale quase tudo para salvar o deficit do país, e depois 

se verá como corrigir o que estiver errado!”. Os dígitos do contributo para o PIB e para as 

exportações, parecem aos olhos dos Odemirenses a única justificação para a falta de regras 

claras, objetivas e fiscalização adequada em muito do que por aqui se faz! --------------------------  

 ---------- A “Joia” que alguns chamaram da “Coroa”, afinal parece ser das patacas! ----------------  

 ---------- O mesmo Estado que na década de 80 lhe chamou de “Área de Paisagem Protegida do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (APPSACV)”, parece agora ficar-se pela “Zona de 

Atividades Intensivas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(PNSACV)”! ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No princípio do sonho “até a caruma dos Pinheiros se proibiam os locais de apanhar” 

Quem não se lembra? Parece ter esmorecido o sonho!...O PNSACV passou a ser virtual! Tantas 

oportunidades de investimento foram recusadas por dezenas de pareceres emanados pelos 

serviços do Estado, alegando a preservação e conservação da nossa “Joia”! E agora?--------------  

 ---------- Alguém disse que não quer investimentos agrícolas, turísticos, ou de outra natureza? 

Não! Queremos sim, compatibilização e sustentabilidade, regras claras e gestão da paisagem e 

dos impactes ambientais e sociais desses investimentos. ------------------------------------------------  

 ---------- Na ordem do dia, em Odemira, está a “nova realidade agrícola”, que não deixa 

ninguém indiferente!...impôs-se no Perímetro de Rega do Mira (PRM), em PNSACV, e zonas 

de Proteção Especial reconhecidas a nível europeu. E não há dúvida que aqui se sente a crise do 

Estado, prevalecendo a tentação do crescimento económico, em claro detrimento do outrora 
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primeiro objetivo...a proteção determinada na APPSACV e do PNSACV, e dos seus 

regulamentos e diretivas comunitárias de Avi-Fauna e Habitats. --------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal de Odemira e a Assembleia Municipal de Odemira debateram 

desde há muito e muito recentemente em sessão própria, esta realidade (cujas regras dependem 

exclusivamente de decisões estatais, produziram relatórios e recomendações ao Governo, que 

continuam a aguardar apreciação e decisão há quatro meses. ------------------------------------------  

 ---------- Até lá e como consequência, entre outras, o mundo continua a vir aos poucos para 

Odemira…dizemos nós! E vê-se!! Pois no presente assistimos à maior de todas as vagas 

migrantes na região, especialmente com passaporte asiático, esgotando a oferta de alojamento, 

de respostas de serviços e de equipamento público, e de aceleração da degradação das 

infraestruturas públicas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A atividade económica expandiu-se, o tecido social alterou-se, e não obstante 

sabermos que o País e o concelho estão em perda populacional e que todos os países 

desenvolvidos do mundo são multiculturais, Odemira não pode ser o único lugar do país a 

acolher um fluxo migratória de expressão tão significativa, até porque não estão criadas as 

condições locais para o fazer. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não pode o Governo alhear-se desta realidade, até porque, repito, dela tem 

conhecimento e está na posse do Relatório do Grupo de Trabalho do Mira, Grupo que o próprio 

Governo criou e em que participou, através dos Ministérios do Ambiente e da Agricultura, sob 

tutela da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), pelo que farei até 

ao final do mês (se respostas não houver) um pedido de reunião urgente ao Senhor Primeiro 

Ministro sobre a matéria em apreço. -----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Uma das grandes conquistas decorrentes do 25 de Abril de 1974, foi sem dúvida, o 

Poder Local Democrático e autónomo. Este nasce de um impulso de um forte movimento 
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social, de participação cívica e política contra o centralismo e em prol da autonomia local, 

Constitucionalmente consagrado em 1976, instituindo as autarquias de um verdadeiro poder 

político.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É consensual, que é através do Poder Local que a Democracia se exerce mais 

aprofundadamente, 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. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Um Poder Local que, para além do seu quadro de atribuições e competências, sempre 

colaborou, sendo parceiro, e que muitas vezes se tem substituído ao Estado Central em matérias 

da sua exclusiva responsabilidade. Um Poder Local que sempre esteve disponível para exercer 

outras tarefas, reivindicando desde os anos 80 que o Estado Central alargasse o quadro de 

Competências Autárquicas. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Finalmente, e muito recentemente, a Lei n.º 50/2018, determina a transferência de 

novas competências para as Autarquias e CIM’s com efeitos a 1 de Jan de 2019, concedendo 

aos órgãos municipais a opção de adiar os seus efeitos por períodos anuais, até ao final do 

presente Mandato Autárquico, devendo deliberar nesse sentido caso seja essa a opção local. -----  

 ---------- Analisada a lei-quadro e cada um dos diplomas setoriais, entendeu o Executivo 

Municipal que o Município de Odemira está em condições de receber de imediato TODAS as 

competências já publicadas, com exceção das matérias relativas à Educação e à Segurança 

Alimentar e Saúde Animal. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste quadro legal e desejo de assunção de responsabilidades imediatas sobre as novas 

competências, entendeu o Executivo submeter proposta à Assembleia Municipal de adiamento 

na assunção dessas duas competências. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- No conjunto das matérias já assumidas pelo Município de Odemira, estamos em 
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condições de afirmar que não acrescem significativas exigências de recursos humanos e 

financeiros, pelo que no espírito colaborativo de sempre e de maior proximidade, desde logo se 

assumiram, sendo que algumas, como no caso da Gestão do Litoral, o Município de Odemira já 

exercia uma boa parte do que agora se transfere por Lei. -----------------------------------------------  

 ---------- Quanto às matérias adiadas, não há duvida que exigem novos recursos humanos, 

acréscimo de processos internos e recursos financeiros que não estão ainda justificados pelo 

governo. Desta forma, e embora este seja um processo muito exigente, está o Município de 

Odemira a trabalhar no sentido da sua concretização em 2020, desejando ver acordado com o 

Estado o processo de renovação dos equipamentos escolares da EB 2,3 de São Teotónio e da 

Escola Secundária de Odemira. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este foi e é um processo há muito reivindicado por todos, porém o modelo seguido 

adotou apenas transferências administrativas o que em meu entender peca por escasso e em 

alguns casos (como a Educação), transferem para a Câmara Municipal a responsabilidade de 

prestação e contratação de serviços que esta ainda não dispõe e que acrescentam burocracia nos 

serviços que já dispomos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em boa verdade, a Assembleia da República e o Estado Central, criam as regras, 

acrescem procedimentos e burocracia e de seguida os serviços do Estado são transferidos para a 

Autarquia, num complexo processo de partilha de responsabilidades, como irá ser a articulação 

com os agrupamentos escolares, a título de exemplo, situação que me preocupa especialmente. -  

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

 ---------- Saúdo e agradeço em nome dos Odemirenses, reconhecendo o trabalho e dedicação de 

todos os Eleitos, Colaboradores e Funcionários, que ao longo destes 45 anos deram o seu 

melhor ao serviço das autarquias e nos órgãos autárquicos. --------------------------------------------  

 ---------- Saúdo em particular todos os atuais eleitos e os Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Odemira e Freguesias, com um forte abraço a todos os ex-Precários, agora já integrados nos 
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quadros do Município, e congratulo-me pela assinatura do Contrato Coletivo de Trabalho em 

Funções Públicas (CCTFP) assinado há cerca de um mês com o Sindicato, repondo mais três 

dias de férias aos trabalhadores com avaliação positiva... entre outros direitos. ---------------------  

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

 ---------- Nesta cerimónia prestamos também homenagem e reconhecimento a um cidadão e 

duas Instituições 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 as insígnias Municipais de Mérito, uma palavra de agradecimento 

pela dedicação, pelo empenho, pela persistência e pela excelência do seu exemplo para todos 

nós. -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao Grupo Coral de Odemira e à Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes, pela 

atribuição da Medalha Municipal de Mérito, a título coletivo. ------------------------------------------  

 ---------- Ao Senhor Aníbal Simão, pela atribuição da Medalha Municipal de Mérito, a título 

individual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não posso deixar de partilhar convosco uma reflexão sobre a intervenção do Deputado 

Municipal Pedro Gonçalves, do Bloco de Esquerda, que há pouco fez-me recordar a dificuldade 

que é por vezes as palavras não serem levadas pelo vento, porque se olharmos para a atual 

constituição da Assembleia da República, facilmente percebemos ao que parece só um 

elemento eleito deputado poderá considerar-se totalmente isento de responsabilidade no 

processo das freguesias. O meu caro amigo Aníbal foi um grande Presidente da sua Freguesia, 

saudosa Freguesia. A Lei n.º 22/2012 e a Lei n.º 11-A/2013 foram na altura aprovadas por um 

Governo PSD/ CDS, de seguida o PS tomou a iniciativa na Assembleia Municipal de fazer uma 

proposta que em vez de extinguir cinco freguesias, considerou apenas quatro, com uma opção 
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discutível de facto, mas não há duvidas também que a freguesia de Pereiras fosse num critério 

ou em outro, não tinha qualquer hipótese de não ser extinta naquele quadro legal. Mas o irónico 

vem a seguir! Como é possível que quem tanto luta por a causa das freguesias e a reafirma em 

cada momento, se tenha esquecido do acordo que viabilizou o atual Governo no processo de 

voltar atrás com a extinção das freguesias? Quando se tem uma convicção forte nunca se 

podemos esquecer dela no momento das grandes decisões. É estranho como é que os partidos à 

esquerda, neste caso BE, PS e CDU, se esqueceram do acordo que viabilizou o atual Governo 

neste processo. Salva-se aqui na Assembleia da República o PAN. Pode ser que um dia venha 

ele a promover essa proposta de reversão e cá estamos, e contará sempre com o meu apoio e 

com o apoio do meu grupo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao Senhor Aníbal e a todos os que ajudaram a nascer e fazer crescer estas instituições, 

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, --------------------------------------------------------------  

 ---------- Após anos e anos de luta e sonho, de resistência e fé, de lágrimas e esperança, passam 

hoje 45 anos sobre a data histórica do 25 de Abril de 1974. --------------------------------------------  

 ---------- 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 defender a liberdade até às últimas consequências e 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, não teríamos a 

evolução e o progresso que a que chegamos hoje. -------------------------------------------------------  
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 ---------- Nem tudo está como desejaríamos, mas temos o privilégio de poder discutir, contestar, 

reclamar, gritar ou simplesmente lutar...pelos nossos sonhos! E fazemo-lo em Liberdade e 

Democracia!!!! -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por isso, estamos uma vez mais a comemorar o Dia da Liberdade. -------------------------  

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

 ---------- Viva 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 À CASA DO POVO DE VILA NOVA 

DE MILFONTES: ---------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ---------- A Associação Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes é uma associação sem fins 

lucrativos que, ao longo dos tempos, tem marcado a dinâmica cultural e social da nossa 

comunidade, desenvolvendo com regularidade diversas atividades em várias áreas. ---------------  

 ---------- De entre elas, merece especial destaque o Grupo Coral de Vila Nova de Milfontes, que 

foi fundado a 13 de dezembro de 1986 por pescadores, pastores, agricultores, funcionários 

públicos e reformados. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A sua primeira sede foi nas instalações da Junta de Freguesia mas, atualmente, o grupo 

dispõe de um espaço próprio, na Casa do Povo da vila, onde decorrem semanalmente - nas 
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noites de sexta-feira - as reuniões do grupo para ensaiar as modas que incluem o seu vasto 

repertório e para tomarem todas as decisões relativamente à sua atividade. -------------------------  

 ---------- Ao longo dos anos, o Grupo Coral tem vindo a colecionar um conjunto de importantes 

atuações em festas e feiras municipais, em programas de televisão e até em festivais de Verão 

com repercussão nacional. Num CD editado com o apoio da Câmara Municipal de Odemira, o 

Grupo Coral de Vila Nova de Milfontes teve também a oportunidade de participar com três 

Modas, numa coletânea em que participaram também os diversos grupos corais do concelho. ---  

 ---------- Em 2002, o Grupo Coral teve a honra de participar no encerramento da Presidência 

Aberta pelo Alentejo, promovida por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Dr. 

Jorge Sampaio. Para além destas atuações o Grupo Coral de Vila Nova de Milfontes participa 

regularmente noutras iniciativas culturais e de beneficência, em prol de causas tão nobres 

quanto as da Associação “Vida por Vida” ou da Associação de Reformados e Idosos de Vila 

Nova de Milfontes. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Anualmente, em Agosto, organiza o Encontro de Grupos Corais, com a participação 

de grupos de outras vilas da região e do país. Nestes dias, os grupos desfilam pelas ruas de Vila 

Nova de Milfontes, dando visibilidade e mantendo viva a tradição do Cante Alentejano. ---------  

 ---------- Mas a atividade da Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes é também marcada pelo 

Rancho Folclórico de Vila Nova de Milfontes, que ali tem a sua sede. -------------------------------  

 ---------- Fundado a 18 de fevereiro de 1996 pelo Sr. Mário e pela Sra. D. Esmeralda, tem como 

principal objetivo preservar os usos, costumes e tradições do folclore da região do Alentejo e é 

coordenado com grande entusiamo pela Sra. D. Rosa Guerreiro, também ela Presidente da Casa 

do Povo. A sua primeira atuação teve como padrinho o Rancho Folclórico Cinco Estrelas de 

Abril de Grândola e, a partir daí, o Rancho tem percorrido Portugal de norte a sul, tendo 

dezenas de atuações por ano, tendo já participado em duas atuações em direto para a RTP com 

transmissão para o Mundo. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O grupo é constituído por cerca de trinta elementos, das mais variadas idades e 

proveniências do concelho. Apresenta os trajes típicos da região, como os trajes domingueiros, 

a de ceifeira, pescador, padeira, trabalhador do campo, lavadeiras, almocreves, mondadeiras. 

Sendo o único grupo de folclore no concelho de Odemira, são dançadas várias músicas 

recolhidas no concelho, entre as quais se destaca a “Dança da Deca”. A sua tocata é composta 

por bombos, acordeão, ferrinhos, reco-reco, viola, maracas, infusa de lata, pandeiretas e vozes, 

assumindo aqui também um traço de identidade do mundo rural. Anualmente, em agosto, 

também organiza um Festival de Ranchos Folclóricos sendo, anfitrião de outros grupos 

provenientes de todo pais. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas o contributo para o panorama cultural do nosso concelho não se esgota nestas 

duas aéreas do Cante Alentejano e do Folclore. Também no Teatro Amador dita cartas com o 

acolhimento do grupo “Rústico” que surge em outubro de 2011, após a realização de um 

workshop de teatro promovido pela Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes, que tinha como 

principal objetivo aproximar a população local da cultura teatral, promover a socialização e 

combater o isolamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porém, a partir do trabalho desenvolvido neste momento formativo e de 

sensibilização, um grupo de pessoas “apaixonadas” pela representação e com o apoio da Casa 

do Povo de Vila Nova de Milfontes e a direção artística de Rui Pisco, formaliza-se a criação de 

um grupo de teatro, posteriormente batizado de Teatro Rústico, que se vem a apresentar ao 

público em junho de 2012, com peça intitulada “Comédia à la Fontes” tendo esta sido muito 

acarinhada pelo público, o que incentivou à continuidade e desenvolvimento do projeto. 

Seguiram-se depois as apresentações por outras localidades do concelho o que acontece até à 

atualidade, levando o teatro a muitas coletividades, escolas, associações e instituições 

particulares de solidariedade social. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- São alargadas as expressões artísticas que a Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes 
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desenvolve, contribuindo fortemente para a dinâmica cultural do concelho e para a sua digna 

representação ”portas fora”. Para além disso, as atividades que dinamiza são gratuitas, 

promovem a relação intergeracional e mantêm viva as nossas tradições, enriquecendo o 

património imaterial do concelho de Odemira e a vitalidade das nossas localidade. Estes são 

motivos suficientes e justos para que o Município de Odemira, bem como a comunidade em 

geral, reconheçam a Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes, atribuindo-lhe da Medalha de 

Mérito. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em reconhecimento do seu contributo inestimável para o desenvolvimento cultural e 

social do concelho, o Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de Mérito à Casa do 

Povo de Vila Nova de Milfontes.”. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A referida Medalha foi entregue pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pela 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal à representante da entidade homenageada, 

Senhora Rosa Maria do Nascimento Guerreiro, que fez a seguinte intervenção: --------------------   

 ---------- “Quero desde já agradecer ao Município de Odemira todo o apoio que tem dado à 

Casa do Povo, em especial ao Rancho Folclórico, porque sem ele não existia. Muito obrigado 

por tudo e espero que continuem a apoiar a Casa do Povo, o Rancho Folclórico, o Grupo coral e 

tudo o que lá existe. Da minha parte faço o que posso. --------------------------------------------------  

 ---------- Muito obrigada por tudo e 25 Abril sempre!”. -------------------------------------------------  

 ---------- B) MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO AO GRUPO CORAL DE ODEMIRA: ---    

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

 ---------- O Grupo Coral de Odemira constitui uma referência local, tendo sido fundado em 

1977. Desde então, tem mantido a tradição dos cantares e modas alentejanas, algumas herdadas 
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do antigo grupo " Rouxinóis do Mira" que remontam a 1944. ------------------------------------------  

 ---------- São diplomatas, por excelência, do Cante Alentejano, promovendo uma tradição 

cultural ímpar, trajando a rigor com o seu fato "domingueiro" (chapéu, calça e colete pretos, 

camisa branca e lenço amarelo e verde que representam as cores do Concelho), levando as suas 

modas a todo o concelho, região e país e retratando o sofrimento de um povo, na mística 

característica de quem sente a riqueza da alma alentejana e mantendo vivas as suas raízes 

ligadas à dura azáfama de vencer as searas por esse Alentejo fora... Cantam a vida, o trabalho, a 

saudade, o amor, a liberdade e o rio Mira... ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao longo de mais de trinta anos, o Grupo bem representou o Cante Alentejano no 

concelho e na região, tendo a sua dinamização sofrido um certo interregno. Após a consagração 

pela UNESCO, em 2014, do Cante Alentejano como Património Imaterial da Humanidade, 

assistimos progressivamente à revitalização deste emblemático Grupo Coral. Assim, em 22 de 

outubro de 2016, tomou posse uma nova Direção, num processo de renovação alargado aos 

restantes órgãos sociais, presidida pelo professor Nuno Alberto Falcão Nobre de Almeida, que 

também assumiu a função de coordenador. O Grupo conta com o apoio e o carinho da 

comunidade de Odemira que muito se orgulha de ver entrar para o seu Grupo Coral, atualmente 

com 20 elementos, homens e mulheres mais jovens dando continuidade ao trabalho a que o 

grupo nos habituou desde há 40 anos a esta parte. O grupo encontra-se a gravar um CD, 

registando para memória futura e divulgando o Cante Alentejano do concelho de Odemira. ------  

 ---------- Pelo seu percurso histórico, pela referência local e pelo esforço concretizado de 

regeneração do Grupo Coral de Odemira que representa de forma emblemática a cultura, a 

tradição e o património imaterial da nossa terra e preserva a tradição do Cante alentejano, 

mantendo-se sempre fiel a uma identidade musical do Cante intrínseca ao concelho, o 

Município de Odemira e toda a comunidade odemirense reconhece, apoia e distingue este 

trabalho com a entrega da Medalha de Mérito. ------------------------------------------------------------  
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 ---------- Em reconhecimento do seu contributo inestimável para o desenvolvimento cultural e 

social do concelho, o Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de Mérito ao Grupo 

Coral de Odemira.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A referida Medalha foi entregue pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pela 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal aos representantes da entidade homenageada, 

Senhoras Maria Júlia Ferro e Noémia Bejinha e o Professor Nuno Almeida, e a intervenção de 

agradecimento foi efetuada pelo último, a qual seguidamente se transcreve: ------------------------  

 ---------- “Queremos agradecer ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, à Senhora 

Vereadora da Cultura e ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador e Santa 

Maria, porque sem V. Ex.ªs seria impossível a existência deste projeto do Grupo Coral de 

Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Queremos também agradecer a outras associações culturais, em especial à Gesto, 

parceiro em projetos passados e esperamos futuros. -----------------------------------------------------  

 ---------- A todos vós o nosso agradecimento. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma palavra também de apreço ao Senhor Fernando Loução que através das Juntas se 

tem oferecido para transportar os elementos do nosso Grupo para os ensaios de sexta-feira. -----  

 ---------- Como sabem a importância do Cante Alentejano ficou em evidência pelo facto de ter 

sido considerado Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO – Nações Unidas. --------  

 ---------- O nosso projeto, a razão da nossa afirmação como Grupo Coral é preservar e dar 

continuidade à grande importância do Cante e da nossa região em especial e à do Alentejo de 

uma maneira em geral; é desenvolver um projeto pedagógico a fim de manter através das 

nossas gentes futuras as nossas tradições locais. Vão neste sentido as gravações que estamos a 

terminar para o lançamento do CD em novembro, a aprendizagem em meio escolar do cante 

local e as atuações regulares do Grupo Coral em várias localidades dentro e fora do concelho. --  

 ---------- Estamos a trabalhar com o Município de Odemira no sentido de obter melhores 
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condições com a finalidade de conseguirmos cumprir o objetivo do Grupo Coral que como 

canta a moda: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira escuta lá -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os teus filhos a cantar ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Amam-te de coração --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Motivos porque aqui estão -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para te representar. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Obrigado”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- C) MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A ANÍBAL MENDES SIMÃO:  -----------  

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

 ---------- Aníbal Mendes Simão, com os seus 86 anos de idade, residente em Pereiras-Gare, 

sempre foi um Homem conhecido pela sua integridade e ampla dedicação às causas, um lutador 

pelo desenvolvimento da sua Terra e Freguesia, pelo bem-estar da sua população. Empresário, 

dedicou-se ao comércio e à indústria de panificação, mas a vida política também o atraiu. --------  

 ---------- Aníbal Mendes Simão foi um líder reconhecido, eleito nas primeiras eleições 

autárquicas realizadas em 12 de dezembro e 1976, para a Assembleia de Freguesia de Santa 

Clara-a-Velha. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Homem de ação, é um exemplo de cidadão e de político. A sua principal luta foi pela 

criação da Freguesia de Pereiras-Gare e pela resolução das grandes necessidades dos seus 

concidadãos, visando a criação de infraestruturas de bem-estar para todos, entre as quais de 

saneamento básico, pavimentação de estradas, pontes, igreja e jardim-de-infância. ----------------  

 ---------- Das suas mãos e de outros Amigos e Camaradas, nasceu uma Freguesia, Pereiras-
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Gare, uma Freguesia no interior do concelho de Odemira, constituída em 1985, para a qual 

Aníbal Mendes Simão foi eleito Presidente de Junta de Freguesia, cargo que desempenhou 

durante quatro mandatos, 16 anos pela CDU, com grande amor e dedicação à causa pública. ----  

 ---------- Aníbal Mendes Simão foi igualmente Fundador e Presidente, durante 10 anos, da 

Associação de Caçadores da sua terra, e Fundador do Clube Pereirense. Homem visionário, as 

letras e a poesia também fizeram parte da sua vida, tendo publicado algumas obras, das quais se 

destacam o livro intitulado “Pereiras-Gare: Uma Razão”, de 2007, e o Livro de Poesia Popular 

“Brincando, brincando, se dizem as verdades”, de 2010. -----------------------------------------------  

 ---------- Aníbal Mendes Simão destaca-se pelas suas qualidades de autarca, empreendedor, 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. -------------------------------------------------------  

 ---------- Constitui um imperativo de Justiça que a Comunidade reconheça publicamente o papel 

e a ação de Aníbal Mendes Simão como um exemplo para as gerações vindouras pela sua 

Dedicação, Rigor e Mérito. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho e obra, ao serviço da 

Comunidade Odemirense, o Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de Mérito a 

Aníbal Mendes Simão.”. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A referida Medalha foi entregue pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pela 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal ao homenageado e a intervenção de 

agradecimento foi efetuada pela Senhora Lígia Rodrigues Mendes Simão, filha do 

homenageado, a qual seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------------  

 ---------- “Exm.ºs Senhores e Senhoras ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Muito bom dia a todos! ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vou transmitir estas palavras em nome do meu pai: ------------------------------------------  
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 ---------- Exm.ª Senhora Presidente da Assembleia Municipal ------------------------------------------  

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

 ---------- Restantes Membros e demais entidades presentes ---------------------------------------------  

 ---------- É com enorme sentimento de gratidão que estou hoje aqui presente para receber a 

medalha de mérito municipal proposta pela Câmara Municipal e atribuída pela Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Agradeço o reconhecimento pelo meu percurso enquanto impulsionador da criação da 

Freguesia de Pereiras-Gare e seu Presidente durante dezasseis anos, assim como membro da 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi com muito empenho e dedicação que trabalhei em função da melhoria das 

condições de vida dos habitantes de Pereiras. Em 1985 foi criada a Junta de Freguesia de 

Pereiras-Gare e a partir daí iniciaram-se os esforços junto da Câmara Municipal e outras 

entidades competentes para que fossem criadas condições dignas de se poder viver nesta aldeia.  

 ---------- Ao receber esta medalha não posso deixar de dar uma palavra de agradecimento aos 

Presidentes das Câmaras durante este período, Dr. Justino Abreu dos Santos, Senhor Cláudio 

Percheiro e Senhor António Camilo, aos restantes membros do Executivo Camarário e aos 

Presidentes de outras Juntas de Freguesia, na sua maioria grandes amigos; à D.ª Maria Elisabete 

Guerreiro, funcionária da Junta de Freguesia pelo seu profissionalismo, dedicação e amizade ao 

longo de tantos anos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Termino com um enorme agradecimento ao Eng.º José Alberto Guerreiro, Presidente 

da Câmara Municipal de Odemira e à D.ª Ana Aleixo, Presidente da Assembleia Municipal de 

Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Bem hajam a todos! ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Muito obrigada!”. -----------------------------------------------------------------------------------  

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



-55- 
25-04-2019 

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que felicitou novamente os 

homenageados e enalteceu a riqueza da Cerimónia onde, durante a manhã, se prestou aquela 

justa homenagem e se evocaram os valores de Abril pelas diferentes forças políticas com 

assento na Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 trinta 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, ---------  


