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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 CINCO:-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Municipal, presidida pelo senhor Manuel António Dinis Coelho, secretariado pelos senhores 

Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Primeiro Secretário) e António Maria Guerreiro 

(Segundo Secretário), e convocada pelo primeiro 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 PRIMEIRO 

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

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

Assembleia Municipal, a saber, os senhores António Amaro Freire Marreiros Figueira, António 

Eduardo Guerreiro da Silva, Alberto José Jesus Santos (em substituição do senhor António 

Manuel de Oliveira Rita Viana, Presidente da Junta de Freguesia de Zambujeira do Mar), 

Arménio Salgado Silvestre, Augusto Inácio Maria, Carlos José Martins Cortez, Dinis Manuel 

Campos Nobre, Dulce Loução de Matos Raposo, Fernando José Romão da Silva Valério, 

Francisco Aleixo Silveira, Hélder António Guerreiro, Hélia Maria dos Anjos Guerreiro Lino 

Patrício, Horácio de Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, João Maria 

Salvador, José Alberto Silva de Almeida, José da Silva Valério, José Júlio Rosa de Oliveira 

(Secretário da Junta de Freguesia de São Teotónio, em substituição do senhor José Manuel dos 
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Reis Guerreiro, Presidente da referida Junta), José Manuel Gonçalves Guerreiro, José Manuel 

Guerreiro, José Maria Joana, Justino Augusto Baptista Abreu dos Santos, Leonel Nunes 

Rodrigues, Luís Ventura Mendonça, Manuel Augusto Piegas Marcos, Manuel da Silva Cruz, 

Manuel José da Silva Correia, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Virgínia Constanço Botica, 

Mário Neves Páscoa Conceição, Paulo Jorge Dias Reis, Tito Silvestre Nobre Palma e Vanda 

Maria dos Santos Benito da Silva Ribeiro, e não compareceram a senhora Joaquina Maria 

Eduarda Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís e o senhor José Vieira 

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

----------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 Francisco José Caldeira Duarte, Fernando 

Manuel Mendes Fialho e Maria da Piedade Grego Dias Sobral, Vereadores da Câmara 

Municipal, eleitos pela Coligação Democrática Unitária.----------------------------------------------- 

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

----------Pelas onze horas e vinte 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 TRIGÉSIMO PRIMEIRO 

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

senhor Presidente da Assembleia Municipal, passou a palavra aos representantes das diversas 

forças políticas com assento neste órgão, cujas intervenções se passam a transcrever:------------- 

----------a) Intervenção do membro representante do Partido Social Democrata, senhor António 

Amaro Freire Marreiros Figueira: --------------------------------------------------------------------------

----------“Senhor Presidente da Mesa da A. Municipal,--------------------------------------------------

----------Senhores Deputados Municipais,-----------------------------------------------------------------
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----------Senhor Presidente da Câmara,---------------------------------------------------------------------

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

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

----------Decorridos 31 anos sobre a data histórica de “25 de Abril de 1974”, uma vez mais esta 

Assembleia comemora o acontecimento com a solenidade a que já nos habituámos.---------------

----------A ela me associo com prazer em representação do Partido Social Democrata.------------

----------De facto o “25 de Abril em Odemira” continua a ser assinalado neste ano com a mesma 

efusividade de anos anteriores, contrastando claramente com o que sucede em relação a outras 

datas, também elas marcos importantes da nossa história.----------------------------------------------

----------Acredito que tal se deve ao reconhecimento dos valores fundamentais intimamente 

relacionados com o “25 de Abril”.--------------------------------------------------------------------------

---------- - valores democráticos de liberdade, de solidariedade e de progresso social.--------------

----------Contudo, Minhas Senhoras e Meus Senhores:--------------------------------------------------

---------- - quando comemoramos a data dessa conquista é indispensável que o ambiente festivo 

circundante não nos distraia, antes contribua para sublinhar, a importância de tais valores.-------

----------Só assim a nova geração, a geração do Sec. XXI, poderá compreender e empenhar-se 

no fortalecimento da nossa democracia e conduzir este Concelho e o País pelos caminhos do 

progresso social que todos desejamos.---------------------------------------------------------------------

----------Em 25 de Abril de 1974 caíram as barreiras que nos separavam do amplo espaço 

democrático Europeu. O percurso então iniciado tem-se revelado lento e difícil e, mau grado as 

transferências de fundos provenientes da União Europeia, após integração, Portugal encontra-se 

hoje nos últimos lugares relativamente aos seus parceiros.---------------------------------------------

----------E infelizmente os sinais que recebemos não parecem muito animadores:------------------

---------- - a nossa economia encontra-se em crise;-------------------------------------------------------

---------- - a solidariedade do eixo Franco – Alemão, tem vindo a diminuir;-------------------------
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---------- - o debate político e a luta partidária perdem qualidade;--------------------------------------

---------- - o desinteresse dos eleitores, em particular dos jovens, continua a aumentar.------------

----------São sinais preocupantes que me parecem convidarem a séria reflexão e à convergência 

de esforços entre poderes instituídos e oposições, porque todos não seremos demais para 

superar os desafios que temos pela frente.-----------------------------------------------------------------

----------É desta forma, minhas senhoras e meus senhores, que entendo o “espírito do 25 de 

Abril”.-------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

----------Não posso nem quero terminar sem uma breve referência à situação de seca que tem 

vindo a afligir o nosso Concelho e o País, uma vez que a primeira ideia que me ocorre quando a 

ela me refiro é precisamente – SOLIDARIEDADE!-----------------------------------------------------

----------Atravessamos o período de seca mais acentuado dos últimos trezentos anos e as suas 

verdadeiras consequências sentir-se-ão nos próximos meses.------------------------------------------

----------Estarão em causa:-----------------------------------------------------------------------------------

---------- - o abastecimento público de água a algumas freguesias do interior;-----------------------

---------- - avultados prejuízos nas nossas explorações agrícolas, pecuárias e florestais;-----------

---------- - a alimentação e o próprio abeberamento de muitos efectivos pecuários;-----------------

---------- - o previsível agravamento dos fogos florestais.-----------------------------------------------

----------Neste acto comemorativo do “25 de Abril”, porque acredito no “25 de Abril”, aqui 

deixo o meu apelo ao Governo e ao Município no sentido de, reagindo atempadamente, 

poderem contribuir para minimizar os efeitos da calamidade que se avizinha, junto das 

populações mais afectadas.----------------------------------------------------------------------------------

----------Agradeço a todos a atenção que me dispensaram.----------------------------------------------

----------Muito Obrigado.”----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Maria Luísa Vilão Palma:------------------------------------------------------------------------------------
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-----------“Exmº Senhor Presidente desta Assembleia Municipal,--------------------------------------

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

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

----------Membros desta Assembleia Municipal,----------------------------------------------------------

----------Minhas Senhoras e Meus Senhores aqui presentes,--------------------------------------------

----------Tempos de descontentamento por uma governança desconcertante para o País, a par de 

planos de mudança elaboradas com habilidade e persistência ganhavam cada dia um caudal 

mais forte, atingindo o clímax na madrugada de 24 de Abril de 74.-----------------------------------

----------Um grupo militar toma o poder com o objectivo de o devolver ao povo. Corre então 

por Portugal inteiro um movimento de libertação, há muito desejado. As vozes são comuns:-----

----------Pela paz, o pão, o conhecimento, a criatividade, a cultura dos homens, sem cláusulas, a 

devolução a cada um de um poder critico, em analisar por si o que a si e aos seus semelhantes 

diz respeito.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Decorreram 31 anos na lapidação de outro modo de estar, participativo, construtivo, 

em substituição de ideias manipuladas e posteriormente devolvidas ao cidadão, sem hipótese de 

objecções próprias.--------------------------------------------------------------------------------------------

----------São assim os estados de ditadura, castrantes daquilo que é a essência de todo o ser 

humano, educar-se e evoluir pelo acesso ao conhecimento, ao espírito critico, ao poder de 

análise e discernimento, de forma livre e consciente.----------------------------------------------------

----------Naturalmente, numa revolução de carácter ideológico é motivada por carências básicas 

e legítimas, sendo como tal desencadeada por alguém contra alguém, dos explorados contra os 

exploradores, do operariado contra o mundo desenfreado do capital.---------------------------------

----------E porque os explorados e desfavorecidos se constituem em maior número, daí o triunfo 

da revolução de Abril.----------------------------------------------------------------------------------------

----------E foi talvez aqui, neste nosso Alentejo que ocupa 1/3 do País que o movimento de 
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Abril se sentiu com maior intensidade.--------------------------------------------------------------------

----------E porque não afirmá-lo com uma maior consciência, pelo número elevado de 

assalariados ligados ao latifúndio, com diferenças das condições do povo do norte na posse e 

usufruto dos seus minifúndios.------------------------------------------------------------------------------

----------O monstro da guerra colonial brandindo de norte a sul, a supressão total da liberdade 

de expressão ou de qualquer manifestação que exprimisse descontentamento.----------------------

----------Aliava-se, aqui, no Alentejo, à fome de pão, ao desrespeito pela dignificação do 

trabalho em prol de alguns.----------------------------------------------------------------------------------

----------Festejamos no dia de hoje 31 anos de uma outra forma de estar, festejamos o início da 

construção de uma democracia, sabendo que esta se traduz na participação e no envolvimento 

de todos nas tomadas de decisão no acesso à informação, na promoção de uma politica 

sustentável nos sectores do mundo rural da educação para a paz e para o ambiente, para a saúde 

e na aceitação das diferenças de um modo abrangente.--------------------------------------------------

----------Mas para que estas mudanças possam efectuar-se é necessário que cada cidadão se 

forme a si próprio, revertendo em seu favor e dos outros essa liberdade que há 31 anos lhe foi 

conquistada e conferida. Coisa que algumas vezes não acontece.--------------------------------------

----------Muito recentemente determinada revista publica resultados de entrevistas feitas na rua 

sobre o que lhe sugere a data de 25 de Abril. A maior parte das respostas foi surpreendente 

revelando um completo desinteresse, uma apatia e enfado visíveis.-----------------------------------

----------Perguntamos:----------------------------------------------------------------------------------------

----------Em que se terá constituído a actuação dos sucessivos governos para ter causado nos 

portugueses tamanha desilusão e desinteresse…---------------------------------------------------------

----------Que motivos terão levado os cidadãos a considerarem a política como bicho nocivo, 

em vez de uma forma de evolução e de resposta aos seus anseios e necessidades legítimas?------

----------Estarão a ser cumpridas no País os propósitos da revolução de Abril ou sob a capa de 
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uma falsa democracia não se terá enveredado por caminhos velhos, ao ponto de ouvirmos 

comentar nas praças e esquinas, que o 25 de Abril já foi, que voltamos aos velhos tempos.-------

----------É caso para reflectirmos.---------------------------------------------------------------------------

----------Porque está nas mãos de cada um ser um agente de mudança, acedendo ao 

conhecimento, manifestado vontades, punindo pela justiça e pela construção de dias melhores, 

de pressionar Governos.--------------------------------------------------------------------------------------

----------Foi esta a oportunidade que nos foi legada em 25 de Abril de 74 e não podemos 

atraiçoá-la, esse caminho de intervenção, a desobstrução dessa via por onde estávamos 

impedidos de circular, a permissão de concretizar projectos que nos era vedada.-------------------

----------Estaremos a rentabilizar o que outros nos legaram com tanta luta, quando na rua se 

responde levianamente sobre o 25 de Abril… ”sei lá, essa data não me diz nada, não quero 

saber de política”.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Traímos a democracia quando agimos como se a política não fosse de todos e só de 

alguns.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Traímos a democracia quando não exigimos que os custos de uma crise têm que recair 

sobre os mais fortes e não sobre os demais.---------------------------------------------------------------

----------Traímos a democracia quando nos alheamos a decisões sobre política externa, tomadas 

pelos Governos que em nada nos dignificam.-------------------------------------------------------------

----------Não podemos desistir de lutar por uma posição vanguardista na sociedade actual que 

não nos envergonhe no todo que integramos.-------------------------------------------------------------

----------Festejemos este dia num abraço, na igualdade e na diferença, no amor, porque a 

revolução de Abril foi um acto de amor.-------------------------------------------------------------------

----------No dizer do escritor e poeta Manuel Gusmão “O 25 de Abril é daquelas datas que se 

constelam, que estão antes de hoje e tremeluzirão no depois de hoje. Porque foi um processo de 

transformação do nosso espaço-tempo e das nossas formas de habitar”.------------------------------
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----------Temos de o cumprir!--------------------------------------------------------------------------------

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

----------c) Intervenção do membro representante do Partido Socialista, senhor Helder António 

Guerreiro:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Ex.mo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Odemira-------------------------------- 

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

----------Exma Sra. e Exmos. Srs. Vereadores------------------------------------------------------------- 

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

----------Exmas Sras. e Exmos Srs.------------------------------------------------------------------------- 

----------Na sessão do ano transacto relembrei a necessidade de preservar a memória de Abril, 

de transferir esse legado no seu formato mais sustentável, seja: de geração para geração, 

responsabilizando assim, o todo colectivo, na transmissão de um dos seus valores mais 

profundos. A liberdade de pensar, de dizer e de fazer.--------------------------------------------------- 

----------Isto porque os valores não são facilmente decifráveis por intermédio de um escrito ou 

mesmo por intermédio de uma imagem resgatada da memória do seu contexto. Os valores são 

decifráveis e compreensíveis sim, numa lágrima, num sorriso ou no brilho dos olhos de quem 

conta, porque foi alguém que viveu, ou, porque foi um seu ente querido quem viveu.------------- 

----------Na sessão do ano transacto não quis relembrar a situação complicada do Pais e do 

Mundo. Mas, este ano vivemos um contexto diferente. Desde então mudamos de governo por 

duas vezes, e, nessas duas vezes alteramos, radicalmente, as nossas expectativas enquanto 

povo. Desde então reforçámos um alargamento profundo da União Europeia que se constitui, 

provavelmente, como um dos desafios mais determinantes para o futuro próximo de Portugal. E 

Porquê?--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Porque com este alargamento a centralidade Europeia reforçou uma tendência para 

Leste, redireccionando, os centros de decisão e o investimento privado das grandes empresas 
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europeias;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Porque este alargamento foi feito com países que apresentam dificuldades estruturais, 

tal como nós as tínhamos em 84 e 86, mas que apresentam indicadores, em termos de 

organização e de qualificação das pessoas, que Portugal ainda não tem hoje em dia;--------------- 

----------Porque hoje em dia o desenvolvimento, a competitividade e a produtividade já não se 

podem fazer, em Portugal e na Europa, com mão-de-obra barata e desqualificada, nesse aspecto 

particular a China e a Índia são de facto imbatíveis;----------------------------------------------------- 

----------Assim, Portugal deve, sem a ansiedade do tempo perdido, apostar no elemento 

fundamental de desenvolvimento: a qualificação das suas pessoas do ponto de vista funcional, 

enquanto portadoras de um saber fazer mas também de um saber estar!------------------------------ 

----------A qualificação dos nossos recursos humanos será, sem duvida, o caminho para um 

desenvolvimento duradouro e para que a nossa identidade, enquanto país, perdure e se reforce. 

Geração após geração. Atrever-me-ia a dizer que este poderia ser o nosso único objectivo, 

enquanto país, para os próximos anos.--------------------------------------------------------------------- 

----------A razão deste objectivo único centra-se no facto de Portugal ter dos mais baixos 

índices de escolaridade, apresentar das mais elevadas taxas de inadequação do ensino superior 

às necessidades de mercado e de apresentar taxas de despedimento, por razões de não saber 

estar, na ordem dos 60%. Esta é, de facto, uma situação dramática!---------------------------------- 

----------Perguntarão o que é que isto tem que ver com o 25 de Abril, perguntarão o que é que 

isto tem que ver com a nossa realidade em Odemira. Pois eu entendo que tem tudo a ver!-------- 

----------Ex.mo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Odemira-------------------------------- 

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

----------Exma Sra. e Exmos. Srs. Vereadores------------------------------------------------------------- 

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

----------Exmas Sras. e Exmos Srs.------------------------------------------------------------------------- 



-10- 
25-04-2005 

 

----------Odemira vive hoje, também, um momento de viragem. Passado que está, um tempo de 

construção da maioria das infra-estruturas necessárias ao nosso bem estar e ao nosso 

desenvolvimento enquanto território com identidade própria.------------------------------------------ 

----------Chegou o tempo de Odemira se abrir a um contexto territorial mais alargado, utilizando 

uma expressão mais motivadora mas sem dúvida exagerada, diria que, chegou o momento de 

Odemira se abrir e de se afirmar no mundo competitivo que nos rodeia.----------------------------- 

----------Para isso temos que construir um caminho e trilha-lo, também, sem a ansiedade do 

tempo perdido, apostando na excelência dos nossos recursos naturais e apostando sem 

limitações na qualificação dos nossos recursos humanos.----------------------------------------------- 

----------Neste contexto Odemira deve ser capaz de reivindicar as acessibilidades ou vias de 

comunicação com o exterior que ainda não tem, quer do ponto de vista rodoviário quer do 

ponto de vista ferroviário. Deve contribuir para a construção de um espaço de gestão e 

planeamento regional consistente, definido e adequado às nossas necessidades. Deve constituir-

se como um território cooperante numa perspectiva de uso complementar dos recursos e 

reforço dos laços regionais. Deve, portanto, constituir-se como um território atractivo, 

qualificado e competitivo, quer para o investimento económico quer para a fixação de recursos 

humanos qualificados.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Certo é que mais fácil é falar do que fazer. Certo também é que, hoje em dia, o 

Município de Odemira já não pode ser um actor isolado e motor único de todo um território. É 

com a sociedade civil organizada e com as diferentes instituições desconcentradas da 

administração central que se pode e deve construir uma parceria equitativamente responsável 

por um modelo de desenvolvimento, por todos construído e por todos defendido.------------------ 

----------A este propósito gostaria de referir um ultimo ponto, também ele fundamental, do meu 

ponto de vista, para o nosso desenvolvimento. Porque estamos num órgão político, 

democraticamente eleito, constituído por cidadãos eleitos em listas suportadas por partidos 
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políticos, importa reflectir sobre o papel, presente e futuro, desses mesmos partidos políticos no 

cimentar do nosso modelo democrático.------------------------------------------------------------------- 

----------A democracia representativa não se me afigura como um modelo gasto e em vias de ser 

substituído por uma democracia mais directa. Nem tão pouco os partidos políticos me parecem 

estruturas cansadas com uma função aparente de meros instrumentos de conquista do poder.---- 

----------A gestão da coisa pública obriga a um reinventar destas estruturas partidárias para que 

elas cumpram um papel de provocar a permanente reflexão e a permanente participação da 

comunidade nessa gestão pública. Talvez agora, e de futuro, animadas por uma defesa de novas 

causas que não só as puramente ideológicas, continuo a acreditar que é no seio dos partidos 

políticos que deve residir a salvaguarda da democracia.------------------------------------------------ 

----------Devem ser elas, estruturas, valorizadas enquanto tal e as pessoas que servem a 

comunidade, gerindo o estado sob uma determinada ideologia, devem ser igualmente 

valorizadas. Mas, elas próprias devem assumir a responsabilidade fundamental de servir a 

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

----------Com isto não quero dizer que a democracia corre riscos eminentes, no entanto, tal 

como a conquista da liberdade, revisitada, todos os anos, no espírito de Abril, também a 

democracia e os seus actores devem ser relembrados e, se possível, sempre valorizados pelo seu 

papel determinante na construção, com todos, de uma melhor qualidade de vida para todos.----- 

----------Porque a democracia tal como o desenvolvimento e a liberdade se constroem todos os 

dias,------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Viva Odemira,--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Viva Portugal,--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Seguidamente, registou-se a intervenção do senhor António Manuel Camilo Coelho, 

Presidente da Câmara Municipal de Odemira, que disse o seguinte:---------------------------------- 
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----------“Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Odemira,----------------------------------- 

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

----------Senhora e senhores Vereadores,------------------------------------------------------------------ 

----------Senhores Convidados,------------------------------------------------------------------------------ 

----------Senhores Homenageados,-------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Comemoramos hoje, uma vez mais em Sessão Solene, os 31 anos do 25 de Abril de 

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

----------Esta data que desde os primeiros anos ganhou em Odemira uma notoriedade sem 

paralelo no Alentejo e até no País, continua hoje viva na memória de todos os que por ela 

lutaram, os que então a viveram, os que a receberam de herança de familiares seus, de 

companheiros de luta ou de amigos, ou ainda daqueles que não a tendo vivido têm nas 

comemorações de Abril em Odemira encontrado um espaço onde ano após ano retornam, e que 

os foi marcando nos ideais e no seu significado.--------------------------------------------------------- 

----------As comemorações de Abril, nunca foram propriedade de ninguém, mas antes um 

espaço onde todos se encontram, onde todos cabem, onde as amizades ou os conhecimentos 

casuais de todos os anos se revêem, onde a música dirigida a todas as idades e gostos acontece, 

mas onde e desde o início foi principal objectivo uma aposta muito especial na juventude.------- 

----------Bem, muito bem, porque é esta o principal esteio do futuro, talvez a principal razão das 

apostas do presente.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A nossa festa teve e tem vários apoios e participações.---------------------------------------- 

----------Porém e sem desprimor para os apoios e patrocínios, que sem dúvida agradecemos e 

estimamos, foram as autarquias do Concelho e principalmente os autarcas que lhe tributaram 

especial carinho e atenção.----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não poderia, aliás, ser de outra forma para haver um mínimo de justiça e de 
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proporcionalidade nas coisas, já que as autarquias locais são porventura uma das maiores e 

mais importantes conquistas de Abril, e sem dúvida aquela que melhor incorporou quer a letra 

quer o espírito do que de melhor essa data histórica nos trouxe.--------------------------------------- 

----------E é por em cada dia, mês ou ano ser importante continuar a festejar o 25 de Abril, até 

por alguns tiques que por vezes já aparecem na sociedade fazendo recordar outros tempos, sem 

dúvida porque a liberdade existe e é para ser vivida em toda a sua plenitude, mas em que é 

necessário deixar claro que não haverá jamais lugar ao regresso à noite longa, de que Portugal 

levou quarenta e oito anos a sair, pela mão dos valorosos capitães.----------------------------------- 

----------Eis-nos portanto aqui, hoje e mais uma vez, de peito aberto neste dia, comemorando 

mas cumprindo um sentimento e um mandato, que devemos transmitir aos mais novos, a quem 

graças a Deus a Liberdade serve, mas que a não tendo conhecido a sua génese, porventura não 

fazem ideia do que aconteceu e como aconteceu, as vidas que custou, as prisões que motivou, 

as famílias que atingiu, o povo que violentou nos seus direitos, liberdades e garantias.------------ 

----------Comemoremos então com o espírito liberto que Abril nos trouxe, lembremos com 

orgulho os que por ele lutaram, sintamo-nos orgulhosos como autarcas por estarmos aqui em 

nome do 25 de Abril e em seu nome eleitos, fazendo a obra que nos foi requerida pelo povo, a 

qual em nome do mandato que nos foi confiado estamos a realizar.----------------------------------- 

----------Senhor Presidente,---------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Senhora e senhores Vereadores,------------------------------------------------------------------ 

----------Digníssimos Convidados,-------------------------------------------------------------------------- 

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

----------No presente mandato, este é o último dos anos a que o mesmo respeita.------------------- 

----------É por isso que ainda que de modo sucinto quero aqui recordar algumas situações que 

espelham de modo revelador, o que, apesar dos tempos ou por causa deles ainda tarda em 
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funcionar, levando a que o 25 de Abril do Desenvolvimento ainda continue a chegar tarde a 

muitas famílias.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------No decurso do mandato e seguindo a estratégia projectada, tentámos todos, estou certo, 

fazer o mais que pudemos para levar a efeito acções que contribuíssem para melhorar as 

condições de vida da nossa população.-------------------------------------------------------------------- 

----------Foi um mandato especialmente penalizador para todas as autarquias de Portugal, não 

sendo Odemira excepção, dadas as medidas tomadas nos três últimos anos em matéria de 

financiamento autárquicos, com situações escandalosas de incumprimento da Lei das Finanças 

Locais com a agravante de tratar de igual modo autarquias em que a capacidade de 

endividamento era bastante “folgada” para permitir empréstimos a longo prazo para 

financiamento de acções de investimento.----------------------------------------------------------------- 

----------Ou seja, as autarquias que podiam ir à banca financiarem-se para responder às 

necessidades da população sem qualquer problema, graças à “gestão apertada” e 

conscienciosamente feita ao longo dos anos, foram tratadas como as outras que se haviam 

endividado ao extremo de não poder contrair novos empréstimos.------------------------------------ 

----------Tudo em nome do malfadado “défice”, que era a razão de tudo, e que para além de ver 

invertido pelos seus próprios autores, no último ano, a filosofia de base, acabou por paralisar 

todo o investimento, quer público quer privado, levando ao encerramento de centenas de 

empresas, elevando o desemprego a números nunca vistos, levando a que para o presente ano, o 

número mágico limite de 3 %, seja, pasme-se de cerca de 6 %.---------------------------------------- 

----------Perguntará então o mais comum dos cidadãos porque lhe pediram estão tantos 

sacrifícios e em nome do quê lhe criaram condições para perder o seu trabalho e/ou a sua 

empresa falir ou se deslocalizar.---------------------------------------------------------------------------- 

----------Mas a verdade, é que, ainda assim o Município de Odemira foi daqueles que ao nível 

do distrito, região e país continuou a responder às solicitações mais prementes, com uma boa 
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carteira de acções, por administração directa, por empreitada ou em aquisição de serviços, 

sendo apenas de lamentar que as acções em muitos casos derrapassem no tempo, por na sua 

grande maioria e valor dependerem de apoio comunitário por força do Quadro Comunitário III. 

E aí, mais uma vez voltamos a ter enormíssimos problemas. Candidaturas apresentadas após 

longas reuniões de trabalho com responsáveis pelo Programa Operacional Regional, eram 

lançadas em processos de concurso e com obras a decorrer em muitos casos, com o 

financiamento no horizonte. Só que em muitos casos as aprovações levavam meses ou não 

chegavam nunca, havendo nas que seguiam atrasos nas Unidades de Gestão, homologações, 

verificação física e nos pagamentos.----------------------------------------------------------------------- 

----------Houve muitos casos em que o desbloqueamento do dinheiro se dava meses após a 

conclusão das obras levando a autarquia a suportar 100 % da despesa, quando apenas deveria 

suportar em média 30 %. Calcule-se o esforço de tesouraria gerado com a situação.--------------- 

----------Quero, no entanto afirmar que se é verdade que mais se poderia ter feito e que o não 

andamento em tempo útil levou a executar mais por administração directa, não é menos 

verdade que fomos dos municípios que mais executou, combinando os anos, dadas, como atrás 

referi as derrapagens nos prazos de arranque e de execução de obras, motivados pela falta de 

resposta externa aos assuntos propostos.------------------------------------------------------------------ 

----------Por isso afirmo também, que o resultado conseguido é um trabalho de todos na 

Câmara, Assembleia Municipal e Freguesias. E dele podemos orgulhar-nos porque antes de 

mais isso significa que continuamos a prosseguir a e a realizar Abril.-------------------------------- 

----------Senhor Presidente,---------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Senhora e senhores Vereadores,------------------------------------------------------------------ 

----------Digníssimos Convidados,-------------------------------------------------------------------------- 

----------Minhas Senhoras e meus Senhores,-------------------------------------------------------------- 
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----------Cumprir Abril é no entanto e também, tentar ser-se justo com quem sem outra 

motivação que não seja a causa pública deu o melhor de si mesmo em defesa da democracia, 

dos valores da pessoa humana, da dedicação ao próximo, ou da luta pela melhoria das 

condições de vida da população.---------------------------------------------------------------------------- 

----------E sendo certo que foram muitos, não é menos certo que alguns houve que ainda assim 

se distinguiram de entre os demais. Temos hoje, a grande honra de ter entre nós, muito 

justamente para homenagearmos duas pessoas a quem Odemira muito deve:----------------------- 

----------Uma delas o Dr. Justino Abreu dos Santos, médico de todas as horas que fez deste 

concelho a sua casa, e autarca eleito por vários mandatos em Odemira, portador de um enorme 

prestígio quer entre os seus pares quer na região e no país.--------------------------------------------- 

----------A outra, o nosso bombeiro, parteiro e autarca Marcos Piegas Cabrita, homem de uma 

grandeza humana incomparável, a quem muitas odemirenses devem os filhos que pelas mão 

desse homem são a razão de ser da sua vida.-------------------------------------------------------------- 

----------É justo lembrar e principalmente, que o Dr. Justino Santos pela sua acção como autarca 

Presidente da Câmara Municipal de Odemira em geral, mas muito mais pelo seu espírito 

empreendedor, pela visão estratégica, pela capacidade mobilizadora, pela sua reivindicação 

constante junto da tutela governamental, pela sua forma de estar na política, quer procurando 

consensos quer rompendo indecisões de terceiros que prejudicam a “sua População”, isto só 

para lembrar as maiores evidências, conquistou um enorme prestígio e respeito.------------------- 

----------Sua Excelência o Presidente da República fez justiça ao atribuir-lhe uma condecoração 

nacional reconhecendo quer o Homem quer a Obra.----------------------------------------------------- 

----------Hoje, é uma honra para os autarcas de Odemira poder testemunhar-lhe quanto lhe 

agradecem a sua dedicação ao Concelho e às suas gentes, tendo eu a certeza que quer a Câmara 

quer a Assembleia Municipal interpretam a vontade daqueles por quem deu o seu melhor, ao 

impor-lhe a Medalha de Honra de Ouro do Município, o mais alto galardão municipal, que foi 
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atribuída.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------É-lhe entregue nesta Sala de Reuniões e neste Edifício dos Paços do Concelho onde 

viveu boa parte da sua vida e que tanto prestigiou.------------------------------------------------------- 

----------Se todos temos orgulho em si, e pode acreditar que temos, com a modéstia que lhe 

reconhecemos, deverá igualmente no entanto V. Ex.ª orgulhar-se da sua prestação, dos amigos 

que aqui fez e que aqui sabe que tem e, muito principalmente da sua obra.-------------------------- 

----------Obra que os Odemirenses acarinham e lhe agradecem.---------------------------------------- 

----------Noutra vertente, homenagear Marcos Cabrita é homenagear o cidadão solidário, 

interessado no próximo e no seu sofrimento, nas suas necessidades e na responsabilidade de ser 

parte na resolução dos seus mais prementes anseios.---------------------------------------------------- 

----------As extraordinárias capacidades humanas deste homem, levaram-no a dedicar uma vida 

à corporação dos Bombeiros Voluntários de Odemira, onde quer enquanto “Soldado da Paz”, 

conduzindo ambulâncias com pessoas doentes ou acidentadas, ou sobretudo na sua 

“especialidade” as senhoras grávidas em trânsito para o Hospital de Beja, onde por mais de 50 

vezes foi o parteiro de serviço, mas conduzindo também carros de combate a incêndios ou 

intervindo nos mesmos, granjeou o maior respeito.------------------------------------------------------ 

----------Como autarca, fez e faz parte dos órgãos da sua freguesia.----------------------------------- 

----------É por isso igualmente justo reconhecer quer as suas capacidades quer a sua entrega em 

apoio ao próximo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O que a Câmara Municipal, com toda a justiça fez atribuindo-lhe a Medalha de Mérito 

em Ouro do Município.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Sabemos que é entre os seus que se sente bem. Por isso é com orgulho que lhe 

imporemos entre os amigos e colegas de ofício da Associação dos Bombeiros Voluntários de 

Odemira, formados aqui na Praça da República onde se situa o Edifício dos Paços do Concelho 

o galardão atribuído.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------Senhor Presidente,---------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Senhora e senhores Vereadores,------------------------------------------------------------------ 

----------Senhores Convidados,------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------Tenho para mim, que este é um dos maiores momentos que Odemira e esta Assembleia 

Municipal já viveram em termos de comemoração solene do 25 de Abril.--------------------------- 

----------Não só porque  Abril é comemorado à altura, como se prova que em Odemira continua 

vivo e com espírito de serviço e entrega à causa pública, procurando servir as populações com 

melhoria evidente das suas condições de vida, irmanando responsáveis autárquicos de todos os 

credos e bandeiras, mas também pelo sentido e acto de justiça que hoje aqui tem lugar.----------- 

----------Estão aqui autarcas que ao mais alto nível desempenharam funções em Órgãos 

Municipais. É também com sentido de responsabilidade, mas sobretudo sentindo que subscrevo 

o interesse geral da população, que vos quero agradecer quer a presença quer o vosso 

desempenho.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Todos, com a nossa acção, quer fosse em concordância ou em discordância num 

natural exercício democrático, mas sempre no sentido de adoptar a melhor solução, 

contribuímos para que Odemira chegasse onde já chegou e com o esforço de todos 

procuraremos que não seja apenas o maior, mas também o melhor Município de Portugal.------- 

----------Não será fácil, todos o sabemos, mas a fé é muita, a vontade também e a continuarmos 

assim, a luz já lá está no fundo do túnel. Sendo este um trabalho de todos, naturalmente com 

maiores ou menores responsabilidades no processo, no dia da chegada lá estaremos todos. 

Repito todos e não apenas alguns.-------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos que aqui estão, autarcas das freguesias que tanto têm contribuído para a mudança 

registada, eleitos para a Câmara Municipal e Assembleia Municipal, ou os que estão lá fora, 
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mulheres e homens de Odemira, militares de Abril, quero agradecer o seu contributo para que 

Abril acontecesse em 1974 e para que se renove nos dias difíceis de hoje.--------------------------- 

----------Obrigado por me permitirem estar aqui, entre os autarcas de Odemira que considero 

dos melhores entre os melhores de todos nós.------------------------------------------------------------ 

----------É sobretudo uma honra para mim.---------------------------------------------------------------- 

----------Uma palavra final, porventura em termos mais pessoais mas sentindo incorporar o 

espírito geral, ao Dr. Justino Santos, que me fez ficar em Odemira, quando em 1979 estava a 

sair para a Venezuela para cumprir um contrato de trabalho enquanto técnico de um laboratório 

de geotecnia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Tive o privilégio de com V. Ex.ª trabalhar durante muitos anos.----------------------------- 

----------Quer enquanto funcionário quer enquanto admirador da sua conduta e do seu 

entusiasmo, que se me colou e que acabou por me servir de farol no esforço que sempre 

emprestei a tudo o que fiz nesses anos e procuro hoje, com responsabilidade, fazer no lugar que 

ocupo, não quero deixar de hoje e aqui de lhe agradecer.----------------------------------------------- 

----------Teve V. Ex.ª a virtude de ver muito para além da natural perspectiva partidária, nunca 

permitindo que esta se sobrepusesse aos mais profundos interesses da população que serviu.---- 

----------Permita-me dizer-lhe olhos nos olhos que foi por isso, é por isso, que Odemira fazendo 

o que está a fazer hoje, muito justamente, jamais lhe poderá agradecer aquilo que a todos nos 

trouxe, e os caminhos que nos abriu.----------------------------------------------------------------------- 

----------Muito Obrigado Dr. Justino Santos.-------------------------------------------------------------- 

----------Tenho Dito.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------Vivam os autarcas de Odemira e a sua população!--------------------------------------------- 

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

----------Por último, interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal, Manuel António 
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Dinis Coelho, que fez a intervenção que seguidamente se transcreve na íntegra:--------------------

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

----------Exmos. Ex. – Presidentes da Câmara Municipal de Odemira,--------------------------------

----------Exmª Vereadora e Exmos. Vereadores,----------------------------------------------------------

----------Meus Colegas de Mesa,----------------------------------------------------------------------------

----------Sras. Deputadas e Srs. Deputados Municipais,-------------------------------------------------

----------Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia e das Assembleias de Freguesia,------------------

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

----------Foi há 31 anos e foi um belo trinta e um!-------------------------------------------------------- 

----------Tudo então parecia ter ficado do avesso. Mas com  costuras dum lado e com 

contrapesos doutro a revolução foi trilhando o seu caminho. Mais cumprida para uns, menos 

cumprida para outros e até incumprida para alguns.----------------------------------------------------- 

----------Mas todos ou quase todos tivemos a nossa revolução, mais vermelha para uns, 

porventura mais rosa ou alaranjada para outros e desbotada para uns tantos.------------------------ 

----------Dos três almejados Dês – descolonizar, democratizar e desenvolver - talvez seja este 

último Dê que falta ainda atingir em toda a plenitude.--------------------------------------------------- 

----------Aquele trinta e um  que um punhado de garbosos militares engendrou só podia ser 

deslindado com o entusiasmo e a luta de todo o povo.-------------------------------------------------- 

----------Lembramos hoje aqui, alegres e de cravo na mão, essa gesta heróica dum povo outrora 

amordaçado por tiranos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não podemos esquecer, mas não podemos também ficar só pelo contentamento e com 

o cravo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Estou firmemente convicto que a melhor forma de homenagear todos aqueles (militares 

ou civis) que deram a alma em prol dos tais 3 Dês será unir esforços para completar o Dê do 

DESENVOLVIMENTO.------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------DESENVOLVER não deve ser uma tarefa só do Estado, dos governantes ou dos 

partidos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------DESENVOLVER não pode ser uma atitude ou uma tarefa só dos outros.------------------ 

----------Tem de ser nossa, de cada um de nós, dos que aqui quisemos estar, mas também 

daqueles que ainda não conseguimos aqui trazer.-------------------------------------------------------- 

----------Esta casa, esta sala, este ambiente, esta alegria dos cravos não podem ter uma 

simbologia oca ou desmaiada, nem podem ser apenas o relembrar duma saudade já quase 

longínqua de tempos heróicos e empolgantes.------------------------------------------------------------ 

----------DESENVOLVER, hoje e aqui no concelho de Odemira, tem de ser conquistar os 

jovens para a vida cívica e para o sentido colectivo e solidário da comunidade.--------------------- 

----------Como podemos nós adultos querer que os mais novos tratem um dia de nós (quando 

formos então velhinhos) se agora nos alhearmos dos problemas e das angústias deles?------------ 

----------Porque será que não temos na Assembleia Municipal mais gente jovem, na casa dos 

vinte e dos trinta anos?--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Porque será que não temos na Assembleia Municipal mais mulheres?---------------------- 

----------A estas e a outras questões temos de dar resposta sob pena de nos finarmos numa 

apagada e vil tristeza a que o poeta se referiu mas que não condiz com os pergaminhos de Abril 

e das gerações que nos precederam.------------------------------------------------------------------------ 

----------É também na Assembleia Municipal que tem de ser discutido e forjado o nosso futuro 

colectivo se quisermos fazer de Odemira um município de Abril onde o Dê do 

DESENVOLVIMENTO se possa cumprir.--------------------------------------------------------------- 

----------Cumprir o Dê do DESENVOLVIMENTO é conquistar empresários que queiram 

investir e ficar entre nós, criando trabalho e riqueza e, naturalmente também, vendo justamente 

remunerados os seus capitais e reconhecidos os seus méritos.----------------------------------------- 

----------Não é com vinagre que se apanham moscas, diz o ditado. Hoje já não é só com bolos 
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que se enganam os meninos ou os que podem parecer tolos.------------------------------------------- 

----------Lemos os jornais e vemos que todos os municípios procuram atrair para o seu território 

capitais e projectos que tragam mais bem estar e qualidade de vida aos seus munícipes.---------- 

----------Sejam eles dirigidos por autarcas mais à esquerda, mais ao centro ou à direita, hoje já 

ninguém vê no empresário o patrão ou o papão de outrora que sugava os seus trabalhadores até 

ao tutano.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Também é preciso trazer os empresários para esta Assembleia Municipal, as suas 

angústias, os seus projectos, enfim os seus problemas. Penso que é preciso saber ouvi-los, saber 

explicar-lhes com correcção, de forma educada e com argumentos sólidos e convincentes, 

quando se lhes tem de dizer não. Mas também acarinhá-los quando a lei e o interesse do 

município permitem dizer-lhes sim.------------------------------------------------------------------------ 

----------Não podemos quedar-nos à espera que os jovens, as mulheres ou os empresários 

venham ter connosco à Assembleia Municipal. Temos nós de ir à procura deles, às escolas, às 

empresas, às famílias.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Se realmente quisermos, vamos conseguir cativar alguns.------------------------------------ 

----------DESENVOLVER é também perguntarmo-nos o que queremos ser neste concelho 

grande e variado de que privilegiadamente somos munícipes.----------------------------------------- 

----------Se pensarmos bem e de forma positiva concluiremos que é de facto um privilégio 

pertencer ao concelho de Odemira, o tal concelho “odemirável” que alguém em boa hora e de 

forma inspirada lhe chamou.-------------------------------------------------------------------------------- 

----------Temos água, mar, terra, floresta e tradição.----------------------------------------------------- 

----------Para nos desenvolvermos basta querer e trabalhar. E saber o queremos ser, ainda que 

isso não seja assunto encerrado mas antes permanentemente discutido.------------------------------ 

----------Cabe-nos a nós, membros desta Assembleia Municipal, pensar o futuro deste concelho 

e encabeçar a luta pelo desenvolvimento, discutindo no saudável jogo político-partidário as 
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nossas ideias, mas também sabendo ouvir as ideias dos outros.---------------------------------------- 

----------Temos entre nós, nesta sala, hoje, muitos odemirenses, e dentre eles destacamos os 

autarcas que souberam aceitar o desafio da coisa e da causa pública, desde os membros das 

assembleias e das juntas de freguesia aos vereadores e deputados municipais. Mas permitam-

me uma particular saudação aos que, como convidados que eu diria muito especiais desta 

sessão pública, desempenharam funções como Presidentes da Câmara e da Assembleia 

Municipal de Odemira. Também uma palavra muito especial ao outro homenageado desta 

sessão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Eu diria que, em relação ao Dr. Justino ele soube trazer-nos a Madeira para Odemira, 

em tudo o que a Madeira tem de simbólico, as flores foi ele que as trouxe.--------------------------

----------Ao senhor Cabrita eu queria apenas dizer isto: Não tive o privilégio de nascer em 

Odemira, porque se tivesse talvez tivesse nascido na sua ambulância. Muito obrigado a ambos!- 

----------Obrigado por terem vindo e pelo que fizeram por esta terra. A vossa presença aqui é 

um estímulo para que todos os eleitos em funções nesta data possam honrar o vosso trabalho 

pelas causas de Odemira.------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Odemira tem de ter causas e tem de saber lutar por elas. Ninguém vai fazer por nós o 

trabalho que a nós nos cabe fazer. Só nos darão aquilo por que soubermos lutar. Nada nos será 

dado, tudo poderemos conquistar. Mas temos de saber o que queremos e também temos de 

saber escolher as armas com que vamos lutar.------------------------------------------------------------ 

----------Eu sei que as nossas diversidades de pensamento ideológico, político ou mesmo 

partidário podem trazer reticências ou engulhos nesse combate pelas causas que Odemira tem 

de ter.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mas também sei que os odemirenses que aqui hão-de estar depois de nós não nos 

reconhecerão como filhos ou adoptados desta terra se não soubermos ultrapassar as nossas 

divergências para atingir o tal DÊ do DESENVOLVIMENTO.--------------------------------------- 
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----------VAMOS GANHAR ESSA BATALHA!-------------------------------------------------------- 

----------Se lutarmos, o futuro deste concelho será radioso e quando formos já velhinhos vamos 

por certo ter à nossa beira filhos e netos que, apesar de serem jovens, saberão zelar e olhar para 

nós com a atenção de que só os justos e os anjos são merecedores.----------------------------------- 

----------E se assim for, poderemos então fechar tranquilamente os olhos e descer à terra sem 

receio de torcer a alma na sepultura.----------------------------------------------------------------------- 

----------VIVA O 25 DE ABRIL, SEMPRE!-------------------------------------------------------------- 

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

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

----------Seguidamente procedeu-se à entrega das Medalhas de Honra e Municipal de Mérito do 

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

----------Interveio a senhora Isabel Vilhena, do Gabinete de Imprensa e Relações Públicas do 

Município de Odemira, que procedeu à leitura do Diploma referente à entrega da Medalha de 

Honra do Município de Odemira ao Doutor Justino Baptista Abreu dos Santos:-------------------- 

-------------------------------------------------“DIPLOMA -------------------------------------------------- 

----------------------------MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO ------------------------------- 

----------O Município de Odemira atribui a Medalha de Honra do Município ao Dr. Justino 

Augusto Baptista Abreu dos Santos, o primeiro Presidente da Câmara Municipal de Odemira 

democraticamente eleito, cargo que exerceu ao longo de dezassete anos com extrema dedicação 

e abnegação.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O Homem, o Cidadão, Justino Augusto Baptista Abreu dos Santos, hipotecou a sua 

profissão de médico e a sua realização pessoal em favor de um concelho que não o viu nascer, 

mas que o acolheu e acarinhou como se de um filho se tratasse.--------------------------------------- 

----------Odemira deve muito ao empenho, esforço, entusiasmo, dinâmica, inteligência e 

competência com que presidiu e orientou o destino desta terra alentejana.--------------------------- 
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----------Tanto em manifestações públicas, como nos gabinetes ministeriais, em palcos 

improvisados ou em situações oficiais, apontou e acusou politicamente o subdesenvolvimento 

em que se encontrava o maior concelho de Portugal e da Península Ibérica, exigindo que a 

situação de Odemira mudasse. E não há qualquer dúvida que mudou muito durante aqueles 

dezassete anos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Por um serviço inestimável, a bem deste Povo, o nome do Dr. Justino Santos vai ficar 

na História do concelho, do distrito, da região e do próprio país.-------------------------------------- 

----------É por isso e com inteira justiça, merecedor do mais alto galardão do Município de 

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

----------Interveio o senhor Doutor Justino Santos que disse o seguinte:------------------------------

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

----------Exmº Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Odemira;-----------------------------

----------Exmºs Senhores Deputados------------------------------------------------------------------------

----------Exmª População em geral--------------------------------------------------------------------------

----------Eu não trago nada escrito, foi sempre assim. Assim permitam-me que possa dizer o que 

sinto, normalmente pode não cair bem certo, mas é aquilo que sinto.---------------------------------

----------Permitam-me também que desaperte o casaco porque gosto de falar desta forma o que 

sinto, o que sou!-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Trinta anos cheguei a Odemira. Iniciava há pouco tempo os meus trabalhos para a 

especialidade e é natural que o pai e a mãe quando uma pessoa se forma, deseja ver progredir 

profissionalmente, deseja ter à sua frente toda uma carreira. Eu, como sempre o contrário, 

quando tenho de fazer duas coisas e mete o coração e mete a razão, quem manda é sempre o 

coração, nunca é a razão. Por insistência de família era natural que não vissem, mas eu preferia 

pelo menos entrar na política, na Câmara quando à minha frente estavam toda uma juventude e 

uma boa posição académica.--------------------------------------------------------------------------------
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----------Os meus colegas vieram, gostaram de cá, eles hoje são pessoas bem colocadas na 

sociedade, são homens com um manancial de projecção e um manancial de posição económica 

e social muito grande. Todos eles! Estou satisfeito por isso. Eu hoje sou um remediado, mas o 

que eles não têm, não têm é esta alegria que sinto de vir a uma terra que é a minha outra terra, e 

digo muitas vezes, como um amigo meu dizia: Não sei se gosto mais da minha mulher se da 

minha amante! Vivo e sinto que tenho duas terras.------------------------------------------------------

----------Trinta anos passados, a alegria que sinto de estar aqui, a amizade, o amor, o carinho, a 

distinção, a nobreza, a fidalguia com que me tratam, penso que poucos poderão gozar desta 

alegria e desta felicidade.------------------------------------------------------------------------------------

----------Exmª Câmara, cumprimento na pessoa do Exmº Presidente,---------------------------------

----------Exmª Assembleia, na pessoa do Senhor Exmº Presidente,------------------------------------

----------Foram magnânimes em generosidade em me atribuírem a medalha de honra. Estou-lhe 

grato sinceramente, muito grato e faz-me lembrar isto, o tempo que passámos por cá. Que 

aprendi no Alentejo, a grandeza, a verticalidade, a ombridade, a nobreza das atitudes. Quantos 

Presidentes, que eu não quero falar em nomes, porque assim ia-me esquecer de alguém, 

quantos Vereadores me deram lições da sua dedicação, da sua forma de actuar, da sua 

humildade generosa, que foram os meus professores. Aprendi e tenho tantas saudades deles! 

Eles já nos abandonaram. Abandonaram não, já faleceram, já morreram. E eu sempre que penso 

neles, gostaria que eles soubessem que eu penso neles muitas vezes e que foram eles os meus 

professores.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Sei que os meus pais, onde estiverem, estão satisfeitos e felizes neste momento. Eles 

estarão muito orgulhosos deste momento em que mais uma vez o Concelho de Odemira, foi 

generoso para mim.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Eu não devia prolongar-me por mais tempo, mas gostava que soubessem, gostava que 

soubessem quanto eu gosto da minha terra, desta terra!-------------------------------------------------
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----------Gostava as vezes, penso e se me permitem, eu vou falar para Odemira como se fosse 

uma pessoa que somos todos nós. Às vezes dou por mim a pensar, Odemira é uma terra linda, o 

campo, os teus rios, montes, os teus vales, as tuas casas, as tuas pessoas, as praias, o mar, são 

autenticamente o talismã do amor dos meus amores. E um dia quando for mais velho ou até 

quando morresse e houver outra vida, perante e atravessando as vias àpias do pensamento que 

eu tenha a certeza que quando passar a inscrição “Odemira”, eu curvar-me-ei e 

respeitosamente, porei a mão no meu coração e direi: Aqui eu fui feliz!-----------------------------

----------Se eu morrer longe daqui, não digam que eu morri. Não digam! Digam apenas que eu 

estou dormindo e de lá tragam-me aqui. Quero ser enterrado na serra, debaixo dos chaparros e 

das estevas, que me cubram com esta terra que é o berço e a pátria dos homens bons.------------- 

----------Odemira, estou sem mais para vos dizer, só vos quero dizer que estou imensamente 

feliz!------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Viva, viva, viva Odemira!-------------------------------------------------------------------------

----------Muito Obrigado!”----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio a senhora Isabel Vilhena, do Gabinete de Imprensa e Relações Públicas do 

Município de Odemira, que procedeu à leitura do Diploma referente à entrega da Medalha 

Municipal de Mérito do Município de Odemira ao Senhor Marcos Piegas Cabrita, que se 

realizou na Praça da República, frente ao edifício da Câmara Municipal de Odemira, onde se 

encontravam em parada, os Bombeiros Voluntários de Odemira:------------------------------------- 

------------------------------------------------“DIPLOMA --------------------------------------------------- 

----------O Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de Mérito ao Sr. Marcos Piegas 

Cabrita, pelo prestígio e acções desenvolvidas à comunidade odemirense, ao longo de mais de 

três dezenas de anos, na qualidade de Bombeiro da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Odemira e de autarca local.--------------------------------------------------------------- 

----------O Homem, o Cidadão, Marcos Piegas Cabrita, tem prestado um serviço inestimável, a 
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bem do Povo, nas funções de cidadania que tem desempenhado com dedicação, zelo, 

competência e altruísmo, muitas vezes à custa de sacrifícios pessoais e familiares, e elevado o 

bom nome, imagem e prestígio dos Bombeiros Portugueses.------------------------------------------- 

----------Saliente-se também a sua honrosa e activa participação nos destinos e qualidade de 

vida das populações deste concelho, como eleito nos diversos órgãos de que tem feito parte, de 

forma ininterrupta e assídua, desde as primeiras eleições autárquicas resultantes da Revolução 

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

----------Odemira tem sido prestigiada pela acção meritória deste Homem que, através da sua 

actuação, tem levado o bom-nome do nosso concelho a todo o país e além fronteiras.------------- 

----------É por isso merecedor do galardão atribuído.”---------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Marcos Piegas Cabrita que disse o seguinte:-----------------------------

----------“Fiquei muito sensibilizado com esta homenagem. Mais não fiz que o meu dever para 

com o povo de Odemira e a população deste Concelho. Dedico esta homenagem ao meu 

Comandante e a todos os Bombeiros de Portugal. Muito Obrigado!”---------------------------------

----------Seguidamente interveio o senhor José Inácio Correia, Presidente da Direcção da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira, que disse o seguinte:----------

----------Muito boa tarde! Hoje é dia complicado, já vi sensibilidades muito grandes, eu já estou 

sensibilizado. A Câmara mais uma vez, no “Vinte e Cinco de Abril” nos quis oferecer qualquer 

coisa, este carro que está aqui foi todo recuperado, com este mais três. A capacidade de 

resposta neste momento para a falta de água, socorrer a nossa população é muito grande. Com a 

ajuda da Câmara, os Senhores Vereadores, o senhor Presidente da Assembleia e com a 

colaboração de todos estes bombeiros e bombeiras que estão aqui à minha frente. Por isso 

Senhor Presidente, muito obrigado e bem haja!”---------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira que referiu o seguinte: 

----------“Permitam-me que antes de me dirigir aos bombeiros que estão aqui em parada e a 
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quem tanto devemos ao seu Comando e à sua Direcção, me dirija em primeiro lugar ao Doutor 

Justino Santos que foi um farol para esta terra durante tantos anos e que hoje muito justamente 

tem ao peito o galardão máximo que Odemira tem. Para o agraciar merecia muito mais, mas de 

facto esta medalha de honra, de ouro, do Município, é o galardão máximo que nós lhe pudemos 

tributar. E a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal quando decidiram atribuir-lha, tenho 

a certeza que incorporavam o desejo, a vontade de todos os Odemirenses que o Doutor Justino 

Santos serviu e tão bem serviu durante tantos anos.-----------------------------------------------------

----------Por isso Doutor Justino Santos, há bocado ali mais oficialmente e aqui mais 

informalmente, um grande abraço, não só do António Camilo, como da Câmara Municipal e 

como da Assembleia Municipal, mas principalmente da população do Concelho de Odemira.---

----------Muito Obrigado!------------------------------------------------------------------------------------

----------Ao nosso Marcos Cabrita que orgulho é, penso eu, para uma Corporação de 

Bombeiros, para os seus companheiros de armas, diria eu, para o Comando, para a Direcção, ter 

um homem que se tornou uma referência dos Bombeiros Portugueses, e que fez tanto até pela 

notoriedade que teve na comunicação social para que as atenções se convergissem nos 

bombeiros de Odemira. Para além disso, tantas são as mães que, se hoje cá têm os filhos, (…) 

que têm de estar agradecidas quer elas quer as suas famílias, ao Marcos Cabrita por aquilo que 

fez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ele distinguiu-se aí, mas eu quero também dizer e para ser justo que o Marcos Cabrita 

incorpora o espírito da Corporação de Odemira, no que tem sido o esforço, muitas vezes mal 

compreendidos e nem sempre acompanhados como deviam pela nossa população. Os 

bombeiros são como a Santa Barbara, quando precisamos todos nos lembramos, quando eles 

precisam nós nem sempre lá estamos. Também tenho de chamar a atenção para isso. Uma 

Corporação de Bombeiros é tanto mais forte e maior é o espírito do grupo, quanto mais forte é 

o apoio que sente da população a quem serve. E nós aí nem sempre temos estado bem. A isso 
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responderam os bombeiros com um esforço, com uma dedicação, com uma forma de estar e de 

actuar que permitam aqui há três anos atrás e estou-me a referir concretamente aos incêndios de 

dois mil e três que os nossos cento e dês mil hectares de floresta, não ardessem como um 

rastilho e de facto foi graças ao seu esforço, acompanhados dos seus companheiros do Alentejo, 

os Bombeiros do Alentejo que apenas e foi muito, arderam a volta dos treze a quinze mil 

hectares, senão hoje Odemira provavelmente não teria floresta.---------------------------------------

----------Portanto, Bombeiras e Bombeiros, muito obrigado pela vossa entrega, muito obrigado 

pelo vosso espírito de sacrifício, muito obrigado por aquilo que fazem por Odemira. Senhor 

Comandante, restante Comando Operacional, senhor Presidente da Direcção, o que temos é que 

estar agradecidos.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Aquilo que Odemira em cada ano faz e este ano por escolha vossa e nós tivemos na 

Câmara perfeitamente de acordo com isso, não adquirir uma nova viatura, mas sim recuperar o 

parque que havia e que precisava de ser reparado, por forma a responder aquilo que alguém 

dizia à bocado ali nos discursos oficiais, que é a resposta à maior carência e ao maior perigo 

que temos neste momento sobre a cabeça que é os efeitos da seca sobre a nossa população.------

----------Não é qualquer Corporação que tem cinquenta mil litros de água disponíveis em auto-

tanques, para numa qualquer emergência acudir à população. Também foi muito correcta a 

vossa opção.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Porque é “Vinte e Cinco de Abril”, quero agradecer ao senhor Presidente da 

Assembleia Municipal e na sua pessoa a todos os senhores Deputados Municipais. De facto, a 

grande entrega que tiveram no órgão a que pertencem e que só contribuiu para tornar mais 

prestigiante, quer o Poder Autárquico em Odemira, quer de facto as decisões que acabamos por 

tomar nesse órgão.--------------------------------------------------------------------------------------------

----------Finalmente aos senhores Vereadores da Câmara Municipal aqui presente todos eles, 

quero também expressar-lhe a minha grande satisfação pela sua extraordinária cooperação, pela 
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sua extraordinária entrega, quer quando concordamos quer quando discordamos, mas ainda 

assim discutindo a melhor solução para tudo, porque é na divergência saudável democrática 

que muitas vezes surgem as melhores soluções. Por a parte que me toca, isso está espelhado nas 

actas, eu nunca tive nenhum problema nem com os Vereadores do Partido Socialista em aceitar 

a sugestão, a ajuda, a contribuição que os senhores Vereadores da Coligação Democrática 

Unitária, entenderam trabalhar no sentido de arranjar as melhores soluções.------------------------

----------Tenho muito, muito orgulho em presidir a este órgão, porque naturalmente alguém tem 

que estar à frente do barco, mas naturalmente também um órgão só funciona como a Câmara 

Municipal de Odemira funcionou, quando todos os seus elementos se entregam, se empenham e 

conseguem para alem das bandeiras partidárias arranjar soluções que sirvam bem a população.-

----------Finalmente desejo que tudo aquilo que a Corporação tencione realizar, em todas as 

vertentes se concretize e o que tenho a dizer aos bombeiros e às bombeiras de Odemira é que 

enquanto nós pudermos e enquanto estiver na nossa mão, a nossa Corporação há-de ser uma 

Corporação de referência, como já é quer no Alentejo quer no País. Bem hajam e um grande 

abraço, tudo, mas mesmo tudo de bom para vocês!------------------------------------------------------

----------Até porque eu nunca me esqueço que vocês que já deram tudo, mas estamos num ano 

que não vai ser fácil e por ventura teremos aqui algumas complicações em que mais uma vez 

teremos que nos unir para conseguir ultrapassar as dificuldades. Tenho a certeza que o que 

estiver nas vossas mãos também a população pode contar com isso.----------------------------------

----------Um grande abraço a todos. Muito Obrigado! E viva o Vinte e Cinco de Abril!”----------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que disse o seguinte:-------------

----------“Bom dia a todos. Muito obrigado por terem vindo. Vou ser muito rápido, apenas duas 

palavras, para também em nome da Assembleia Municipal me congratular com a homenagem 

que hoje é prestada ao senhor Doutor Justino e ao senhor Marcos Cabrita. Nestas duas pessoas 

estão espelhadas o melhor que Odemira teve e o melhor que Odemira continua a ter.-------------
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----------Aos bombeiros uma palavra também para dizer realmente nem sempre vêem o vosso 

trabalho reconhecido, mas sabemos que vocês também já contam com isso e que trabalham 

independentemente de esperarem pelo justo reconhecimento.------------------------------------------

----------Muito obrigado a todos. Bom dia e até sempre!”----------------------------------------------- 

--------------------------------------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 mesma por encerrada, pelas treze horas.------------ 

----------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,------------------------- 

 

 

----------------------------------------O PRIMEIRO SECRETÁRIO,------------------------------------- 

 

 

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


