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----------ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO 

DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E UM:------------------------------------------------------------- 

----------Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e um, realizou-se, na sala de 

sessões da Câmara Municipal de Odemira, uma sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal, presidida pelo senhor Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, secretariado pelos 

senhores Filipe José Guerreiro Palma (Primeiro Secretário) e Manuel da Luz Guerreiro 

(Segundo Secretário), e convocada pelo primeiro ao abrigo do número um do artigo 

quinquagésimo, da 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 VIGÉSIMO SÉTIMO 

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

----------Para o efeito estiveram presentes para além dos membros da Mesa, vinte e nove 

membros da Assembleia Municipal, a saber os senhores Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, 

Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Aníbal Mendes Simão, António Augusto Fernandes 

Alves Paulino, António Eduardo Guerreiro Silva, António Maria de Jesus Guerreiro, Catarina 

da Luz Martiniano Ramos, Dulce Loução de Matos Raposo, Horácio de Oliveira Gonçalves, 

Humberto Inácio da Encarnação, João Maria Salvador, Joaquim Maria da Silva Rodrigues, 

Joaquim Maurício Conceição Rosa, Jorge Martins Parreira, José Campos da Silva, José David 

Fernandes Geraldo, José Henrique Lopes, José Manuel da Silva, José Manuel Guerreiro, José 

Manuel Guerreiro Ferreira Silva, José Manuel Reis Guerreiro, José Maria Joana, Manuel 

Bartolomeu Afonso da Palma, Manuel José Silva Correia, Maria Emídia José Gomes da Silva, 

Maria Manuela da Silva Soares Guerreiro, Mário Neves Páscoa Conceição, Raúl Manuel 

Carrilo da Silva Vicente e Rui Boura Xavier e, ausentes os senhores António Carlos da Silva 



-2- 
25-04-2001 

 

Vilhena Roberto, Dominic Robin Cross, José da Silva Valério, Presidente da Junta de Freguesia 

de Luzianes-Gare e Sérgio Brigido Martins.-------------------------------------------------------------- 

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

António Manuel Camilo Coelho, Presidente da Câmara Municipal; António Manuel Viana 

Afonso, Carlos Alberto Silva Oliveira e José Alberto Candeias Guerreiro, Vereadores da 

Câmara Municipal, eleitos pelo Partido Socialista e Cláudio José dos Santos Percheiro, Manuel 

da Silva Cruz e António Maria Viana da Costa, Vereadores da Câmara Municipal, eleitos pela 

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

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

----------Pelas dez horas e trinta minutos, o senhor 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 VIGÉSIMO SÉTIMO 

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

senhor Presidente da Assembleia Municipal, passou a palavra ao senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Odemira, António Manuel Camilo Coelho, que fez a intervenção que abaixo se 

transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------“Senhor Presidente da Assembleia Municipal,-------------------------------------------------

----------Senhores Vereadores,-------------------------------------------------------------------------------

----------Senhores Presidentes das Juntas e Membros da Assembleia Municipal---------------------

----------Senhoras e Senhores convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores,---------------------

----------Odemirenses,----------------------------------------------------------------------------------------

----------Quiseram os valorosos capitães fazer Abril.----------------------------------------------------

----------Desejava-o o povo, cioso de liberdade e de fraternidade, oprimido que estava pelo 

Regime. Na noite escura da censura, na morte dos seus filhos na guerra colonial, nas eleições 

fantoche das chapeladas, na PIDE e no isolamento, morriam as esperanças dos portugueses, 
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morria a nossa dignidade, morria pouco a pouco Portugal.---------------------------------------------

----------Eis porém que no princípio de noite bendita, ao som de música celestial, aparece a 

senha que dita a marcha da liberdade. E mais tarde, ainda ao som de uma outra música, o 

Movimento dos Capitães avança e pela madrugada chega a liberdade.-------------------------------

----------Com ela, o povo na rua!----------------------------------------------------------------------------

----------Com ela a democracia ansiada!-------------------------------------------------------------------

----------Com ela as lágrimas eufóricas de um povo, enfim livre!--------------------------------------

----------Com ela a liberdade de outros povos!------------------------------------------------------------

----------Com ela o voto directo e universal!--------------------------------------------------------------

----------Com ela o Poder Local democrático.-------------------------------------------------------------

----------Senhor Presidente, foram as autarquias, são as autarquias, o esteio principal em que 

assenta a proximidade do povo ao eleito. Belíssimos exemplos desta binómio existiram e 

existem ainda em Odemira. De tal condição resultou e resulta um trabalho dedicado, de 

sacrifício intenso e muitas vezes incompreendido, mas de assinalável interesse em termos de 

serviço às populações. O tempo regra geral acaba por demonstrar tudo isso.------------------------

----------É nas Juntas e Assembleias de Freguesia, é na Assembleia Municipal e finalmente na 

Câmara Municipal, que muitas se resolve o futuro de um povo. É no primeiro degrau da 

administração que mais se sentem as ansiedades, esperanças e frustrações de população e 

eleitos. Foi e é nas autarquias, que a melhor escola democrática prosperou e tem raízes mais 

profundas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Por isso hoje devemos orgulhar-nos daqueles que nos antecederam, prestando-lhes 

público tributo. E temo-los aqui, alguns, entre nós. Se há naturais diferenças que por vezes nos 

separam, há por outro lado causas que nos unem. Assim é tempo de vos dizer, muito obrigado 

em nome de Odemira.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Comemoramos hoje o último 25 de Abril do presente mandato autárquico. Aqui nos 
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costumamos juntar em Sessão Solene claros de espírito e são de coração, unidos em torno de 

uma causa, que vale a pena lembrar pelo seu significado.----------------------------------------------

----------Valerá a pena dizer, tal como no Natal, que Abril será sempre que o Homem quiser. 

Seria bom, de facto.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Porém, nem sempre assim é, já que por vezes, infelizmente vezes demais, a política 

partidária ganha contornos tais que é falha de lealdade, de consideração e de ética, levando a 

situações em que o que deveria unir esforços no sentido de ajudar a resolver, é motivo para 

destruir, retardar e, porque não de ataque pessoal a quem quer resolver, dentro das normas e da 

lei.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Tem isto acontecido vezes demais para que possa em claro, sendo óbvio que num 

fórum democrático, como este é e no espírito e letra que Abril nos trouxe, tal deva ser dito 

claramente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O Partido Socialista está orgulhoso da obra do presente mandato. Não fez tudo o que 

queria, mas fez com toda a certeza tudo o que podia. Os financiamentos às obras foram 

residuais em termos comunitários e apenas agora se começa a ver uma luz ao fundo do túnel, 

que nos cumpre aproveitar ao máximo. Muitas vezes apenas e só o Orçamento Municipal 

suportou o investimento.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Para além disto tivemos a desgraça das intempéries de finais de 97, que durante um ano 

e meio levou a que todo os esforços do município se centrassem na recuperação deste concelho. 

Dos prejuízos declarados, apenas parte foram objecto de compensação, como mostraram os 

mapas elaborados pelo Departamento Técnico do Município. Apesar disso, foi possível com a 

preciosa colaboração das Juntas de Freguesias a dirigir localmente os trabalhos de recuperação, 

restaurar por completo a rede viária, as pontes e pontões. Pela nossa parte foram integralmente 

recuperadas todas as infra-estruturas municipais e mesmo uma boa parte da rede viária.----------

----------Toda esta operação foi dirigida pelos técnicos municipais com horas e horas de esforço 
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de acompanhamento e projecto, tendo o apuro de contas e controlo de execução decorrido a 

cargo do seu director, que merece por isso o nosso reconhecimento, embora ao que parece não 

o mereça por parte de outros que puseram e põem ainda as contas em causa, pese embora as 

explicações e a transparência dos documentos demonstrativos então apresentados.----------------

----------Não posso assim, deixar de criticar a lamentável atitude de alguns eleitos da CDU que 

sem qualquer motivo ou razão trouxeram a público questões relacionados com as intempéries, 

que puseram em causa técnicos e funcionários, eleitos e todo um processo que foi 

acompanhado por quem de direito, e que para além disso teve ao nível da execução e da 

facturação, em especial, a acção das Juntas de Freguesia. Foi de facto triste insinuar e fazer crer 

que tinha havido aproveitamento e desvios de dinheiro, esquecendo maldosa e 

premeditadamente que os custos não processados não foram apenas e só os equipamentos e 

materiais. Toda a frota da Câmara Municipal foi disponibilizada para o processo, e os técnicos 

e funcionários durante um ano e meio para aí na sua maioria trabalharam num enormíssimo 

grau. Não é por isso coisa que se esqueça porque é demasiado mau para ser verdade. É dos 

maus exemplos da política partidária que de facto parece assentar bem a quem o usou.-----------

----------Felizmente que nem todos somos assim!--------------------------------------------------------

----------No que se refere a outras actividades dos autarcas e autarquias, quero saudar a 

compreensão, atitude positiva e sobretudo a abertura de espírito da senhora e senhores 

Presidentes de Juntas. Sem eles não teria sido possível fazer-nos o que se fez. A sua dedicação 

às freguesias, a capacidade de sintetizar situações, permitiu que muitas vezes houvesse uma 

resposta quase imediata e determinados problemas, que não seria possível num concelho com 

as características de Odemira, em que por exemplo o factor área é só por si um enorme 

obstáculo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------A vós, meus senhores um enorme obrigado.----------------------------------------------------

----------Também quero aqui homenagear, porque é justo fazê-lo, a Assembleia Municipal de 
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Odemira. Na diversidade de opiniões e na normal luta política, foi possível e no essencial 

contribuir para o progresso concelhio a todos os níveis.------------------------------------------------

----------Quero ainda referir que na Câmara Municipal, muitas vezes se assistiu a tomadas de 

posição, perfeitamente inúteis do ponto de vista democrático, já que muitas vezes se pautaram 

por pura partidarite aguda, sem senso, sem lógica e de todo prejudiciais ao normal andamento 

dos processos. Gostaria ainda de dizer, que em certos sectores houve e há claros bloqueis à 

actividade municipal, sem contornos muito definidos mas claramente com a intenção política 

de demorar acções e processos. A seu tempo terão o tratamento adequado, já que a culpa a 

existir não pode nem deve morrer solteira. Foram tomadas algumas medidas de fundo em áreas 

de inegável interesse municipal, cujos resultados a seu tempo aparecerão. Não é de facto 

possível no curto prazo apresentar grandes resultados, porque são áreas sensíveis que pouco a 

pouco vão sofrendo medidas correctivas, até entrarem em velocidade de cruzeiro e se 

consolidarem.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Salientamos de entre elas o planeamento urbanístico em geral, o Gabinete Técnico 

Local de Vila Nova de Milfontes e os clandestinos, a formação profissional dos funcionários, a 

informatização nos edifícios municipais e nas escolas, a reorganização dos armazéns e a sua 

gestão, a renovação da frota e a sua gestão, a alimentação e o desporto nas escolas e a rede de 

comunicações.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Para além disto e como é facilmente visível, houve um salto em frente, quer no volume 

de obra adjudicada, em construção e concluída. É hoje ponto assente que o ponto de vista 

associativo, de parceria com entidades, muito se andou.------------------------------------------------

----------Muito há no entanto para fazer e o apelo que aqui se faz, é que de uma vez por todas se 

exerça a democracia que Abril nos trouxe, em sãos combates político, com frontalidade e com 

ética, em que a divergência exista, mas que em nome de uma terra as diferenças se limem e se 

crie  consensos para o Concelho andar. Mas que também e muito claramente se assumam 
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posições políticas sérias, e não se ande ao sabor da oportunidade política, que apenas serve no 

momento, preferindo jogar no sub–reptício e nos bastidores, com o diz que diz e o faz que faz. 

Isso sim é de evitar, porque é um quisto no sistema democrático local porque firmando no 

aproveitamento da boa fé e ingenuidade das pessoas.---------------------------------------------------

----------Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores,----------------------------------------

----------Tendo identificado alguns dos méritos e males que a meu ver integram a nossa 

democracia local, gostaria de terminar referindo que apesar de tudo, a maioria de nós dá tudo o 

que pode, algumas vezes o que não pode e que  resultado é francamente positivo, tendo em 

conta os meios e as pessoas. Mas Odemira tudo merece de nós.---------------------------------------

----------Pela nossa parte procuraremos continuar a trabalhar, no sentido de honrarmos o 

mandato que nos foi confiado pela população de Odemira. O povo esse supremo juiz dos 

nossos actos e acções, julgará em tempo oportuno o que fizemos ou que deixámos por fazer.----

----------Quero assim, e concluindo, agradecer a todos a parceria e colaboração prestados, bem 

como à nossa população que soube entender que Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas 

tudo é um processo evolutivo, desenvolvido sustentavelmente, que se faz não apenas com os 

autarcas mas com todos os actores locais.-----------------------------------------------------------------

----------É assim a democracia, é assim que a democracia deve ser exercida. Na nossa Sessão 

Solene saudemos então o 25 de Abril, os nossos autarcas, a nossa população e o nosso querido 

Concelho:------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------Vivam os autarcas de Odemira!-------------------------------------------------------------------

----------Viva o Nosso Concelho!---------------------------------------------------------------------------

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

----------Seguiram-se as intervenções dos representantes das diversas forças políticas com 

assento neste órgão, cujas intervenções se passam a transcrever:-------------------------------------- 
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----------a) Intervenção do membro representante do Partido Socialista, senhora Maria Emídia 

José Gomes da Silva:----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“Senhor Presidente da Assembleia Municipal,-------------------------------------------------

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

----------Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais,------------------------

----------Senhoras e Senhores Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores,---------------------

----------Povo do Concelho de Odemira,-------------------------------------------------------------------

----------Na melhor tradição das manifestações democráticas deste concelho, comemora esta 

Assembleia, mais uma vez em Sessão Solene, a data gloriosa do 25 de Abril.-----------------------

----------Esta data, contém em si tal significado, que muitas vezes damos por nós a pensar que 

se muito já se disse a seu respeito e em sua glória, muito mais estará por dizer do que 

significou, significa e significará para a actual geração e para as gerações vindouras.--------------

----------Em nome da memória, cabe-nos hoje a nós, passar um testemunho de alto significado a 

todos aqueles, que depois de Abril cresceram e crescem num país livre e democrático.-----------

----------De entre o que há a transmitir, ressalta pela sua importância o poder local democrático, 

como uma das maiores conquistas que o 25 de Abril nos trouxe.--------------------------------------

----------E é dessa conquista democrática que queremos especificamente falar hoje, neste dia, de 

todos os aqueles autarcas que ao serviço do Concelho de Odemira, quer nas Assembleias de 

Freguesia e Juntas de Freguesia, que na Assembleia Municipal ou Câmara Municipal, se 

empenharam para que esta terra fosse melhor, mais fraterna, solidária e desenvolvida.------------

----------Gostaria de referir todos os nomes, mas correria o risco de não mencionar alguns e aí 

cometeria uma enorme injustiça, já que o Partido Socialista considera por igual que todos 

deveriam ser lembrados ainda que com maior ou menor destaque. Preferimos assim, recordar 

com carinho, respeito político muitas vezes pessoal essas pessoas, não negando que muitas 

vezes houve e haverá pontos de vistas e políticas diferentes de chegar a uma mesma solução, 
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mas acreditando que cada uma delas procurou servir o concelho no que podia a sabia.------------

----------Não descartamos obviamente a hipótese, de muitas vezes algo mais poder ser feito, já 

que se perderam oportunidades, especialmente ao nível das grandes decisões, que resultaram 

em menor desenvolvimento, admitindo no entanto e também muitas vezes, haver por parte da 

Administração Central uma visão dualista do país, em que regra geral o Alentejo, e com 

particular destaque o Baixo Alentejo, era tratado como parente pobre.-------------------------------

----------Esta regra, quanto a nós, foi quebrada nos últimos anos, já que há um outro olhar para a 

região, apareceram novos investimentos, novas oportunidades de emprego, alguns empresários 

a investir, sonhos como o Alqueva, Porto de Sines e Aeroporto de Beja, entre outros, que os 

autarcas e populações sempre reivindicaram.-------------------------------------------------------------

----------Significa isto e no nosso caso que estamos bem?-----------------------------------------------

----------Longe disso já muito há para fazer. Continua a faltar uma rede viária nacional em boas 

condições, continua a existir um hospital a 100 Km, continua a haver gente sem electricidade, 

sem água canalizada, sem esgotos tratados, sem arruamentos nas suas localidades, sem espaços 

qualificados, sem lares de idosos em quantidade face à procura, sem emprego qualificado para 

a nossa juventude, entre outras necessidades.-------------------------------------------------------------

----------É certo que estamos a dar um enorme salto em frente, já nunca foi visto em Odemira 

um surto de investimento, em todas as áreas, igual ao que hoje se verifica. E disso o Partido 

Socialista está orgulhoso, porque não conseguindo fazer tudo o que gostaria, por falta de 

financiamento à altura, por burocracia empedernida de instituições e administração, por 

inexistência de projectos ponderados e com visão integrada, muitas vezes pela enormidades do 

desafio que é construir e desenvolver este concelho de Odemira e ainda algumas vezes por pura 

politiquice opositória, que nada mais teve em conta que demorar e destruir, fez tudo o que 

pode, e a obra já visível permite afirmar que em igual período de tempos e sem investimento 

comunitário de realce, nunca tal obra teve paralelo em Odemira.--------------------------------------
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----------Mas se a mesma aparece, por inteira justiça tem de afirmar, aqui, que esta Assembleia 

Municipal e as Juntas de Freguesia tiveram nisso um papel fundamental.----------------------------

----------Aos autarcas é exigido que muitas vezes se dispam das suas vestes partidárias, para 

envergarem a camisola da sua terra. Muito sinceramente pensamos que muitas vezes isso foi 

conseguido e o resultado foi uma obra conjunta que nos dignifica, que a todos pertence que é já 

conhecida e respeitada.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Por tudo isso e pelo que fomos capazes de fazer, todos, por esta terra desde que o 25 de 

Abril criou o Poder Local Democrático, estamos de parabéns.-----------------------------------------

----------Não podemos no entanto dormir à sombra do que já se fez, porque como atrás se disse 

muito há ainda para fazer. Até porque a população, juiz supremo dos seus eleitos, sempre e em 

cada momento avalia e julga com legitimidade democrática o que nos é exigido pelo mandato 

transmitido e pela nossa consciência. Servir as suas expectativas, concretizar as aspirações, são 

prémios a que nem todos podem aspirar. Só os autarcas tem tal privilégio. Disso nos 

orgulhamos e para cumprir estamos aqui.-----------------------------------------------------------------

----------Disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Viva o 25 de Abril,----------------------------------------------------------------------------------

----------Vivam os autarcas de Odemira,-------------------------------------------------------------------

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

----------b) Intervenção do membro representante da Coligação Democrática Unitária, senhora 

Dulce Loução de Matos Raposo:--------------------------------------------------------------------------- 

----------“Exmº Senhor Presidente e Deputados-----------------------------------------------------------

----------Da Assembleia Municipal de Odemira-----------------------------------------------------------

----------Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira e Srs. Vereadores------------

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

----------Na comemoração do 27º aniversário da Revolução do 25 de Abril, sinto-me na 
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obrigação de relembrar, muito em especial aos mais jovens nascidos depois dessa memorável 

data, o que era Portugal antes do 25 de Abril de 1974, qual o significado e importância histórica 

do movimento dos capitães que então puseram fim a 48 anos de obscurantismo fascista, regime 

que milhões de portugueses, tal como eu e muitos dos aqui presentes, conheceram e sofreram 

na pele.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Se vós mais jovens, recuassem até antes de Abril de 1974, não reconheceriam Portugal. 

Não havia liberdade. Existia censura, a actividade política, associativa e sindical eram quase 

nulas e controladas pela policia política. Haviam presos políticos, a Constituição não garantia 

os direitos aos cidadãos, Portugal mantinha uma guerra colonial e encontrava-se praticamente 

isolado da comunidade internacional.----------------------------------------------------------------------

----------A informação e as formas de expressão cultural eram controladas, fazia-se uma censura 

prévia que abrangia a imprensa, o cinema, o teatro, as artes plásticas, a música e a escrita.-------

----------A actividade política estava condicionada, não havia eleições livres e a única 

organização aceite era a União Nacional/ Acção Popular. A oposição ao regime era perseguida 

pela polícia política (PIDE/DGS) e tinha de agir na clandestinidade ou refugiar-se no exílio.----

----------Os oposicionistas, sob acusação de pensarem e agirem contra a ideologia e práticas do 

Estado Novo, eram presos em cadeias e centros especiais de detenção, como Caxias ou o forte 

de Peniche, ou eram deportados para o Tarrafal. Muitos pagaram com a sua própria vida a 

ousadia de lutarem contra este regime ditatorial. Não havia liberdade nem democracia.-----------

----------A Constituição não garantia o direito dos cidadãos ao trabalho, à educação, à saúde, à 

habitação. Não existia o direito de reunião e de livre associação. As manifestações eram 

proibidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Portugal estava envolvido na guerra colonial em Angola, na Guiné e em Moçambique, 

o que gerou protestos de milhares de jovens e se transformou num dos temas dominantes da 

oposição ao regime fascista com especial realce para os estudantes universitários. Não havia 
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liberdade nem paz.--------------------------------------------------------------------------------------------

----------É neste contexto político, de grande contestação ao regime e à guerra colonial, que 

ceifou a vida a milhares de jovens portugueses, que surgiu o movimento militar libertador dos 

“Capitães de Abril” pondo termo a uma das mais negras páginas da História de Portugal.--------

----------Muita coisa se alterou com o 25 de Abril de 1974.---------------------------------------------

----------Mas a mudança não se efectuou num dia. Foi preciso tempo, empenho, coragem e 

sacrifícios de muitas pessoas para construir um país diferente onde Liberdade, Solidariedade e 

Democracia não fossem apenas palavras.-----------------------------------------------------------------

----------Foram nacionalizados os sectores básicos da economia, como os bancos e seguros, a 

indústria pesada, os transportes, que até aí estavam nas mãos duma oligarquia financeira e 

foram postos ao serviço do povo. Criaram-se empregos, foi instituído o salário mínimo 

nacional que abrangeram, então, mais de metade da população activa, foi criado o Serviço 

Nacional de Saúde, foi eleita a primeira Assembleia da República, após eleições livres em que 

pela primeira vez as mulheres e os jovens, com mais de 18 anos, adquiriram o direito de votar, 

com funções de produzir a primeira Constituição Democrática. Foram instituídas as autarquias 

locais e eleitos os seus primeiros representantes. Foi um conjunto de medidas a que se 

convencionaram chamar de conquistas de Abril.---------------------------------------------------------

----------Mas em 27 anos de democracia podemo-nos interrogar se tudo vai bem. A resposta 

será, naturalmente que não. É bom, no entanto, não confundir liberdade e democracia, que nos 

permite estar aqui hoje, neste forúm, a apresentar os nossos pontos de vista, com bem estar 

social, igualdade de oportunidades e justiça na distribuição da riqueza. Neste capítulo dizemos 

claramente que nem tudo vai bem. Bem pelo contrário podemos dizer que muita coisa vai 

muito mal.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------No plano económico assistimos a uma política de reconstituição dos grandes grupos 

financeiros nacionais de cariz monopolista subjugados a interesses e capitais estrangeiros e com 
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forte influência sobre o poder político, pondo em causa a nossa verdadeira independência como 

Nação. Uma economia de mercado neoliberal, geradora de desigualdades à escala não só 

nacional mas também europeia e mundial. Os relatórios de organismos insuspeitos como o 

Banco Mundial confirmam que cada vez mais riqueza se concentra numa percentagem cada vez 

menor de população e ao invés uma crescente massa populacional tem níveis de rendimento 

abaixo do limiar da pobreza. Também a distribuição geográfica desta riqueza é manifestamente 

desigual. Assim, os países do norte e centro da Europa concentram cada vez mais riqueza em 

detrimento dos do Sul, em que se situa o nosso país. E mesmo no nosso país se verificam cada 

vez mais e maiores assimetrias. O Interior, Trás-os-Montes, a Beira Alta, a Beira Interior e o 

Alentejo, constituem as zonas mais deprimidas economicamente e por isso também com uma 

forte tendência para a desertificação. Os sucessivos governos constitucionais do PS e do PSD, 

que, em alternância, têm governado este país não têm, no essencial, cumprido o que o 

“Movimento dos Capitães de Abril” propuseram para Portugal: uma sociedade mais justa e 

fraterna.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------A saúde é uma vergonha, quem diz é a Sra. Ministra da Saúde, prossegue-se uma 

injusta política de rendimentos, de baixos salários e pensões de reforma, assiste-se a uma 

acentuada alta dos preços de bens e serviços essenciais, os nossos jovens têm novamente que 

emigrar para conseguir emprego condigno, na agricultura e pescas assiste-se a uma crescente 

imposição de medidas da CEE que estrangulam estes tradicionais sectores da economia 

portuguesa, assiste-se a um brutal agravamento do défice da balança comercial que só no 

último ano cresceu cerca de 480 milhões de contos (+17,4% relativamente ao ano anterior), a 

uma generalizada substituição da produção nacional por produção estrangeira e ao perigoso 

crescimento da divida externa.------------------------------------------------------------------------------

----------No plano autárquico o Município de Odemira como todos os restantes do país, tem 

beneficiado com essa grande conquista de Abril: o poder local democrático. Em 27 anos o 
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concelho transfigurou-se para melhor, graças ao empenho e sacrifício de muitos eleitos que têm 

sabido dar muito tempo da sua vida em prol do interesse colectivo. E não fosse assim, e os 

Odemirenses estariam hoje a viver bem pior. É justo realçar o esforço e abnegação dos eleitos e 

das populações que contribuíram para que neste último quarto de século transformassem um 

concelho carente e atrasado num concelho onde já dá gosto viver. Mas muitos desafios estão 

por vencer, sendo o maior deles o do desenvolvimento económico.-----------------------------------

----------A actual gestão maioritária do PS na C. Municipal, dispôs, no presente mandato, de 

condições financeiras muito excepcionais que se ficaram a dever a uma gestão equilibrada e a 

um saneamento financeiro da anterior gestão CDU, e à recepção de avultados recursos 

financeiros (cerca de 1.200.000 contos) na sequência dos fundos reclamados pela edilidade, no 

mandato anterior, aquando das intempéries que assolaram o nosso concelho em Novembro de 

1997. Seria bom, Exmº Sr. Presidente da Câmara, que, como prometeu precisamente há um ano 

a este órgão autárquico, apresentasse as contas definitivas das despesas efectuadas ao abrigo 

desse regime financeiro excepcional, pois estão, no nosso entender, por justificar cerca de 

800.000 contos.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Passaram quase 4 anos e gostariam de ver implementado no nosso concelho os 

investimentos nomeadamente na área industrial, que a actual governação socialista, enquanto 

na oposição, prometeu atrair com a sua acção e que a evidência desmente.--------------------------

----------Sinal preocupante é a incapacidade de concretização do plano e orçamento 

correspondente ao ano 2000, não ultrapassando uma taxa de cumprimento da ordem dos 25%, 

das mais baixas de sempre desde há 25 anos a esta parte. Não podemos deixar de assinalar que 

é preocupante que a esta incapacidade de investimento se associe o facto de ser o actual quadro 

comunitário de apoio, muito provavelmente o último que ainda nos garante verbas da CEE para 

o nosso desenvolvimento regional e local, até 2006. É necessário ser mais eficiente para não se 

perder a última oportunidade de financiamentos extra Orçamento Geral do Estado de que este 
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município ainda, em muito, depende. É também necessário reivindicar do Poder Central o que 

lhe compete em matéria de investimento, nomeadamente na rede viária Nacional existente, que 

se encontra muito degradada, e na construção de novas vias de comunicação de que se destaca 

o IC4.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------É igualmente necessário e urgente dotar este Concelho de infra-estruturas de apoio à 

fixação de unidades fabris e de serviços, quer a montante quer a jusante do anunciado novo 

impulso da infra-estrutura portuária comercial de Sines, duma rede viária municipal mais 

adequada a esta nova realidade e adoptar uma política de solos urbanos municipais destinados à 

promoção de habitação de cariz social, seja em regime de auto-construção seja em regime de 

habitação multifamiliar, que garanta a fixação demográfica tão necessária ao desenvolvimento 

do nosso Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Pela nossa parte, a CDU tem contribuído nos órgãos autárquicos municipais, AM e 

CM, de forma construtiva e digna, apesar de ser oposição, com propostas visando a melhoria 

das condições de vida de todos quantos trabalham e residem no Concelho de Odemira.-----------

----------A terminar, queremos daqui saúdar calorosamente e muito em especial, as populações 

das novas freguesias de Boavista dos Pinheiros e do Almograve, que desde o dia 19 do corrente 

mês, com o empenho dos eleitos das autarquias locais (AM, CM e JF) e de todos os deputados 

da A. República, a uma só voz, contribuíram decisivamente para que no nosso Concelho às 15 

freguesias existentes se juntem mais duas. A todos desejamos e fazemos votos de esperança de 

uma vida melhor.----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Viva o Movimento dos Capitães de Abril-------------------------------------------------------

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

----------Viva Odemira----------------------------------------------------------------------------------------

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

----------c) Intervenção do membro representante do Partido Social Democrata, senhor Jorge 
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Martins Parreira: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“Senhor Presidente da Assembleia Municipal,-------------------------------------------------

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

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

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

----------Celebrar o 25 de Abril, deve ter para o cidadão português um significado tão 

importante como recordar as datas de 1143, de 1380 ou 1640, marcos indeléveis no assinalar da 

liberdade do nosso povo e sua afirmação como Estado e Nação independente.----------------------

----------Nas efemérides referidas, demarcamo-nos de povos opressores e no 25 de Abril 

vencemos um regime asfixiante das ideias e limitador das liberdades mais elementares como o 

direito de nos expressarmos livremente, de reunirmos e traçarmos o nosso futuro.-----------------

----------Mas caros concidadãos, a história tem por ironia a capacidade de poder recriar 

situações análogas sempre que socialmente se proporcionam circunstâncias favoráveis à 

dependência, ao servilismo e definhamento dos povos.-------------------------------------------------

----------Será então que Portugal se encontra de novo em tais circunstâncias? Efectivamente 

ainda não, mas vislumbram-se indícios de caminharmos para lá a passos acelerados.--------------

----------A economia deste governo socialista vai ficando mais e mais deprimida, no decorrer de 

cada ano. A produção portuguesa continua a perder, a toda a hora, capacidade de competir 

frente à realização dos outros povos europeus, com a agravante de andar para trás enquanto os 

outros vão prosseguindo caminho. Os resultados estão à vista e chega-se ao desplante de 

permitir que as Forças Armadas a quem se deve o glorioso dia que celebramos, tenham 

precisado, no mês de Dezembro passado, de recorrer ao empréstimo bancário para pagarem os 

salários aos seus homens. Situação lastimosa como reconhece o grande político e socialista, Dr. 

Medina Carreira.----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Na segurança pessoal e rodoviária, o panorama é pessimista para quem sonha com uma 
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vida tranquila e de paz. No sector da segurança pessoal, nos dezoito distritos do Continente, 

apesar dos grandes contigentes de efectivos incorporados na polícia, agentes de respeito e de 

empenhamento abnegado na profissão, vemos que, por falta de autoridade que deviam possuir, 

a criminalidade aumentou em onze distritos, atingindo em Beja um aumento de 9% durante o 

ano 2000. No sector da segurança rodoviária registamos progressivamente um maior número de 

acidentes com vítimas mortais que envergonham Portugal, não obstante medidas injustas que 

mostraram pela sua iniquidade serem de todo ineficazes. Honestamente, reconhecemos, a nível 

dos acidentes que a responsabilidade não é só do Governo, talvez até seja de atribuir mais à 

falta de civismo dos utentes da estrada. Porém, não é possível iludir a falta de alternativas 

capazes às poucas auto-estradas e às insignificantes vias rápidas do nosso País. Se já tivessem 

construídas as vias do interior, e nisto não aceitamos desculpas da falta de tempo ou de 

dinheiro, veríamos descongestionadas as estradas, que, hoje, são mais procissões de viaturas em 

marcha tresloucada, que vias de comunicação capazes.-------------------------------------------------

----------Quem não recorda com mágoa as filas intermináveis de carros na auto-estrada Lisboa/ 

Porto, com velocidades fora da lei!...----------------------------------------------------------------------

----------Quem tolera, de bom grado, que para fugir a esse inferno de viaturas, responsáveis pelo 

desespero e velocidades loucas dos mais impacientes, tenha de se submeter a mais três horas de 

viagem, por estradas terríveis e perigosas, se quiser ir ao Sul do Norte do País ou vice versa!...--

----------Poderíamos continuar a enumerar situações desagradáveis, mas deixamos essa reflexão 

para cada um dos cidadãos.----------------------------------------------------------------------------------

----------Hoje, é dia de festa, falamos nestas coisas por uma questão de patriotismo e para que 

pela ponderação pessoal, cada um sinta a necessidade de mudar de política, ou seja, que nas 

próximas eleições se mude de governo pois o Partido Socialista está a tomar uma arrogância 

monstruosa, quase de ditadura, ponderem-se as palavras proferidas por um alto responsável 

socialista, «quem se meter com o PS leva»!!!-------------------------------------------------------------
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----------Se festejamos o dia da liberdade, tratemos de engrandecê-la. Pelo voto, afastemos do 

lugar de comando quem ousa assustar-nos com ameaças do 24 de Abril, que são perigosas e de 

levar a sério!...-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Como vemos, caros concidadãos e munícipes de Odemira a situação nacional é para 

examinarmos com rigor e expectativa.---------------------------------------------------------------------

----------E no nosso concelho como estamos de socialistas? Ao nível das pessoas, não há 

queixas a salientar, são cordiais e o relacionamento processa-se com correcção.--------------------

----------E quanto ao governo da Câmara?-----------------------------------------------------------------

----------Bom neste aspecto, toca-se outra música, impera mais a ideologia e a dança é muito 

parecida à do governo central.-------------------------------------------------------------------------------

----------Já vamos no fim do mandato e o que observamos de novo? Pouca coisa! Estamos 

muito longe do cumprimento das promessas feitas ao povo de Odemira. O desenvolvimento 

económico continua ausente, a agricultura sem expressão, a saúde com os mesmos problemas 

de sempre, o turismo muito pobre relativamente ao que se tem gasto para o seu incremento. 

Temos apenas registos positivos na educação e no bem esta onde se verificaram alguns 

melhoramentos.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O povo de Odemira tem razão quando reconhece que os socialista pouco trouxeram de 

proveito ao Concelho.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Realmente, deparamo-nos com uma Câmara, que está acima da lotação de pessoal, 

super apetrechada de meios de transporte, com muitas máquinas e com uma equipa de relações 

públicas eficiente embora ineficaz. Apercebemo-nos de uma Câmara em confusão, incapaz de 

transformar o município numa região moderna apta a suster a hemorragia dos seus habitantes, 

inábil para evitar que os estrangeiros açambarquem os terrenos agrícolas e desdenhem dos 

odemirenses. Vemos uma Câmara impotente na promoção de um atendimento rápido aos seus 

doentes que estão a mais de uma hora e meia do hospital. Sentimos a debilidade da Câmara em 
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proporcionar postos de emprego e uma transformação para a modernidade, sem capacidade de 

realização orçamental, não obstante um despesismo que a continuar assim não será suportável 

por muito tempo.----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Crentes que nas próximos eleições autárquicas a situação mudará, pelo voto, a bem de 

Odemira e Portugal a todos desejamos um dia da liberdade feliz.-------------------------------------

----------Caros munícipes, esta comunicação expressa a opinião do Partido Social Democrata no 

nosso Concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Viva o 25 de Abril.----------------------------------------------------------------------------------

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

----------d) Intervenção do membro independente, senhor Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente, 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes: ----------------------------------------- 

----------“Exmº Senhor Presidente da Assembleia Municipal,------------------------------------------

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

----------Exmºs Senhores Vereadores,----------------------------------------------------------------------

----------Exmºs Senhores Deputados Municipais,---------------------------------------------------------

----------Exmºs Senhores e Senhoras que nos honram com a sua presença,---------------------------

----------À passagem e comemoração do 27º aniversário do 25 de Abril, discurso perante vós e 

pela última vez na minha qualidade de membro independente nesta Assembleia.-------------------

----------Gostaria de em ambiente de festa e de alegria como é este que evoca uma data histórica 

e transcendental na vida dos Portugueses, tecer apenas loas e elogios.--------------------------------

----------Em consciência, e com a firme convicção de que dou voz aqui ao sentir da maioria da 

população do nosso Concelho, sinto que devo proceder de outro modo. É pois, com alguma 

mágoa que vos declaro que mais que o de festejar me domina o desejo de reflexão.---------------

----------Com efeito, 27 anos decorridos confrontamo-nos a nível nacional com problemas 

graves e insolúveis na área da saúde. Preocupante é igualmente a injustiça da justiça que é lenta 
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e por vezes cega. Nas escolas, alunos, muitas vezes adolescentes e até crianças, fecham portões 

a cadeado! A insegurança é geral e aumenta a delinquência juvenil. Nas estradas sucedem-se 

em catadupa os acidentes. Aqui, reduz-se a “taxa do álcool” e aplica-se a “tolerância zero” mas 

não se assume o mau estado das estradas.-----------------------------------------------------------------

----------Cai uma ponte, causa vítimas e lança o País na consternação e na dor. Em 

consequência, demite-se num acto de dignidade, um ministro. Melhor fora que ficasse e 

castigasse os culpados!---------------------------------------------------------------------------------------

----------Olhando à nossa volta, é ainda com profunda tristeza que verificamos sinais claros que 

a juventude não se ajusta aos padrões da sociedade actual e se demite cada vez mais dos 

deveres de cidadania. O consumo crescendo de álcool e a droga, a proliferação de grafitis e 

actos de vandalismo perpetrados em bens públicos são disso um triste exemplo.-------------------

----------Em síntese terminou, e bem, há muitos anos o tempo de Salazar. Lamentavelmente 

persiste ainda o tempo de “SAL e AZAR” para todos aqueles e são tantos, que colocam o nosso 

País como sendo aquele que detém, na União Europeia a maior percentagem de cidadãos a 

viver abaixo do limiar da pobreza e dependentes da Assistência Social.------------------------------

----------No plano regional a situação é igualmente grave.----------------------------------------------

----------Apesar dos muitos planos e alguma melhoria sensível, nem a nossa conhecida boa 

vontade e bom senso de Alentejanos nos impede de pensar que o nosso valor de cidadãos se 

pesa apenas em mera estatística eleitoral.-----------------------------------------------------------------

----------Felizmente, é-me grato registar que é a nível local que melhor se cumpre o espírito do 

25 de Abril. Autarcas livre e democraticamente eleitos pelo povo, e com o qual têm vida em 

comum, têm vindo desde sempre na Câmara e nas Juntas, a dar o melhor que sabem e podem 

pelo desenvolvimento do Concelho e bem estar da população. Bastas vezes o fazem com 

sacrifício de entes queridos e familiares aos quais aqui presto também a minha homenagem. 

Pela determinação e altruísmo, pelo saber vencer dificuldades do dia a dia, transpor não raras 
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vezes obstáculos, que a própria lei desfazada das realidades autárquicas impõe, por tudo isso 

deixo aqui o meu muito obrigado a todos os autarcas e membros da Assembleia que têm ao 

longo destes 27 anos vindo a dignificar Abril.------------------------------------------------------------

----------Antes de terminar queria aqui felicitar as populações de Longueira/ Almograve e 

Boavista dos Pinheiros pela elevação das suas localidades a Freguesia.------------------------------

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

----------Viva o Concelho de Odemira----------------------------------------------------------------------

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

----------Por último, interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal, Manuel Amaro 

Freire Marreiros Figueira, que fez a intervenção que seguidamente se transcreve na íntegra:----- 

----------“Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal------------------------------------------------

----------Exmºs Senhores Vereadores-----------------------------------------------------------------------

----------Exmºs Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia------------------------------------------

----------Exmºs Senhores Membros da Assembleia Municipal------------------------------------------

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

----------Cumpre-me mais uma vez encerrar esta sessão solene da Assembleia Municipal, 

comemorativa do dia 25 de Abril.--------------------------------------------------------------------------

----------Porque se trata do último ano do mandato julgo oportuno tecer algumas considerações 

acerca da forma como o mesmo decorreu. De facto acerca da efeméride, do 25 de Abril, pouco 

haverá a acrescentar que não tenha já sido dito. Sendo pouco consentâneo com o meu feitio, 

não aproveitar todas as oportunidades para fazer passar mensagens úteis, tanto mais que na 

qualidade em que o faço, é por decisão pessoal seguramente a última.-------------------------------

----------Como referi em anos anteriores, a grande motivação que me levou a envolver nas 

últimas eleições autárquicas, foi contribuir para alterar a estagnação que grassava a todos os 

níveis ou quase no nosso município. Sou forçado a reconhecer que nesta perspectiva me sinto 
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um pouco frustrado porquanto raramente consegui fazer passar a “mensagem” que traduz as 

minhas preocupações.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Odemira necessita urgentemente dum projecto de desenvolvimento global com metas e 

objectivos perfeitamente definidos e que recolham o consenso de todas os representantes dos 

munícipes. A gestão dos assuntos correntes, sendo importantes, não pode absorver a totalidade 

do esforço dos nossos dirigentes municipais.-------------------------------------------------------------

----------A este nível reconheço o empenhamento do executivo municipal e alguma melhoria de 

funcionamento, embora aquém do que seria desejável em termos de resultados e eficiência.-----

----------Atente-se por exemplo na vitória que em meu entender constituiu a aprovação do Plano 

Director Municipal. Note-se por outro lado a frustração que constitui, decorridos quase oito 

meses sobre a sua aprovação, pouco ou quase nenhumas consequências terem resultado desse 

facto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Decorreram 27 anos sobre a alteração do sistema político que teoricamente instituiu um 

sistema em que todo o indivíduo terá igualdade de oportunidades tenho sérias dúvidas que um 

munícipe do Concelho de Odemira com acesso à saúde, educação, habitação de 2ª e 3ª 

categoria e infraestruturas de apoio (saneamento, rede viária, etc com as características que 

todos conhecemos) tenha “de facto” as mesmas oportunidades que os munícipes dos concelhos 

urbanos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Como referi recentemente em números, apesar de terem melhorado substancialmente 

relativamente ao ano de 1970 (IDH de 60% da média nacional para os actuais 90%), 

continuamos a ter indicadores extremamente preocupantes como seja, a perda de 40% da 

população a par dum índice de poder de compra de 53% de média nacional.------------------------

----------É urgente, gerir criteriosamente os recursos que o Orçamento Geral de Estado coloca à 

disposição do município todos os anos.--------------------------------------------------------------------

----------É urgentes captar mais recursos financeiros que possibilitem realizar “de facto” os 
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investimentos estruturantes do desenvolvimento do nosso concelho.---------------------------------

----------É urgente criar incentivos que atraiam o investimento privado ao concelho de Odemira, 

possibilitando a criação de postos de trabalho com melhor qualidade, e necessariamente a 

contenção da “perda de população” ganhando-se a capacidade de fixar os nossos jovens na 

região.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------A efeméride comemorada no 25 de Abril, exalta a liberdade, particularmente 

importante para as gerações do período antes do 25 de Abril de 1974, da mesma forma que o 5 

de Outubro de 1910, com menos significado para nós, constitui uma data extremamente 

importante para as gerações da época. Temos que ter a noção que a importância da data de hoje 

para as gerações de pós 25 de Abril, assenta nas condições de vida que conseguirem adquirir no 

meio em que vivem. A manutenção do espirito do 25 de Abril é uma consequência da nossa 

capacidade para criar condições de vida digna aos munícipes do nosso concelho.------------------

----------Peço-vos desculpa por trazer tantas questões “sérias” num dia de festa, mas algum 

“alheamento” relativamente a estas matérias justifica de alguma forma as minhas 

preocupações.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Desejo-vos um óptimo dia 25 de Abril.----------------------------------------------------------

----------Tenho dito”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------ENCERRAMENTO DA SESSÃO---------------------------------- 

----------Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a 

presença de todos, nesta sessão solene e deu-a por encerrada pelas onze horas e vinte minutos.-- 

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

pelo Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ---------------------------------------- 

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

 

 

---------------------------------------O SEGUNDO SECRETÁRIO,-------------------------------------- 


