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 --------- ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

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

DE DOIS MIL E ONZE: -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, realizou-se no 

auditório da Biblioteca Municipal “José Saramago”, em Odemira, uma sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal, presidida pela senhora Natália Maria Rocha de Brito Pacheco 

Cabecinha, Presidente da Assembleia Municipal, secretariada pelos senhores Amâncio 

Francisco Mendes da Piedade (Primeiro Secretário) e Paula Cristina dos Santos Custódio 

(Segundo Secretário), e convocada pela primeira nos termos do artigo quinquagésimo e da 

alínea b) do número um do artigo quinquagésimo quarto, da Lei número cinco A, barra dois mil 

e dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove 

barra noventa e nove de dezoito de Setembro, conjugado com o disposto na alínea b) do 

número um do artigo décimo quarto do respectivo Regimento, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto Único: SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

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

 --------- Estiveram presentes, para além dos membros da Mesa, trinta e um membros da 

Assembleia Municipal, a saber, os senhores os senhores Abílio José Guilherme Béjinha, 

António Carlos Ramos Ruas Gonçalo Ventura, Carlos Manuel Simões Carvalho, Cláudia Isabel 

Neves Pacheco da Silva, Dário Filipe da Conceição Guerreiro, Dinis Manuel Campos Nobre, 

Eduardo Abrantes Francisco, Florival Matos Silvestre, Hélder Ledo António, Helena Maria 

Theodora Loermans, Humberto Inácio da Encarnação, Idílio Manuel Guerreiro Gonçalves, 

João Miguel Nobre Rebelo dos Reis, João Palma Quaresma, José da Silva Valério, José Gabriel 

Rodrigues Opanashchuk Lourenço, José Júlio Rosa de Oliveira, José Manuel dos Reis 

Guerreiro, José Vieira Ramos, Manuel António Dinis Coelho, Manuel de Matos Sobral Penedo, 
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Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel José Pereira Guerreiro Martins, Márcia Cristina Viana 

Silva Inácio, Maria Luísa Vilão Palma, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Mário 

Neves Páscoa Conceição, Nazário Duarte Viana, Paulo Jorge Dias Reis, Vanda Maria dos 

Santos Benito da Silva Ribeiro e Vanessa Isabel Luz Palma Águas de Almeida e as ausências 

dos senhores Joana Nunes Cortes de Matos Figueira, Leonel Nunes Rodrigues, Presidente da 

Junta de Freguesia de Pereiras-Gare, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira e Sónia 

Alexandra Martins Raposo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Do executivo da Câmara Municipal de Odemira estiveram presentes os senhores José 

Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da referida Câmara Municipal; Hélder António 

Guerreiro, Sónia Isabel Nobre Correia e Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista; Cláudio José dos Santos Percheiro, Maria da 

Piedade Grego Dias Sobral Barradas e António Manuel Assude Ferreira, Vereadores eleitos 

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

 ---------- Registou-se também a presença do senhor General Manuel Monge, Governador Civil 

do Distrito de Beja, previamente convidado para assistir à presente sessão, bem como dos 

senhores Justino Augusto Baptista Abreu dos Santos, Cláudio José dos Santos Percheiro e 

António Manuel Camilo Coelho, convidados na qualidade de ex-Presidentes da Câmara 

Municipal de Odemira e Manuel António Dinis Coelho, na qualidade de ex-Presidente da 

Assembleia Municipal de Odemira. ------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Pelas onze horas e dez minutos, a senhora Presidente da Assembleia declarou, nos 

termos da Lei, aberta a sessão e passou de imediato ao tratamento da Ordem de Trabalhos. ------  

 ---------- Ponto Único: SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

ANIVERSÁRIO DO “VINTE E CINCO DE ABRIL”: Ao dar-se início à sessão solene, a senhora 

Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra aos representantes das diversas forças 
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políticas com assento neste órgão, cujas intervenções se passam a transcrever: ---------------------  

 --------- a) Intervenção do membro representante do Bloco de Esquerda, senhor Carlos Manuel 

Simões Carvalho: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Senhor Governador Civil, ------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Senhor Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------  

 --------- Restantes Membros da Mesa da Assembleia Municipal, -------------------------------------  

 --------- Senhores Deputados, -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, ---------------------------------------------------  

 --------- Restante Público. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 25 de Abril 2011, 37 anos depois. ----------------------------------------------------------------  

 --------- Há 37 anos o povo português viveu uma revolução essencialmente militar, pois não 

existia nenhuma força representativa num país dominado por um regime totalitário, sendo a 

única instituição que escapava em parte à máquina totalitária que era justamente a Força 

Armada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Movimento das Forças Armadas Portuguesas na profunda convicção de que 

interpretava as aspirações e o interesse da esmagadora maioria do povo português criou um 

programa com várias medidas, tanto imediatas como de curto prazo, para a resolução da grande 

crise nacional que Portugal atravessava na altura. --------------------------------------------------------  

 --------- Enumero algumas dessas medidas, tais como a abolição da censura, a liberdade de 

reunião e de associação, a liberdade de expressão e de pensamento, uma nova política 

económica posta ao serviço do povo português, em particular das camadas de populações mais 

desfavorecidas que implicaria uma estratégica anti-monopolista; também uma nova política 

social em todos os domínios, essencialmente com o objectivo da defesa das classes dos 

trabalhadores, melhorando a qualidade de vida de todos os portugueses, entre outras. -------------  
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 ---------- Após este anos, 37 anos, o povo português vê-se privado de tais medidas que 

garantiam direitos e liberdades que foram conquistados no 25 de Abril de 74. ----------------------  

 ---------- Ao longo destes anos vemos um bloco central a governar ao sabor da especulação, dos 

lobbies, do capital, dos interesses pessoais, dos interesses partidários, acabando com o Estado 

Social e aumentando as desigualdades sociais e esquecendo os valores dos cidadãos 

portugueses que cada vez mais estão desacreditados perante os seus representantes políticos, 

sendo uma prova disso a abstenção actual. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- É tempo de reflexão! -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É tempo de unir forças para vencer Portugal e não desistir, pois a batalha é longa e 

começa agora. O caminho a percorrer é tortuoso. É claro que a entrada do FMI prova a 

incompetência destes Governos sucessivos aliados ao capital. O povo não merece ser 

escravizado, desvalorizado e que as próximas gerações fiquem com uma vida endividada de 

gestões desastrosas criadas pelo grande capital. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O 25 de Abril é sempre! ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva o 25 de Abril de 74! --------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- b) Intervenção do membro representante da Coligação “Odemira no Bom Caminho”, 

senhor José Gabriel Rodrigues Opanashchuk Lourenço, Presidente da Junta de Freguesia de 

Vila Nova de Milfontes: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Exm.º Senhor Governador Civil, ----------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Exm.ºs Senhores Ex-Presidentes da Câmara Municipal, --------------------------------------  

 ---------- Exm.ªs Senhoras Vereadoras, ---------------------------------------------------------------------  
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 --------- Exm.ºs Senhores Vereadores, ---------------------------------------------------------------------  

 --------- Exm.ºs Senhores Presidentes de Junta, ----------------------------------------------------------  

 --------- Exm.ªs Senhoras Deputadas da Assembleia Municipal, --------------------------------------  

 --------- Exm.ºs Senhores Deputados da Assembleia Municipal, --------------------------------------  

 --------- Exm.ºs Senhores Trabalhadores da Câmara Municipal, --------------------------------------  

 --------- Minhas Senhoras e meus Senhores, e demais Convidados. ----------------------------------  

 --------- Há trinta e sete anos que se comemora o dia da Liberdade, uma Liberdade que não 

chegou a ser plena, porque a organização do Poder Político reflectida no Estado, não soube 

garantir ao Povo a Justiça e a Segurança. ------------------------------------------------------------------  

 --------- Liberdade sem justiça e segurança, não existe, não é Liberdade! ---------------------------  

 --------- O poder político pertence ao Povo, mas o mesmo poder é delegado através de eleições 

nos partidos políticos e seus dirigentes. --------------------------------------------------------------------  

 --------- O Estado de Direito Democrático, teoricamente, é a organização do poder político 

caracterizado pelos órgãos de soberania e pela separação e inter-dependência dos três poderes: - 

Legislativo, Judiciário e Executivo. ------------------------------------------------------------------------  

 --------- A unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições democráticas é 

garantido pelo Presidente da República, através de uma magistratura de influência conciliatória 

entre os partidos políticos, a organização do poder político e os outros poderes. --------------------  

 --------- O sistema político, é pois um sistema híbrido porque não é presidencialista nem 

parlamentarista. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Poder económico deveria estar subordinado ao poder político, teoricamente até está, 

mas na prática sabemos que é o contrário! -----------------------------------------------------------------  

 --------- O crescimento e o fortalecimento de um terceiro poder, (há quem diga que é o quarto 

ou quinto) o Poder Mediático, (o poder da imprensa escrita, falada, televisiva e netista) 

controlado pelo poder económico, deslumbra os agentes políticos, criando estes, realidades 
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socioeconómicas e financeiras virtuais. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Estado detentor de parte do poder mediático, este é usado pelo poder executivo na 

prossecução dos seus objectivos, e não no ensino e cultura do Povo. São despejados milhões 

nos canais públicos de televisão, para pagar a jornalistas, analistas e comentaristas, muitos 

deles professores universitários, juízes, advogados e políticos reformados, que têm o “dom” de 

dizer uma coisa e o seu oposto com as mesmas palavras, depois do facto. ---------------------------  

 ---------- O poder executivo derivado do poder político, não resiste às propostas de satisfação do 

poder económico, na obtenção dos meios que lhe permita conservar o seu status quo! ------------  

 ---------- O poder legislativo, submisso ao executivo do maior partido, esquece a origem da 

legitimidade representativa, e, preocupa-se com a conservação das mordomias enquanto não 

passa a executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A dialéctica cínica, hipócrita e demagógica do poder político é amplamente promovida 

e divulgada pelo poder mediático, que cria mitos, promove e derruba quem lhe convém; esta 

está condenada! O Povo no seu todo não se deixa enganar! --------------------------------------------  

 ---------- O Poder Judiciário deixou-se contaminar, condenam-se inocentes, soltam-se ladrões e 

absolvem-se criminosos. Os tribunais funcionam em função da capacidade de defesa 

(económica) dos arguidos, a matéria de facto é preterida pela subjectividade que rodeia os 

mesmos factos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Povo, verdadeiro detentor do Poder Político, vive num estado democrático de direito 

de promiscuidade, de corrupção e de injustiça. Disse, num estado democrático de direito, e não 

num estado de direito democrático. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- São explorados e castigados os que trabalham e produzem, e, premiados os que nada 

fazem, (nem fizeram) através de subsídios de inserção e de diplomas académicos pré-

fabricados, em nome de um Estado Social. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Do léxico político desapareceu a palavra mentira, esta foi substituída pela palavra 
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inverdade, para se confundir mais facilmente com a verdade; a palavra de honra pelo contrato 

ardiloso; a honestidade pela esperteza; a dignidade pela manhosice; os princípios e valores 

morais pelos interesses materiais de ocasião, etc., etc., --------------------------------------------------   

 --------- O Povo, também se deixou ludibriar, quis viver acima das suas possibilidades, o 

dinheiro fácil da banca permitiu satisfazer necessidades pré criadas pelo poder mediático, tal 

como o poder executivo o fazia. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Sem se aperceber, o Povo também se transformou, não no seu todo, mas 

individualmente, a sociedade entrou em transformação porque a principal instituição, a família, 

entrou em desagregação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Algumas das transformações da sociedade, sendo contra-natura são incontestáveis, 

porque têm a bênção de todos os poderes, apesar de não terem do Povo. -----------------------------  

 --------- A crise económica e financeira chegou, bateu-nos à porta, voltámos a ser pobres, 

voltamos a estender a mão. Anterior àquela, cresceu a crise política, caracterizada pela 

prepotência, arrogância e teimosia megalómana. A crise social de valores, de códigos 

deontológicos, da ética e coerência é anterior às outras crises e agravou-se com elas. -------------  

 --------- Desculpem a minha ignorância, mas não consigo compreender como “47 sábios” só 

agora vêm exigir um pacto de salvação nacional, ao poder político, se eles também 

contribuíram para o naufrágio! ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Sábias eram as palavras, proferidas um dia por um Homem: - Sobre política e 

negócios dizia: - “ Hoje já não há aldrabões, só há gajos espertos”. -----------------------------------  

 --------- Sobre economia e finanças, dizia: “ Antigamente o dinheiro fazia bailar cães, hoje os 

cães fazem bailar o dinheiro”. -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Como a esperança é a última a morrer, resta-me ter esperança de poder continuar a 

comemorar o 25 de Abril! ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resta-me ter esperança de que os princípios e os valores morais voltem a ser 



-8- 
25-04-2011 

praticados e não sejam usados demagogicamente. -------------------------------------------------------  

 ---------- Resta-me ter esperança, de mais pobres materialmente, voltarmos a ser ricos 

moralmente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Resta-me ter esperança nas gerações futuras! --------------------------------------------------  

 ---------- Resta-me ter esperança num novo 25 de Abril!” -------------------------------------------- ---  

 ---------- c) Intervenção do membro representante da Coligação Democrática Unitária, senhor 

João Palma Quaresma: ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Exmo. Sr. Presidente e ex presidentes de Câmara aqui presentes ---------------------------  

 ---------- Exmos. Srs. Vereadores ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exmo. Governador Civil do Distrito de Beja ---------------------------------------------------  

 ---------- Exmos. Srs. Convidados ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exmos. Membros desta Assembleia Municipal ------------------------------------------------  

 ---------- Todos os presentes ----------------------------------------------------------------------------------    

 ---------- Democracia. Tendo em mente que não há sistemas perfeitos para organizar a 

sociedade, a democracia é, nas sociedades modernas, a forma mais justa, capaz de satisfazer as 

necessidades plenas de liberdade do ser. -------------------------------------------------------------------   

 ---------- Nela todos tem o direito e dever de se imiscuir, até ao ínfimo pormenor nos assuntos 

comuns, de forma igualitária, tolerante, verdadeiramente informada, e, ao mesmo tempo, sem 

perderem o direito à diferença da individualidade. -------------------------------------------------------   

 ---------- O Homem é por natureza criador, e só em plena liberdade, isenta de condicionantes, 

artificialmente impostas, morais ou materiais, consegue contribuir e ser capaz de erguer uma 

comunidade realmente digna do nome … Democracia. -------------------------------------------------    

 ---------- Numa sociedade democrática sã, os valores humanos de respeito, confiança e 

compreensão pelo próximo devem elevar-se acima de qualquer crença dogmática. ----------------   
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 --------- Uma sociedade onde a verdade das coisas representa a autoridade, produtora de 

indivíduos realmente conscientes e livres, sem descriminações, sem exploração, e rica em 

cooperação. Tal imagem só é uma utopia para aqueles que falsamente acreditam ser livres. ------  

 --------- A revolução de 25 de Abril foi um acto verdadeiramente pro-democrático. Os homens 

e mulheres ousaram romper a legalidade de então, numa manifestação de declarada 

insubordinação, com o nobre objectivo de libertar o povo de uma humilhação de décadas, que o 

reduzia a uma servidão miserável e a uma ignorância mórbida. A todos esses homens e 

mulheres, um sincero agradecimento. ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Não podemos esquecer as profundas marcas que tal regime deixou na sociedade e todo 

o sofrimento físico e psicológico infligido às famílias durante gerações. Não será, de todo, um 

exagero relembrar continuamente aos mais jovens o comportamento criminoso a que os seus 

antecessores estiveram sujeitos por parte do sistema oligarca que Salazar representava. ----------   

 --------- Portugal assistiu a uma mudança notável, a todos os níveis, podemos destacar a saúde, 

onde a taxa de mortalidade infantil estava ao nível do chamado 3º mundo, a democratização da 

educação, a liberdade de expressão, a legalização de partidos e movimentos, até então 

clandestinos… os direitos alcançados pelos trabalhadores… e por tudo isso damos vivas à 

revolução dos cravos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Será, contudo, um erro convencermo-nos que o tempo anterior ao 25 de Abril é coisa 

do passado, irrepetível. Não caiamos no engano de fazer do 25 de Abril apenas uma história 

romântica de final feliz, em que o “bem” triunfou sobre o “mal”, ou melhor, que a democracia 

triunfou sobre o fascismo… temos por certo que a ditadura caiu, desgastada, moribunda… para 

assistirmos ao nascimento da tão almejada democracia. -------------------------------------------------  

 --------- Democracia. Há, porém, que olhar para ela hoje, com franqueza, e ver no que se 

transformou. Há que ouvir o povo… -----------------------------------------------------------------------  

 --------- O sistema político português actual está longe, e cada vez mais distante, de representar 
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em pleno a vontade das populações. Foi prometido um futuro risonho, ao longo de décadas, 

eleição após eleição, num processo que se transformou num autêntico circo de falsas intenções, 

num jogo onde se exerce o poder e se finge governar… Para os políticos que lideraram e 

lideram a nação nascida da revolução, mentir para manipular passou a ser o “modus operandi”, 

no qual, a comunicação social de massas tem sido decisiva em prol da desinformação e da 

omissão da verdade. O real eleitorado, aquele das maiorias absolutas mal ultrapassa os 20% do 

total de eleitores… há que parar para pensar nesta democracia. ----------------------------------------   

 ---------- A crise de hoje nada mais é que um capítulo de uma narrativa que começou escassos 

anos após o 25 de Abril, quando se começou a endividar a nação para lucro de bancas, grandes 

grupos económicos, nacionais e estrangeiros. Toda a estrutura socioeconómica ficou 

subordinada ao poder financeiro. Transmitiu-se uma falsa sensação de prosperidade e em 

simultâneo destruíram-se, lentamente, os sectores produtivos mais estratégicos…. Criou-se uma 

pseudo-economia à base de uma pesada máquina pública que alimenta inúmeras entidades, 

empresas, fundações e institutos cuja função primordial é assegurar as suas clientelas 

partidárias, e abastecer interesses privados com bons negócios e parcerias. Agora pede-se 

austeridade, e essa recai sempre sobre os meios vitais de soberania e desenvolvimento social… 

a educação, saúde e justiça pondo-os em risco. A inutilidade despesista do estado permanece 

intocada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Dinheiro da Europa, a troco da pulverização do que restava da produção nacional, 

não foi mais do que um meio para alimentar as grandes economias centrais e tornar Portugal 

num país ainda mais dependente. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A dívida cresceu, e a par dela cresceu a ausência de valores, dominada por um 

aumento exponencial do consumismo fútil, irracional, super fomentado nos mesmos meios de 

comunicação que elegem governos, separando-nos do sentido humano da vida, separando-nos 

uns dos outros. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Os mais jovens, os filhos da revolução foram entregues a uma ilusão de que todos os 

maus dias desta sociedade haviam acabado. O fluxo monetário fazia desaparecer todas as 

dificuldades. Enquanto aqueles que os avisavam de que estavam a caminhar um dúbio percurso 

que poderia acabar mal, eram vistos como pessimistas, “velhos do Restelo”, não passavam de 

alarmistas. Estes jovens, não obstante as evidências, como a precarização do seu trabalho e a 

perda de demais direitos conquistados por Abril, foram convencidos que tomavam o caminho 

da modernidade, que era a evolução natural das coisas, em nome da eficiência e da 

competitividade. E que eles só teriam a ganhar com isso. Ensinaram-lhes a perseguir o bem-

estar de forma leviana, a serem egocêntricos, o modelo de sucesso passou a ser quase 

exclusivamente medido pela acumulação monetária e a ostentação de bens materiais … Esta 

nova cultura paralisou-lhes o pensamento crítico…e agora estão à rasca, muitas vezes 

inconscientes do que os afecta. Disse uma vez Zeca Afonso falando dos jovens “O sistema 

ultrapassa-os, o sistema oprime-os criando-lhes uma aparência de liberdade” -----------------------  

 --------- A soberania nacional está hipotecada, vítima, mais uma vez do comportamento 

criminoso por parte dos líderes da nação. ------------------------------------------------------------------  

 --------- O mau estar é transversal ao grosso da sociedade, que de socialismo pouco ou nada 

tem. Teremos que trabalhar arduamente, forçados a fazer sacrifícios, sem compensação… esse 

injusto fardo será herdado pelos nossos filhos, netos e bisnetos. As conquistas de Abril 

desvanecer-se-ão para dar origem a uma escravatura moderna, mais perversa que a anterior, 

onde os frutos do trabalho serão canalizados, cada vez em maior quantidade, para pagar juros à 

alta finança que nada produz e tudo consome. As desigualdades aumentarão tremendamente, 

será cada homem por si só, geração após geração, numa morte lenta, apenas para satisfazer a 

exigência virtual dos números e a ganância doentia de alguns. -----------------------------------------  

 --------- Para travar esta tendência urge uma nova revolução, a começar sobretudo nas mentes. 

Há que romper com este entorpecimento de ideias e adquirir consciência da realidade. É 
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preciso reconhecer em nós próprios que somos capazes, sem vaidades, cientes das nossas 

limitações, de recuperar a dignidade e a liberdade. Sejamos irreverentes de forma inteligente, 

numa recusa assertiva das condições que nos impõem. --------------------------------------------------   

 ---------- Na educação é necessário voltar a por a tónica na relação pedagógica de qualidade 

baseada no rigor científico. Delegar as funções administrativas que sobrecarregam professores, 

cujo sucesso depende de processos meramente burocráticos. Há que libertar a classe docente 

para a realização da sua nobre missão, dotando-a de meios de auto valorização, motivando-os 

de facto para o engrandecimento das futuras gerações. É neste sector que reside a esperança de 

futuro. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A lógica economicista tem de ser erradicada do sistema de saúde, a formação de 

médicos deve ser ajustada às necessidades nacionais. É imperioso que um sistema de saúde 

abranja toda a população, com qualidade, independentemente das possibilidades financeiras de 

cada um. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Justiça dos diferentes pesos e medidas tem de acabar, recusemos a sua corrupção… 

descaradamente exibida nos órgãos de comunicação social. --------------------------------------------  

 ---------- Não nos basta ter esperança, será necessária acção, fundamentada e organizada. 

Recorramos de novo à insubordinação se necessário. Não nos acomodemos aos falsos 

confortos… elevemos a nossa massa crítica, Honremos aqueles que fizeram Abril, façamos a 

democracia acontecer. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais poderia ser dito, mas não sendo este o local próprio para pormenorizar tais 

assuntos, terminarei com um pensamento de um célebre autor do séc. XVI Thomas More. -------  

 ---------- “Por toda a parte […], onde todas as coisas se avaliam por dinheiro, nunca poderá 

organizar-se a justiça e a prosperidade social (…)” ------------------------------------------------------  

 ---------- Da nossa parte tudo faremos para não deixar morrer Abril”. ---------------------------------  

 ---------- d) Intervenção do membro representante do Partido Socialista, o senhor João Miguel 
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Nobre Rebelo dos Reis: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Exmo. Senhor Governador Civil do Distrito de Beja; ---------------------------------------  

 --------- Exma. Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Odemira; -------------------------  

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

 --------- Exmos. Senhores Vereadores; --------------------------------------------------------------------  

 --------- Caríssimos colegas membros da Assembleia Municipal; -------------------------------------  

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

e demais membros destes órgãos; ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ex.mas Autoridades Civis e Militares; ----------------------------------------------------------  

 --------- Ilustres e distintos convidados presentes; -------------------------------------------------------  

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

 --------- A ditadura que imperou em Portugal durante 48 negros anos foi um factor de oposição 

ao progresso do conhecimento em geral, e ao das ciências humanas em particular. A presença 

ainda que invisível de Salazar pairava em toda a parte. Durante esse período os Portugueses 

foram lentamente sucumbindo aos ideais de um Salazarismo redutor do espírito criativo, do 

pensamento livre e da expressão, que através da censura e da opressão criou uma sociedade 

repleta de Medos e Desconfianças. -------------------------------------------------------------------------   

 --------- Volvidos 37 anos, alguns desses medos e desconfianças continuam presentes na nossa 

sociedade. Uma sociedade que caminha em sentidos opostos, onde prevalece a luta pelo poder, 

criando divisões e roturas internas, que colocam em risco o espírito de coesão e união 

essenciais para a construção de um país forte. Forte não só economicamente como 

democraticamente. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 --------- Entre governos provisórios e governos eleitos democraticamente, Portugal, a seguir ao 

25 de Abril de 1974 teve 18 governos. Este facto evidencia bem a constante instabilidade a que 

o país foi e continua a estar sujeito. Um país que continua incapaz de construir um projecto, a 
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longo prazo, assente em valores e ideais fortes, que seja capaz de mobilizar a sociedade em 

torno de um objectivo comum e conjugar forças num único sentido. Sem estabilidade política, 

sem confiança no sistema jurídico e com desigualdades sociais cada vez mais evidentes, não 

será possível encontrar a estabilidade que este país tanto necessita. -----------------------------------  

 ---------- Como todos sabemos hoje vivemos um momento de grande instabilidade, resultante da 

crise económica de 2008. A crise, essa palavra tantas vezes repetida que tal como no velho 

regime ameaça, amedronta e oprime todos aqueles que a sentem mais de perto. Uma crise que 

recentemente desembocou numa crise política, na queda do governo e consequente pedido de 

ajuda externa ao FMI. Será esta uma crise resultante destes últimos anos, ou será uma crise que 

se arrasta pelo nosso país desde há muito? ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Estes são tempos conturbados, onde todos procuram culpados e responsáveis pela 

actual situação. Uns culpam os governos, outros os bancos, outros a comunidade europeia, as 

agências de rating, o capitalismo desenfreado e alguns chegam mesmo a culpar a globalização!  

 ---------- Como é costume em Portugal a culpa morrerá solteira, ou melhor, a culpa será sempre 

do outro, nunca minha, nunca nossa! -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Todos nós temos uma quota-parte de responsabilidade pela situação a que o país 

chegou.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Devido à situação actual algumas vozes se levantam dizendo que a nossa soberania e 

democracia poderá estar ameaçada. Felizmente não é a liberdade que está ameaçada. Outros 

pedem baixinho uma nova revolução, um novo 25 de Abril. O que precisamos realmente é de 

uma revolução. Uma revolução que comece dentro de nós. Que seja uma revolução com nós 

próprios, uma revolução que nos torne cidadãos conhecedores não só dos nossos direitos, mas 

também das nossas obrigações perante a sociedade. Uma revolução interna que nos faça 

crescer, que nos torne capazes de todos os dias colocar em prática os ideais e valores de Abril: 

IGUALDADE, FRATERNIDADE, INTEGRIDADE, CIVISMO, entre outros. --------------------  



-15- 
25-04-2011 

 --------- Graças ao 25 de Abril de 1974 vivemos em democracia. Uma democracia que espero 

que se torne adulta, dinâmica e forte. Eu acredito na democracia. Eu acredito em nós. Mas não 

podemos esquecer que esta é uma fase que exige uma participação activa e contínua por parte 

dos cidadãos. Não nos podemos apenas limitar a exercer o direito de voto. É pois fundamental 

que a sociedade civil, acompanhe de forma inequívoca o funcionamento dos governos eleitos 

democraticamente. Temos a responsabilidade de preservar este bem precioso, que é viver em 

liberdade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Em 1963 Bob Dylan dizia, poeticamente, duas coisas na mesma frase: que os tempos 

estavam mudando e que a mudança é da natureza dos tempos.  ----------------------------------------  

 --------- Saibamos então aproveitar estes tempos de mudança. ----------------------------------------  

 --------- Saibamos ser livres! --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 --------- Interveio o senhor Governador Civil do Distrito de Beja, General Manuel Monge que 

disse o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Senhora Presidente da Assembleia Municipal, deixe-me cumprimentar na sua pessoa 

toda a Assembleia Municipal, todos os eleitos, todos os funcionários, porque Vossa Excelência 

é a dona desta cerimónia, porque ela é realmente feita, com no antecedente, no âmbito da 

Assembleia Municipal. Os meus cumprimentos gratos! -------------------------------------------------  

 --------- Senhor Presidente da Câmara, deixe-me juntar-lhe todos os senhores Vereadores, 

Presidentes das Juntas de Freguesia em grande número, porque também há muitos no seu 

concelho e restantes autarcas e cumprimentar no senhor Presidente e em todos os outros, o 

Povo deste concelho que Vossa Excelências representam legitimamente. ----------------------------  

 --------- Senhor Presidente Justino, senhor Presidente Camilo, senhor Presidente Manuel 
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Coelho, perante vós curvo-me em cerimonial de agradecimento por aquilo que representam no 

passado, no presente e nos afectos desta terra. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Senhor Padre Manuel Pato, pároco de Odemira, o senhor é o representante de um 

revolucionário, cuja revolução comemorámos há dois mil anos e como estamos a comemorar a 

revolução nossa eu cumprimento-o como representante do Homem, porque para alguns que não 

têm fé, não têm essa graça, Cristo foi apenas um homem. Agora, Ele realmente morreu também 

pela libertação de um povo que para uns era mais pequeno, para outros era maior, para outros 

como Vossa Reverência e eu é o mundo. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um cumprimento especial aos senhores Presidentes das Associações Humanitárias dos 

Bombeiros de Vila Nova de Milfontes e de Odemira e aos senhores Comandantes de Odemira e 

de Vila Nova de Milfontes, já que os senhores representam aqui um espírito importante de 

solidariedade numa altura em que o “25 de Abril” não pode deixar de representar esse 

sentimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Espero não me ter esquecido de ninguém, mas com um cumprimento de abraço amigo 

a todos os convidados e a todos as pessoas presentes, eu gostaria de dizer que o “25 de Abril” 

foi feito na união, foi feito na libertação de um povo oprimido durante muito tempo. E é esse 

mesmo “25 de Abril” que permite que vozes críticas como aquelas que ouvimos, se exerçam 

com todo o direito, porque é exactamente o direito da crítica, um dos princípios básicos da 

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

 ---------- Só que na última cerimónia pública em que tomei parte aqui há cerca de quinze dias 

em Beja, (…) assinalávamos a saída do primeiro voo comercial. Falaram várias pessoas, o 

Presidente da Câmara, o Ministro (…) e falou um senhor inglês, o representante da Sunville que 

é uma empresa que vai fazer os próximos voos de Beja para Londres e o senhor dizia: “mas 

como é que vocês portugueses só se deleitam a dizer mal daquilo que têm? Vocês tornam mais 

difícil que nós, os operadores possamos fazer alguma coisa por vós, porque vocês estão sempre 
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a destruir aquilo que é vosso.” Ora bem, nós temos muitas críticas, mas nós os mais velhos 

lembramo-nos o que era o nosso povo antes do “25 de Abril”. Os mais novos possivelmente 

têm a felicidade de já só terem disso uma imagem remota. ---------------------------------------------  

 --------- Mas é preciso reconhecer que no meio das agruras e dificuldades que temos, aquilo 

que foi feito que os mais antigos sabem, o que não tinham e aquilo que os seus filhos e os seus 

netos agora têm. Portanto, eu julgo que há também alguma palavra de esperança e ainda que 

nós tenhamos neste momento uma situação bem difícil, as situações bem difíceis devem ver 

com toda a liberdade a critica. Agora, é uma hora de união. (…) Vejam como um dos velhos 

pais da democracia de Portugal, Dr. Mário Soares, fala com toda a gente e procura criar um 

clima de consenso numa altura em que ele faz falta. -----------------------------------------------------  

 --------- Nós, no momento em que ventos alterosos atacam a democracia portuguesa (…) nós 

não vivemos neste momento perigos semelhantes àqueles que se viveram noutros períodos, 

porque na Europa não há, como havia nessa altura, várias ditaduras. Mas atenção, mas há 

ameaças! Reparem como certas forças (…) xenófobas atingem o poder e sopram ventos a seu 

favor em sítios como a Finlândia, como a França. Portanto, a democracia ainda que pensem que 

não é uma flor ténue que tem de ser adubada e tem de ser defendida. E portanto, é 

indispensável que nós nas nossas críticas não nos deixemos de esquecer daquilo que é 

fundamental. E fundamental é a liberdade! E mesmo quando vivemos com dificuldades de 

natureza económica, não se esqueçam que a liberdade custou a muita gente para que nós 

estejamos aqui com tanta felicidade para alguns, julgo para todos, estamos aqui a comemorá-la.  

 --------- Em nome do 25 de Abril um abraço para Odemira, um abraço para todos vós!” ---------  

 --------- Seguiu-se a intervenção da senhora Presidente da Assembleia Municipal, Natália 

Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, que se transcreve na íntegra: -----------------------------  

 --------- “Exmo. Sr. Governador Civil de Beja -----------------------------------------------------------  

 --------- Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odemira -------------------------------------  
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 ---------- Exmos. Srs. Vereadores ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exmos. Srs. Deputados da Assembleia Municipal de Odemira ------------------------------  

 ---------- Exmos. Presidentes de Juntas e de Assembleias de Freguesia -------------------------------  

 ---------- Exmos. Srs. ex - Autarcas do Concelho de Odemira ------------------------------------------  

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

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

 ---------- Minhas Senhoras ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Meus Senhores --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estamos, mais uma vez, a assinalar este marco tão importante na história portuguesa, o 

dia 25 de Abril de 1974. Faz, precisamente, hoje 37 anos que, naquela manhã de Abril, 

Portugal acordou e viu o seu sonho de “ VIVER EM LIBERDADE”, de “ VIVER EM 

DEMOCRACIA” dar os primeiros passos, graças aos “ CAPITÃES DE ABRIL”. -----------------  

 ---------- Nunca é demais recordar estes militares de Abril, estes homens que devolveram ao 

povo, a capacidade e a legitimidade de escolher os seus governantes, através de eleições livres, 

de exprimir as suas ideias, mesmo podendo sofrer contestação, abriu o país ao exterior, através 

da fortificação de relações internacionais, deu dignidade ao seu povo, contribuiu para uma 

melhor distribuição da riqueza, proporcionou igualdade de oportunidades, progressão e 

mobilidade das classes sociais, liberdade de associação, mais acesso à educação, à saúde, ao 

bem-estar; em suma, às melhores condições de vida das populações. ---------------------------------  

 ---------- Os portugueses (quando falo de portugueses, refiro-me à maior parte da população 

portuguesa) começaram a sentir o país como seu, apropriando-se de um sentimento de pertença, 

gerindo o seu próprio destino….tal não significa que não exija sacrifícios, responsabilidades, 

cedências (cedências, principalmente, quando está em causa o bem comum). -----------------------  

 ---------- Decorridos 37 anos de consolidação deste sonho, com caminhos de avanço e de recuo, 

poderemos dizer, pelo menos é a minha convicção, que o saldo é positivo. --------------------------  
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 --------- O exercício da democracia exige que ela se faça, num clima de respeito pelas pessoas, 

pela sua diversidade de opiniões e de intervenções. É importante perceber que em democracia 

todos somos chamados a participar, num exercício livre de cidadania responsável, com 

propostas válidas de todos. As comunidades devem resolver os seus problemas com todos, 

onde os governantes, as instituições, os partidos políticos poderão dar, de uma maneira séria, o 

seu contributo. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 --------- As democracias devem estar ao serviço das comunidades, pois se tal não acontecer, 

correm o risco de constituírem oportunidades para novas ditaduras, dando lugar a novas formas 

de totalitarismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Neste momento, em que assistimos ao derrube de algumas ditaduras no mundo, como 

por exemplo, no Egipto e na Líbia (esta, porém com grande resistência e nem mesmo a 

intervenção internacional tem sido célere e suficiente para a derrubar, causando a morte a 

tantos inocentes), a emergência de sinais no Médio Oriente indica, que outras, felizmente, 

poderão vir também a desmoronar-se. ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Para além de nos orgulharmos do amadurecimento da nossa democracia, não devemos 

esquecer que, naquela manhã de Abril, ela aconteceu de uma maneira suave, civilizada, alegre e 

sem sangue. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Penso que isto também constitui um legado que nos foi deixado pelos nossos 

antecessores, que nos merece reconhecimento e que não deveremos menosprezar. -----------------  

 --------- Neste momento em que Portugal enfrenta uma das suas maiores crises, é importante 

que todos demos as mãos, ultrapassemos divergências, esqueçamos rivalidades e coloquemos 

os interesses nacionais acima de quaisquer outros. -------------------------------------------------------  

 --------- Portugal será aquilo que cada um de nós quer que ele seja!!!! -------------------------------  

 --------- VIVA o 25 de ABRIL! -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- Exmo. Sr. Governo Civil --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exmos. Srs. Deputados Municipal de Odemira ------------------------------------------------  

 ---------- Exmos. Representantes dos Partidos Políticos aqui presentes--------------------------------  

 ---------- Exmos. Srs. Presidentes e Membros das Freguesias aqui presente --------------------------  

 ---------- Sr. Padre Pato ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Srs. Comandantes dos Corpos de Bombeiros e GNR------------------------------------------  

 ---------- Demais Entidades Civis e Militares --------------------------------------------------------------  

 ---------- Demais autarcas -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Funcionárias e Funcionários Municipais, -------------------------------------------------------  

 ---------- Convidados ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- CARISSIMOS AMIGOS, -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As minhas primeiras palavras são de agradecimento e reconhecimento ao senhor 

Governador Civil do Distrito de Beja, General Manuel Monge, que mais uma vez nos honra 

com a sua presença. Para nós, Odemirenses, é um orgulho ser tão distintamente reconhecidos 

com a presença de Vossa Excelência, que por certo a fez de entre dezenas de convites. -----------  

 ---------- E não posso deixar igualmente de destacar e saudar de forma especial, os meus 

grandes amigos ex-Presidente da Câmara, doutor Justino Abreu dos Santos e António Camilo, 

que mais uma vez nos dão uma grande alegria e honra de poder contar com a sua presença 

nesta sessão evocativa do dia da Liberdade. Também um abraço particular ao meu amigo 

Carlos Oliveira. Voltou a estar presente numa outra situação, mas é para mim também uma 
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honra estares aqui, foi de facto um prazer trabalhar contigo. -------------------------------------------  

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

 --------- CARISSIMOS AMIGOS, -------------------------------------------------------------------------  

 --------- Comemora-se hoje mais um ano sobre o 25 de Abril de 1974. E vão 37 anos sobre a 

implantação do regime democrático em Portugal. --------------------------------------------------------  

 --------- Uma comemoração que acontece num período em que o país atravessa uma grave 

crise económica e política, tal como em Abril de 74. ----------------------------------------------------  

 --------- Porém, há diferenças significativas que não convém esquecer, antes pelo contrário, 

realçar!... em 74 vivíamos em repressão, com censura, em guerra colonial, com presos políticos 

e não sabíamos bem …o que era a palavra Democracia e a palavra Liberdade! ---------------------  

 --------- Sou dos que eram ainda recém-chegados à adolescência quando a intervenção dos 

capitães pôs termo ao regime fascista e ditatorial. --------------------------------------------------------  

 --------- Recordo-me que o mundo que me rodeava era muito em tons de cinzento, desde logo 

pelas poucas imagens televisivas que via – a preto e branco, claro, pelos tons marcadamente 

escuros do que se vestia então, e muito em especial, pelo segredar que envolviam algumas 

conversas entre os adultos e pelo silêncio das palavras “liberdade” e “democracia”. ---------------  

 --------- Lembro-me que toda a vizinhança do bairro onde residia, junto à Fonte Férrea, aqui 

em Odemira, se juntou nesse dia na única casa que tinha televisão em todo o bairro, a casa do já 

falecido pintor Vítor Rosinha, ali mesmo à esquerda da entrada do Jardim da Fonte Férrea. O 

senhor Vítor era um homem revoltado, muito discreto, muito humano, amigo das crianças do 

bairro, sempre com o jornal por perto, e de vez em quando contava-nos histórias, por vezes 

segredadas. Era um opositor ao regime político de então, e já havia sido preso político, lutava 

por ideais democráticos e havia uma palavra nele que desconhecíamos, mas que para ele tinha 

muito significado, a palavra democracia. Era um homem perseguido, era um homem que tinha 

como sensibilidade política o então MDP/CDE. ----------------------------------------------------------  
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 ---------- Lembro-me que nesses dias o senhor Vítor estava radiante, comprava todos os dias 

muitos jornais e convidava toda a gente para ir lá a casa ver as notícias. -----------------------------  

 ---------- Aquele homem viveu intensamente a libertação do país e foi ele quem primeiro me 

explicou o que havia acontecido, o porquê e o significado da revolução. -----------------------------  

 ---------- Foi desta forma que participei nos acontecimentos do “25 de Abril”…com ignorância 

e muita ingenuidade, mas acreditem que guardei, desse dia, desses meses e anos seguintes, um 

orgulho e uma reserva de entusiasmo, que me faz sentir neste dia e em cada dia uma 

responsabilidade acrescida “é que eu também acho que participei activamente no “25 de Abril 

de 1974”…e desde então sinto que mesmo aqueles que não o viveram, devem estar envolvidos 

no seu espírito, pois ele mudou as nossas vidas e continua a ser a principal razão da minha 

relação com a política. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para mim os valores do 25 de Abril continuam a ser centrais para o modo de estar e de 

pensar a política, dando à sua prática um especial suplemento de exigência que procuro exercer 

com respeito por todos, com desprendimento, promovendo a participação e o exercício da 

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

 ---------- A verdade é que se conquistaram valores, se criou e desenvolveu o Poder Local 

Democrático e que com ele, desde então, muito trabalho se desenvolveu, com grandes e 

inquestionáveis avanços, já aqui referidos hoje, na educação, na cultura, nas infraestruturas 

básicas, na saúde, na assistência social, na economia, na vida política em geral, entre tantas 

outras matérias da nossa vida colectiva. --------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Para nós Odemirenses, conscientes desta realidade, o dia evocativo da liberdade foi e 

continuará a ser uma data a comemorar e não nos cansaremos de transmitir às novas gerações o 

elevado significado do “25 de Abril”! ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este é um momento para relembrar e homenagear os corajosos militares de Abril, um 
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momento de festa, mas também e como vem sendo hábito, deve constituir cada vez mais, 

também um momento de reflexão! --------------------------------------------------------------------------  

 --------- Um momento para reflectirmos, sobre os valores da liberdade, sobre o Poder Local, 

sobre os direitos e deveres dos cidadãos e daqueles que, em sua representação, exercem 

mandatos políticos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Um momento que pode e deve também reflectir sobre o caminho já percorrido, 

identificando os seus erros, corrigindo trajectórias, projectando novos desafios! -------------------  

 --------- A verdade é que o momento que vivemos exige de todos uma especial e saudável 

capacidade de autocrítica. Não enquanto elemento de martírio, mas enquanto instrumento de 

mudança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Mais do que nunca, devemos ser capazes de saber avaliar onde acertámos e onde 

errámos e, mesmo acreditando estar certos, identificar o que podemos fazer para melhorar. ------  

 --------- Esta capacidade de autocrítica saudável é condição fundamental para cumprir os ideais 

de Abril e atingirmos uma “Cultura de responsabilidade e de um caminho de excelência”. -------  

 --------- Todos queremos sempre mais! Uns tudo reivindicam e exigem, outros tudo querem 

fazer e por vezes a um preço demasiado elevado a pagar não se sabe bem quando! É tempo de 

responsabilizar a ambos! -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Portugal vive momentos difíceis…exigindo-se de todos, sem excepção, uma atitude de 

rigor e responsabilidade, de mobilização dos mais competentes e muito especialmente, que de 

uma vez por todas se monitorizem os desempenhos, se penalizem os excessos e se valorizem os 

contributos de mérito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Neste momento da nossa vida colectiva particularmente exigente, devem assumir 

especiais responsabilidades, todos aqueles que exercem funções dirigentes… 

independentemente da sua condição de eleito ou de funcionário de carreira. ------------------------  

 --------- Assim é, e assim se exige de todos nós, uma “Cultura de Responsabilidade e de 



-24- 
25-04-2011 

Excelência”, “Capacidade de Liderança” e “Espírito de Serviço Público”, num elevado espírito 

de missão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estas condições são fundamentais para que sejamos bem sucedidos neste tempo de um 

mundo em mudanças alucinante, em que assistimos a enormes transformações, vendo com 

espanto o movimento de fuga que os investimentos estão a fazer do outrora ocidente rico, a que 

se tem chamado a deslocalização das empresas, vemos com espanto o caos do mundo 

recentemente rico, próspero e citado como exemplo a copiar, referindo-me por exemplo a 

Países como a Irlanda ou a Islândia! ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A verdade é que este cenário inimaginável há tão pouco tempo atrás obriga-nos a ter 

uma atitude pró-activa na procura de novos modelos de desenvolvimento. --------------------------  

 ---------- Este é também o tempo de deixarmos o discurso da infelicidade, do caos e da desgraça 

generalizada. Este é o tempo em que o dinheiro não abunda! Mas é certo que o dinheiro não 

sumiu! Deslocalizou-se! --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este é o tempo para termos os olhos postos no futuro e gerir melhor do que nunca e 

conscientemente os recursos que estão à nossa disposição, com o objectivo central de reverter 

esta nova realidade. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Minhas senhoras, meus senhores, ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Estará o Poder Local preparado para enfrentar tamanho desafio? ---------------------------  

 ---------- Contará o Poder Central com o Poder Local como parceiro para tamanho desígnio 

nacional? --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As respostas parecem óbvias, mas estão no centro das nossas maiores 

preocupações…e porquê? ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porque…, longe vão os tempos em que não existiam os preconceitos, entretanto 

criados, contra o Poder Local, e a autonomia era universalmente adoptada como boa, pura e 

inquestionável. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Porém, há muito que essa fase de pureza de princípios acabou. -----------------------------  

 --------- A verdade é que a situação actual da autonomia do Poder Local é insatisfatória, tendo 

mesmo vindo a ser agravada nos últimos anos, através de medidas legislativas avulsas 

penalizadoras dos Municípios, confundindo-se fiscalização da legalidade com o controlo 

político do Poder Central. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A esta situação acresce a tendência, de facto, para que haja cada vez mais situações de 

cruzamentos de competências, sempre indesejáveis e penalizadoras para o elo mais fraco, ou 

seja os Municípios. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por outro lado e face a incapacidade frequentemente demonstrada pela Administração 

Central em alguns domínios, tem sido crescente a tendência perigosa para os Municípios 

assumam responsabilidades que não são municipais substituindo-se àquela. ------------------------  

 --------- Este tipo situações tem vindo a revelar-se insistentemente em matérias como a 

Educação, a Protecção Civil, a Acção Social, a Saúde e a Justiça. -------------------------------------  

 --------- O dever da Administração Central é resolver os problemas da sua competência e não 

despejar responsabilidades de forma insustentável sobre o Poder Local. -----------------------------  

 --------- Tal situação é particularmente gravosa, quando nos tempos em que vivemos se 

suspende a aplicação da Lei das Finanças Locais, absorvendo o Estado Central uma fatia 

significativa das verbas destinadas ao Poder Local, revelando-se este (Poder Local), o único 

contribuinte líquido para a redução do deficit efectivo do Estado, pois as verbas entretanto 

retidas às autarquias (cerca de 230 milhões de euros em 2010 e 2011) alimentaram a máquina 

do Estado e o deficit continuou a não descer…antes pelo contrário! ----------------------------------  

 --------- Não obstante este quadro, o contributo do Poder Local para a correcção das 

assimetrias regionais, dentro das suas actuais competências, está a ser genericamente cumprido.  

 --------- Ao longo de mais de 35 anos de Poder Local, novas infraestruturas e equipamentos 

foram construídos, criando condições para a fixação das populações e para a instalação de 
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novos investimentos produtivos. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Só com a descentralização será possível avançar com novos passos, mas apesar de 

sucessivas promessas de diversos Governos, pouco se avançou nesta matéria. ----------------------  

 ---------- Bastará pensar nos sucessivos adiamentos das transferências de competências 

estipuladas na Lei no. 159/99, que deveriam ter sido regulamentadas no prazo de 4 anos (até 

2003), e que continuam em 2011, 12 anos depois, por concretizar em mais de 80%. ---------------  

 ---------- Só com uma verdadeira política de descentralização, mais vasta aliás que a prevista na 

Lei 159/99, será possível ao Poder Local dar novos contributos para a correcção das assimetrias 

regionais, correcção que, reafirma-se, depende essencialmente do lançamento de políticas de 

coesão aos níveis nacional e comunitário, para as quais o reforço das dotações do PIDDAC e 

do QREN são determinantes. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O respeito da Administração Central com a autonomia do Poder Local e o exercício 

desta pelos órgãos autárquicos, no respeito pela Constituição e demais legislação aplicável, são 

factores determinantes para o funcionamento da Democracia em Portugal. --------------------------  

 ----------  Em meu entender, só há Poder Local com todos os valores que Abril lhe deu, quando 

as autarquias locais são verdadeiramente autónomas e têm um amplo grau de autonomia 

administrativa e financeira, isto é, quando forem suficientemente largas as suas atribuições e 

competências, quando forem dotadas dos meios humanos necessários, bem como dos recursos 

financeiros para as prosseguir e exercer. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se assim não for, a existência de autarquias locais dificilmente coincidirá com a 

existência de Poder Local e ainda que haja descentralização jurídica, não existirá, na verdade, 

descentralização política, pois acaba por não existir, ao nível local, um verdadeiro poder 

autónomo de decisão e execução. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porém, as tendências para o acentuar de tentativas de menorização das autarquias e 

para o exercício duma permanente desconfiança para com o Poder Local vêm-se tornando cada 
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vez mais frequentes e insuportáveis. ------------------------------------------------------------------------  

 --------- É o conceito do poder absoluto de uma Administração Central com “mão de ferro”, 

que quer atribuir-se a si própria o direito de dar ordens à gestão municipal, por vezes até através 

de executores técnicos muitos menos qualificados do que os que trabalham nos Municípios. ----  

 --------- Este é pois o tempo para o Poder Central e os seus serviços perceberam, de uma vez 

por todas, que os Municípios não são serviços dos Ministérios, não estão na sua linha 

hierárquica e não estão por isso disponíveis para obedecerem, ou mesmo receberem, ordens 

ilegítimas. Os Municípios têm de ser tratados com dignidade institucional de um parceiro, de 

um verdadeiro parceiro, mas que é autónomo. ------------------------------------------------------------  

 --------- Este é o tempo para fortalecer o Poder Local e não de o enfraquecer! ---------------------  

 --------- Minhas senhoras, meus senhores, ----------------------------------------------------------------  

 --------- Não obstante estes avanços deste 1974 e a confiança no futuro, estamos conscientes 

desta realidade e do muito que está por construir, e que apesar da persistência, ontem como 

hoje, se continua a teimar em não perceber a realidade territorial deste imenso concelho, sendo 

recorrente que por partes dos vários níveis da Administração se pretendam aplicar e por vezes 

impor soluções irrealistas. ------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- A verdade é que nos continuam a querer impor velhas e novas medidas de outras 

realidades do país, em matérias como o Ordenamento, a Educação, a Justiça, a Segurança, as 

Acessibilidades e a Saúde. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Porque acredito no bom senso, na importância do Poder Local que Abril nos deu, na 

sua força, e no seu trabalho, tudo faremos para defender os princípios e interesses dos nossos 

concidadãos exigindo a quem de direito que trate de forma diferente aquilo que não é igual! ----  

 --------- Respeitaremos a legitimidade democrática de todos os órgãos dos vários níveis da 

administração, mas seremos sempre intransigentes no respeito pelas nossas competências em 

defesa dos legítimos direitos da população do nosso concelho, em defesa dos valores de Abril. -  
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 ---------- Obviamente que reconhecemos as dificuldades do País, mas não vamos baixar os 

braços, não nos resignaremos quando estiverem em causa os legítimos interesses dos 

Odemirenses, o desenvolvimento equilibrado do concelho e os princípios da equidade de 

tratamento com outras regiões ou autarquias do País. ----------------------------------------------------  

 ---------- Temos consciência que o caminho é árduo, mas árdua foi também a tarefa daqueles 

que fizeram o “25 de Abril”. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Confio mas capacidades e sentido de responsabilidade de todos sem excepções, 

eleitos, demais dirigentes, funcionários e de todos os Odemirenses em geral. -----------------------  

 ---------- Sou daqueles que acredita que nunca será demais gritar bem alto: vive-se melhor em 

Democracia; vive-se melhor em Liberdade! ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou os presentes 

que seguidamente proceder-se-ia à tradicional “Parada dos Bombeiros”, na Praça da República, 

com as duas Corporações de Bombeiros do Concelho de Odemira, a de Odemira e a de Vila 

Nova de Milfontes, seguindo-se o “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 

agradeceu a presença de todos nesta sessão solene e deu a mesma por encerrada, pelas treze 

horas. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser 

assinada pela Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ----------------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------------  

 

 ----------------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------------  

 

 


