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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 DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO:---------------------------------------- 

----------Aos vinte e cinco dias do mês de Abril de mil novecentos e noventa e oito, 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 da alínea a) do artigo quadragésimo 

primeiro, do Decreto-Lei número cem barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, 

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 QUARTO 

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

----------Para o efeito estiveram presentes para além dos membros da Mesa, trinta membros da 

Assembleia Municipal, a saber os senhores Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Aníbal 

Mendes Simão, António Augusto Fernandes Alves Paulino, António Carlos da Silva Vilhena 

Roberto, António Eduardo Guerreiro Silva, António Maria de Jesus Guerreiro, Catarina da Luz 

Martiniano Ramos, Dominic Robin Cross, 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 da Silva 

Valério, José David Fernandes Geraldo, José Manuel da Silva, José Manuel Guerreiro, José 

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

Silva Correia, Maria Emídia José Gomes da Silva, Maria Manuela da Silva Soares Guerreiro, 

Mário Neves Páscoa Conceição, Pedro Manuel da Conceição Souto, Raúl Manuel Carrilo da 
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Silva Vicente, Rui Boura Xavier e Sérgio Brigido Martins e, ausentes os senhores Alberto 

Fernando Silva Jaques Pedras, José Henrique Lopes e Rogério Manuel Begarrão Teixeira.------- 

----------------------------------------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 QUARTO 

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

senhor Presidente da Assembleia Municipal, depois de saudar todos os presentes, fez a 

intervenção que seguidamente se transcreve na íntegra:------------------------------------------------- 

----------“Exmºs Senhores membros da Assembleia Municipal, senhor Presidente da Câmara 

Municipal, meus Senhores e minhas Senhoras.-----------------------------------------------------------

----------Comemorar o dia 25 de Abril em 1998, continua a ser comemorar o fim de um período 

de obscurantismo e isolamento, e o início duma nova era plena de oportunidades de 

participação e de exercício dos direitos políticos até então proibidos.---------------------------------

----------Foi precisamente no exercício dos direitos dos cidadãos que se pôde afirmar e 

consolidar o regime democrático, possibilitando que decorridos 24 anos se revele uma 

maturidade e sentido cívico que não deixa de ser surpreendente e nos faz merecer o respeito das 

nações do mundo com maiores tradições democráticas.-------------------------------------------------

----------Apesar do referido, naturalmente válido a nível Nacional, continuam a existir Regiões, 

lugares espaços e instituições onde se continua a viver um espirito do 24 de Abril, 

independentemente das manifestações comemorativas se revestirem por vezes de pompa e 

circunstância porventura indiciadora duma situação algo diferente.-----------------------------------

---------De facto, a grande mudança ao nível dos comportamentos e mentalidades, 

correspondente ao espirito do 25 de Abril, continua em muitos casos por fazer sendo 

absolutamente indispensável que ocorra.------------------------------------------------------------------
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----------É imperioso que haja um 25 de Abril na participação dos cidadãos, que se promova o 

reforço da cidadania e se combata a exclusão. Há que pôr fim ao desinteresse, à acomodação, 

ao desencanto, à abstenção e à falsa neutralidade e indiferença.---------------------------------------

----------Para sermos actuantes, temos que ser conhecedores, para sermos livres temos que lutar 

contra a manipulação do espirito.---------------------------------------------------------------------------

----------Como novos protagonistas da gestão Municipal auto proclamados “defensores da 

mudança” temos o dever, Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia de promover 

efectivamente um novo estilo de trabalho.----------------------------------------------------------------

----------Impõem-se decisões claras, opções transparentes, competência nas acções, 

sinteticamente, eficácia de funcionamento.--------------------------------------------------------------- 

----------Impõem-se também transformar esta Assembleia num espaço vivo, de discussão aberta 

e frontal e desassombrada no permanente pressuposto de que o fim a atingir é a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos a unidade e o progresso do Concelho como um todo.-------------

----------Devemos assumir claramente na prática quotidiana, e não apenas com discursos, que os 

interesses do concelho e das suas populações se colocam acima de quaisquer interesses 

particulares ou partidários, sendo para mim óbvio que só assim se conseguirá alterar a situação 

de sub-desenvolvimento do Concelho de Odemira.------------------------------------------------------

----------Somos poucos, temos que ser os melhores, usar a imaginação; de preferência 

polémicos em vez de acomodados.-------------------------------------------------------------------------

----------Espero por último que o espirito do 25 passe a estar “de facto” mais presente na gestão 

do nosso Município.------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra aos representantes 

das diversas forças políticas com assento na Assembleia Municipal, cujas intervenções se 

passam a transcrever:----------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------a) 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, senhores Deputados Municipais, senhor 

Presidente da Câmara Municipal, senhores Vereadores, minhas Senhoras e meus Senhores------

----------Confesso, que é para mim tão grato quanto difícil, discursar hoje, em sessão solene no 

salão nobre desta Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------

----------Grato pela efeméride que hoje se comemora: o 24º Aniversário da Revolução de Abril! 

Gratos porque mais que uma data histórica, ela simboliza o desejo universal latente em cada 

homem “A Liberdade”!--------------------------------------------------------------------------------------

----------A liberdade que há 24 anos foi devolvido ao povo Português e que hoje, como sempre, 

estou certo de que no futuro, devemos comemorar!------------------------------------------------------

----------Muito deixo por dizer dessa gloriosa manhã de Abril, não por ter um coração pequeno, 

acreditem, mas sim, porque não devo tomar tempo a outros que com mais engenho  e arte farão 

hoje nesta sala.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Difícil, porque apesar da Democracia em Portugal estar consolidada e vivemos num 

estado de direito em que o povo que o constituiu, é hoje, e felizmente politicamente adulto, 

ainda há quem não festeje o 25 de Abril.------------------------------------------------------------------

----------Uns, não o fazem, saudosos ainda de um passado tenebroso e de má memória. Outros 

porque amantes da liberdade tal como nós, se sentem frustrados nos seus ideais e fartos de 

esperar por promessas não cumpridas, vão passando no tempo, amargurados e desiludidos,------

----------Dos primeiros, não nos ocupemos! A história, já o fez há 24 anos. Aos segundos, é 

necessário que, lhes dediquemos o melhor do nosso esforço e atenção.------------------------------

----------Com efeito e porque é essa a essência da nossa missão enquanto eleitos, é urgente 

porque o tempo é inexorável, que nos ocupemos em proporcionar cada vez mais bem estar à 

população do nosso concelho.-------------------------------------------------------------------------------
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----------Priveligiemos o apoio à 3ª idade e à juventude! Uns foram o suporte do nosso presente. 

Os outros sêlo-ão do nosso futuro. Lutar quer por uns, quer por outros é dignificar Abril.--------

-------------Reconheço que ao longo dos anos algo foi feito neste sentido. Mas também não é 

menos verdade que foi pouco e em algumas freguesias não foi mesmo nada. Tomemos como 

exemplo a freguesia de Vila Nova de Milfontes, à qual presido.---------------------------------------

----------Sei que todos nesta Câmara Municipal estão incumbidos do espirito de bem servir e de 

forma altruísta lutam por uma sociedade mais justa e mais equilibrada, sei que independente 

das ideologias de cada um o que nos une é incomensuravelmente maior do que aquilo que nos 

divide, por isso, permitam-me que invocando aqui o estatuto de independente, faça um apelo 

para que unidos façamos que no nosso concelho, o 25 de Abril seja sempre.------------------------

----------Permitam-me ainda uma palavra de gratidão a todos aqueles que de uma forma 

abnegada lutaram pela liberdade e pela Democracia, alguns com o sacrifício da própria vida.----

----------Obrigado a todos!-----------------------------------------------------------------------------------

----------Viva a liberdade e a democracia!-----------------------------------------------------------------

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

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

----------b) Intervenção do membro representante do Partido Social Democrata, senhor Jorge 

Martins Parreira:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“Senhor Presidente da Assembleia---------------------------------------------------------------

----------Senhor Presidente da Câmara Municipal e senhores Vereadores----------------------------

----------Senhores Membros da Assembleia---------------------------------------------------------------

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

----------Celebrar o 25 de Abril, corresponde a um rejuvenescer e edificar do consciente, no 

espírito firme do patriotismo, de qualquer português.---------------------------------------------------

----------A etapa de liberdade alcançada em Portugal, nesse dia, permitiu aos portugueses, olhar 
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o futuro com mais optimismo e maior esperança. Os cidadãos passaram a dispor desde então, 

de uma dimensão humana muito mais completa e cheia de riqueza. No entanto, as adversidades 

de percurso, que ao longo dos anos surgiram, essencialmente a nível económico, impediram 

que os objectivos da filosofia libertadora se concretizassem na plenitude.---------------------------

----------Na filosofia libertadora salientam-se os objectivos políticos, os humanos e os sociais.--

----------Os objectivos políticos podem-se considerar alcançados, e hoje encontram-se 

estabilizados graças à consciência cívica do respeito mútuo pela forma diferente de pensar de 

cada um na sociedade, que vê consagrada na Constituição da República a liberdade de 

associação, da reunião e de manifestação seja por ideologias filosóficas, religiosas ou políticas. 

São exemplo do êxito da liberdade política e estabilidade dos governos e a forma como têm 

decorrido as campanhas eleitorais, bem distantes das refregas partidárias da década de 1974 a 

1984. Verifica-se agora o funcionamento das instituições e daí decorre o enriquecimento da 

democracia com a alternância do poder de acordo com a credibilidade que os partidos políticos 

conseguem conquistar.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Por objectivo humanos consideram-se os graus de realização que cada pessoa sonha 

concretizar nos mais diversos parâmetros da vida. Traduzem-se nas necessidades vitais, 

psicológicas e de auto-realização.-------------------------------------------------------------------------- 

----------As necessidades vitais expressam-se de forma máxima em dispor da necessária 

alimentação no dia a dia e de uma habitação. Quantos há, hoje em Portugal, que passam fome e 

não possuem um lar?----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------As necessidades psicológicas revestem-se da maior estima no homem, crescem em 

complexidade com o aperfeiçoamento da educação, que é a base da segurança, da 

autoconfiança e da participação.----------------------------------------------------------------------------

----------Como vai a participação dos Portugueses, na vida activa, se a abstenção nos actos 

eleitorais chega em certos casos a 35%?-------------------------------------------------------------------
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----------As necessidades de auto-realização, dependentes da educação, podem, por falta dela, 

sinal de exígua liberdade, provocar tristes  ocorrências. As situações mais dolorosas em 

Portugal, verificam-se no êxodo dos seus filhos pela necessidade de trabalharem e 

sobreviverem aos caprichos de povos orgulhosos e sobranceiros aos portugueses.-----------------

----------O direito ao emprego, liberdade prevista na Constituição, é para muitos uma simples 

miragem, e por falta de trabalho muitas pessoas sentem-se usurpadas da sua liberdade e 

impedidas de se satisfazerem. Constrangidas, algumas, condenam-se a si mesmas, fecham-se 

num individualismo frustrante, que às vezes termina num macabro suicídio, por absurdo, a 

negação da liberdade mais elementar, a liberdade de viver.-------------------------------------------- 

----------As oportunidades de vida, disponíveis para as pessoas, a nível nacional, são realmente 

diversas. Elas demarcam, à partida, níveis diferenciados de sucesso e de concretização dos 

intentos individuais pela desigualdade de liberdade efectiva.------------------------------------------

----------Um outro objectivo manifesta-se na liberdade social pela educabilidade dos 

portugueses. Neste sector, há, ainda, muito a percorrer considerando-se tal liberdade um 

processo em construção contínua no presente e no futuro. A educação é, na realidade, o factor 

mais influente na boa vivência em sociedade de um país.-----------------------------------------------

----------A Constituição Portuguesa contempla diversos direitos implicitamente relacionados 

com a educação, como o direito à integridade física, à liberdade e segurança, à liberdade de 

expressão e comunicação, liberdade de trabalho, escolha de profissão e o direito de aprender e 

ensinar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Quanto à educação, é sabido que não se educam todos os cidadãos mas somente quem 

quer ser educado. Esta batalha em Portugal não regista o sucesso pretendido. Há escolas mas 

nem todas têm as condições necessárias. Os saberes, transmitidos pela escola instituição, 

revelam-se insuficientes e até desfasados a um enquadramento pleno na vida real. São os 

alunos desmotivados e mais os desistentes que por consequência não concluem sequer a 
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escolaridade obrigatória. A indisciplina dá indícios de grassar por limites não controláveis. Os 

mestres já não constituem, em boa percentagem, as  referências de valores, de empenho, de 

trabalho e exemplo a seguir pelos educandos. Alguns pais, devido a neologismos de falsas 

liberdades optam por comportamentos permissivos que questionam os valores culturais e os 

meios onde se processa a educação, deixando os filhos num vazio de insegurança. O 

desemprego e a marginalização social são uma consequência relativa dos problemas da 

educação, que levam o indivíduo  a uma vivência essencialmente materialista e anti-social.------

----------O materialismo, está provado, é substância insuficiente para satisfazer os espíritos da 

juventude, não os acomoda, e por antítese eles não o concebem.--------------------------------------

----------A liberdade social é, por isto, uma situação ameaçada e não concretizada.-----------------

----------Os problemas mencionados a nível nacional, verificam-se também no nosso concelho. 

As questões humanas e sociais são de grande relevo. Há casos de deficiente alimentação, falta 

de habitação, desemprego, problemas de saúde e muitos casos de insucesso e abandono escolar. 

A emigração e a migração são fortes e com consequências no despovoamento rural. O 

desenvolvimento económico e industrial quase não tem significado. A agricultura vai-se 

desclassificando cada vez mais. O turismo segue, de ano para ano, sem os incrementos devidos, 

que permitam uma exploração mais eficaz na época média/ baixa, e além disso corre o risco de 

vir a sofrer avaliáveis depreciações pois os preços praticados, relativamente a outras zonas 

nacionais e estrangeiras, tiram-lhe competitividade.-----------------------------------------------------

----------Com frequência, se ouve aos munícipes desabafar que Odemira é um atraso de vida, 

que estamos arredados do mundo, etc.---------------------------------------------------------------------

----------Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores 

Membros da Assembleia, minhas senhora e meus senhores, estas expressões são prova de que o 

povo de Odemira se sente limitado nos seus horizontes e deseja pelo facto alcançar uma 

liberdade plena.------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Neste sentido os Membros da Assembleia eleitos pelo PSD, empenhar-se-ão 

conjuntamente com os demais elementos da Câmara para, em conjunto, desenvolverem os 

esforços necessários e possíveis que proporcionem o máximo de liberdade aos Odemirenses.----

----------O nosso apoio será crítico mas eficaz, responsável e construtivo, exaltando sempre os 

interesses mais notáveis para o concelho.-----------------------------------------------------------------

----------Sem firme reparo, não permitirão os representantes do PSD na Assembleia Municipal o 

esquecimento das promessas feitas pelo PS na campanha eleitoral.-----------------------------------

----------É de extrema urgência mudar o rosto ao concelho de Odemira. Precisamos de criar 

centros de trabalho, dentro da nossa área geográfica. A assistência na saúde em Odemira, tem 

de ser corrigida nos problemas de logística, se exequível com auxílio de meios aéreos, pela 

distância a que nos encontramos dos centros de apoio. A educação terá de ser beneficiada com 

materiais didácticos e ampliado o parque habitacional para os professores. Há que dar 

confiança e permitir a concretização prioritária dos projectos cuja iniciativa pertença aos 

munícipes.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O dever da Câmara é de facilitar a vida aos habitantes do concelho proporcionando-

lhes as facilidades necessárias e possíveis, restituindo-lhes com a colaboração do Governo 

Central o poder de compra que se verificou no tempo do anterior Governo do PSD. Embora 

extremamente criticado, foi nessa época que um grande número de bicicletas motorizadas foi 

substituído pelos automóveis e algumas localidades do concelho registaram o maior aumento 

de moradias, tendo duplicado em alguns casos.---------------------------------------------------------- 

----------Urge melhorar a vida, é necessário ter esperança no futuro. Só com esperança e 

convicção se trabalha e atinge a liberdade real. Em suma é urgente que os Odemirenses se 

sintam felizes e orgulhosos da sua terra.-------------------------------------------------------------------

----------Celebramos o dia da liberdade, mas como se demonstrou, não da liberdade efectiva, 

apenas o da liberdade conseguida politicamente.---------------------------------------------------------
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----------Viva o 25 de Abril----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Sérgio Brigido Martins:-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“Exmº Sr. Presidente da Assembleia Municipal------------------------------------------------

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

----------Exmºs. Sr. Vereadores------------------------------------------------------------------------------

----------Exmªs. e Exmºs. Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia------------------------------------

----------Exmªs. e Exmºs. Srs. Deputados Municipais----------------------------------------------------

----------Digníssima população do Concelho de Odemira-----------------------------------------------

----------A Assembleia Municipal reúne-se hoje mais uma vez em sessão solene para 

comemorar outro aniversário do 25 de Abril.-------------------------------------------------------------

----------Para nós, eleitos pela CDU na Assembleia Municipal, na Câmara e nas Freguesias, isso 

é grande motivo de orgulho, porque fomos nós os pioneiros dessa forma de também comemorar 

Abril em Odemira, como também foi de nós a iniciativa de fazer do 25 de Abril a maior festa 

do nosso concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------

----------Minhas Senhoras e meus Senhores.--------------------------------------------------------------

---------Comemorar o 25 de Abril, celebrar a madrugada libertadora de Abril, é também 

recordar o passado, é também não deixar que o tempo apague a memória daquilo que foi o 

regime totalitário de Salazar e Caetano.-------------------------------------------------------------------

----------Muitos dos nossos familiares e amigos foram arbitrariamente presos pela ex – PIDE/ 

DGS e outros morreram mesmo nas masmorras do Tarrafal, do Forte de Peniche e em Caxias, 

onde estiveram detidos dezenas de anos sem culpa formada.-------------------------------------------

----------Foi durante o regime totalitário de Salazar e Caetano que centenas de jovens morreram 
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numa guerra fraticida, desumana e inconsequente.-------------------------------------------------------

----------Foi durante o regime desses dois fascistas que se instituiu e aplicou de forma feroz a 

censura prévia aos jornais, aos livros, ao teatro, ao cinema, ao pensamento.-------------------------

----------Foi durante o regime desses dois ditadores que Portugal se isolou do resto do mundo, 

que Portugal apoiou os regimes nazi-fascistas de Hitler e Mussolini, que Portugal apoiou os 

franquistas na sangrenta guerra civil espanhola e que a ex-PIDE/ DGS assassinou o General 

Humberto Delgado na pessoa de Rosa Casaco, que há dias se passeou pela cidade de Lisboa 

sem que nada lhe tivesse acontecido.-----------------------------------------------------------------------

----------Salazar, Caetano e o regime totalitário que os suportou no poder não podem ser 

esquecidos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------É até nosso dever, como autarcas da Democracia ou como meros cidadãos 

esclarecidos, intervir principalmente junto da geração mais nova e informá-la dos crimes que 

esses ditadores cometeram contra a humanidade.--------------------------------------------------------

----------Esquecê-los e não denunciar todas as atrocidades com que eles mancharam a nossa 

história, seria contribuir para a construção de uma sociedade sem lugar para os direitos do 

homem e comprometer o futuro dos que agora despontam para a vida.-------------------------------

----------Minhas Senhoras e meus Senhores.--------------------------------------------------------------

----------Comemorar o 25 de Abril é também pensar o presente e, consequentemente, 

aprofundar o nosso sistema democrático.------------------------------------------------------------------

----------Ora, hoje em dia, isso passa inquestionavelmente pela defesa clara de maior 

descentralização do poder, pela defesa clara da Regionalização do Continente.---------------------

----------Em primeiro lugar, a Regionalização é um factor de democratização.----------------------

----------De facto, a todos os níveis do Poder, desde a freguesia até aos órgãos de soberania, 

existem órgãos democraticamente eleitos. Pelo contrário, a nível regional existem órgãos do 

poder, com destaque para as Comissões de Coordenação Regional (CCR), cujos titulares dos 
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cargos que os dirigem não são legitimados pelo voto popular, pelo que não respondem pelos 

seus actos perante as populações.---------------------------------------------------------------------------

----------Esta “administração periférica do Estado” tem vindo a tornar-se cada vez mais 

importante, sem que a sua actividade seja controlada pelas populações através do voto 

periódico dos eleitores. A Regionalização acabará necessariamente com este atentado à 

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

----------Em segundo lugar, a Regionalização é um instrumento que favorece a democracia 

participativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------É conhecido o facto da aproximação dos serviços públicos às populações e da 

legitimação do poder através do voto popular constituir um estimulo à participação.--------------

----------As possibilidades de participação são infinitamente maiores quando existem eleitos do 

que quando se verifica a nomeação por parte do Governo Central.------------------------------------

----------A regionalização é condição de uma reforma administrativa democrática, que dê 

coerência à administração periférica do estado e permita a descentralização e desburocratizar.--

----------Em terceiro lugar, a Regionalização favorece o desenvolvimento.--------------------------

----------É inquestionável que a existência de regiões e de um sistema democrático 

representativo ao nível regional pode estimular os serviços públicos, contribuindo para a sua 

dinamização.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O próprio facto do poder regional ter que responder pelos seus actos em eleições 

competitivas, pode dinamizar o investimento público.--------------------------------------------------

----------Além disso, tendo o desenvolvimento uma dimensão não apenas económica, mas 

também social, cultural e ambiental, o poder regional democrático e as suas actividades podem 

ser um factor benéfico e uma contribuição importante para o assegurar.-----------------------------

----------Acresce ainda que um sistema de finanças regionais que garanta maior investimento 

onde há maior atraso pode ser um instrumento de correcção de desigualdades.---------------------
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----------Os partidos de direita (PPD/ PSD e CDS/ PP) já se pronunciaram: não querem a 

Regionalização, pois estão apostados, como sempre o estiveram, na Centralização do Poder, ou 

melhor, na desresponsabilização do exercício do poder perante as populações.---------------------

----------O PS, em matéria de regionalização, nem é carne nem é peixe. Primeiro, aprova as 

Regiões. Depois aprova o referendo à Regionalização. Por fim, aparece constantemente nos 

órgãos de comunicação social, ora a defender a Regionalização, ora a atacá-la 

implacavelmente, como aconteceu, há bem pouco tempo, com o seu dirigente histórico e ex-

Presidente da República, Mário Soares.-------------------------------------------------------------------

----------Um partido que está no Governo, um partido que mereceu a confiança do eleitorado 

para governar, não pode nem deve oscilar ao sabor das ondas nas decisões a tomar, a não ser 

que não tenha respeito por aqueles que nele votaram.---------------------------------------------------

----------Está na hora de, por uma vez, o PS se decidir: sim ou não à Regionalização, sem meios 

termos, sem avanços e recuos, sem medo.-----------------------------------------------------------------

----------Minhas Senhoras e meus Senhores.--------------------------------------------------------------

----------Comemoramos hoje o vigésimo quarto aniversário do 25 de Abril.-------------------------

----------Comemoramos hoje o dia da Liberdade, o dia que nos deu o direito à opinião, à critica, 

ao pensamento livre.------------------------------------------------------------------------------------------

----------Na passagem de mais um aniversário do 25 de Abril, a CDU e os seus eleitos saúdam 

todo o povo de Odemira, todos os autarcas deste enorme Concelho e todos aqueles que 

escolheram esta data para nos visitar.----------------------------------------------------------------------

----------VIVA O 25 DE ABRIL! VIVA A LIBERDADE! ---------------------------------------------

----------VIVA A DEMOCRACIA! VIVA O CONCELHO DE ODEMIRA!------------------------

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

----------d) Intervenção do membro representante do Partido Socialista, senhora Maria Emídia 

José Gomes da Silva:----------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------“ Exmº Senhor Presidente da Assembleia Municipal------------------------------------------

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

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

----------Exmºs Senhores Vereadores da Câmara Municipal--------------------------------------------

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

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

----------A Assembleia Municipal de Odemira, a que orgulhosamente pertencemos por força da 

vontade da popular, expressa nas Eleições Autárquicas de 14 de Dezembro do ano transacto, 

está hoje reunida em sessão solene mais uma vez.-------------------------------------------------------

----------Este nosso orgulho em estarmos aqui, é expresso de duas formas diferentes: a primeira 

porque comemoramos mais um aniversário da data gloriosa para o Povo Português que foi, é, e 

será sempre, o 25 de Abril; a segunda, porque estamos, todos, aqui de pleno direito, procurando 

fazer o melhor que sabemos para que os problemas deste concelho que queremos melhor, 

caminhe na senda do progresso, e se desenvolva harmoniosamente em todas as vertentes.--------

----------Abril, é por si só, motivo mais do que suficiente para que os representantes do Povo de 

Odemira em termos autárquicos, se juntem em uníssono.-----------------------------------------------

----------De facto o Poder Local democrático, é, para além da Liberdade, uma das maiores 

conquistas que hoje com legitimidade e toda a propriedade podemos comemorar.-----------------

----------Em face da sensação de libertação, que todos os anos e neste dia todos nós sentimos, 

esquecemos a luta política partidária activa, esquecemos as discordâncias de sempre, damos 

azo, enfim a que um dos versos mais lindos da canção libertadora daquela madrugada de 1974 

tenha mais sentido. Por outras palavras Odemira é também “Terra da Fraternidades”.-------------

----------Os eleitos do Partido Socialista neste Órgão, na Câmara Municipal, nas Juntas  e 

Assembleias de Freguesia deste concelho, sentem a responsabilidade da data hoje recordada, 

sentem a responsabilidade da tarefa que temos entre mãos, sentem a responsabilidade dos 
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anseios de uma população, que neles deposita fundadas esperanças, mas sentem também e 

principalmente, que é nessa tríade que tudo se joga, já que é a partir da mesma que surgem as 

ideias, os objectivos, o trabalho de realizar, o supremo gosto de ver o progresso.-------------------

---------Assumir por inteiro as nossas responsabilidades.------------------------------------------------

---------Não será fácil a tarefa, mas a força que nos anima é grande, e o resultado final resultará, 

certamente, no bem colectivo que a todos serve, que a nem todos satisfaz mas que à maioria 

agradará, em resumo naquilo que deve o directriz do serviço público que queremos prestar a 

quem nos elegeu: procurar apenas e só servir, publicamente, o melhor que podermos e 

soubermos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Direi que sou, talvez das que há mais tempos aqui estou. Sempre neste Órgão, a que 

me orgulho de pertencer.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Há muitos de nós, que hoje nesta sessão solene, estão como autarcas pela primeira vez. 

É concerteza uma bela razão para comemorar de modo próprio e lá no fundo do espírito, e 

porque não da memória, esta comemoração. Quero dizer-vos, e peço desculpa de estar a 

personalizar um pouco a situação, que jamais se arrependam do passo que deram ao aceitar 

aqui estar.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------De facto, é ao serviço da comunidade, sem interesses pessoais pelo meio, sem peias 

nas ideias mas no profundo respeito pela opinião de cada um, na procura da melhor e mais 

acertada solução que os autarcas elevam bem alto o nome do poder local. É depois, no ver o 

realizar, no ver aparecer as coisas, no ver os rostos tantas vezes incrédulos dos que nunca, 

pouco ou nada tiveram, que nos sobe pelo peito aquela explosão de júbilo, o contentamento 

autêntico, que nos afoga e nos faz humedecer os olhos de emoção.-----------------------------------

----------Foi isto que Abril nos trouxe.---------------------------------------------------------------------

----------A secura e negritude do passado, não tem hoje lugar neste país livre de jugos de todas 

as espécies.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------O passado, porém, não sendo desejado, pode e deve ser mostrado aos mais novos deste 

tempo de liberdade, para que estes recordem, o que os seus antecessores passaram, e a dureza 

de numa qualquer noite aparecer um desconhecido, que entrando pela casa dentro nos leva 

preso o pai, a mãe, o avô idoso, a família ou os amigos, sem outro motivo que não fosse o 

supremo direito de pensar diferente, de dizer ideias novas, de lutar por convicções.---------------

----------Hoje, felizmente tudo mudou, a Democracia saída de Abril, consolidou-se, tornou-se 

de criança em mulher, hoje fez anos.-----------------------------------------------------------------------

----------Os eleitos do Partido Socialista, todos eles, saúdam em sua honra, todas as forças 

políticas aqui representadas, as que aqui não estão, todas as forças vivas do nosso Concelho e a 

nossa população em geral.-----------------------------------------------------------------------------------

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

----------Viva os Autarcas do Poder Local Democrático!------------------------------------------------

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

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

----------Seguidamente, interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira, 

António Manuel Camilo Coelho, que fez a intervenção que abaixo se transcreve:------------------ 

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

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

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

----------Exmº Senhor ex-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Justino Abreu Santos ilustre 

convidado------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------Ao comemorar mais um aniversário do 25 de Abril, o vigésimo quarto em sessão 

solene, esta Assembleia honra-se a si própria, honra o Concelho cuja população representa, 

honra o maior de todos os valores: a Liberdade. Os autarcas de Odemira, mais uma vez, 
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quiseram e souberam dar o exemplo vivo, do que é recordar e ilustrar essa data histórica, 

através do testemunho presencial e pessoal de cada um, respondendo SIM à convocatória 

formulada pelo presidente da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------

----------Responderam sim os vereadores da Câmara Municipal, eu próprio o fiz, respondeu sim 

o ilustre convidado Dr. Justino Abreu Santos, responderam sim, vós todos senhoras e senhores, 

povo deste concelho.------------------------------------------------------------------------------------------

----------O 25 de Abril não é exclusivo de ninguém. Lembremos isso!--------------------------------

----------Recordar Abril, é antes de mais prestar uma homenagem singela, mas nem por isso 

menos importante, a todos aqueles que pelo esforço pessoal, pelo sofrimento das suas famílias, 

pela separação dos seus filhos mais queridos, hoje por vezes são esquecidos, atirados ao canto 

do esquecimento, quando de facto foram a peça chave para a viragem que todos desejavam.-----

----------Recordar Abril é ainda homenagear os gloriosos capitães, que a troco de coisa 

nenhuma, levaram a cabo naquela madrugada gloriosa a acção que libertou o Povo Português 

do julgo ditador de 48 anos.---------------------------------------------------------------------------------

----------Quanto a mim, terão ser preservadas e transmitida aos mais novos, quer a memória 

histórica já conhecida, quer as eventuais experiências pessoais ou familiares de cada um, para 

que estes não cresçam no esquecimento e saibam que há anos atrás, meninos e meninas como 

eles, uma noite ficaram sem pai, porque este cometera o crime de ter opinião própria e ousara 

exprimi-la em voz mais alta.---------------------------------------------------------------------------------

----------Hoje não queremos ter mais meninos sem sono!-----------------------------------------------

----------Queremos crianças felizes, sem resquícios bolorentos de outros tempos, que saibam 

guardar a memória, mas que e na minha óptica devem sentir o bom que é poder nascer, crescer 

e viver uma liberdade que é deles, sem embargos, mas que a tantos outros, custou tormentos 

intelectuais e por vezes a própria vida.---------------------------------------------------------------------

----------A Democracia Portuguesa está hoje mais adulta, menos sujeita a desvio ínvios ao 
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caminho que a sua própria identidade escolheu. O Povo Português tem dado provas de inegável 

maturidade política, de lições de autêntico saber cívico, pelo que não será fácil voltar a 

embarcar em novas experiências que lhe recordem as trevas em que viveu, ou quaisquer outras 

de índole ditatorial, em que o conhecimento de hoje permite afirmar, poderem apelidar-se de 

totalitárias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Uma democracia não nasce nem feita nem perfeita. Tem o seu eclodir e constrói-se 

todos os dias.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------É também assim nas autarquias locais!----------------------------------------------------------

----------É porém aqui ao nosso nível, que existe talvez, o que de mais perfeito existe na 

Democracia Portuguesa.-------------------------------------------------------------------------------------

----------As autarquias são na sua essência o nível da administração mais próximo do cidadão. É 

a si que chegam em primeira linha os seus anseios, é à porta que todos os dias se bate, é no seu 

seio que todos os dias, todos nós tentamos resolver os seus maiores problemas.--------------------

----------O talvez a que atrás me referi, resulta de evitáveis desvios para a partidarite, que na 

maior parte das vezes, se evitados, poupariam tempo na resolução dos problemas e tornariam 

mais governáveis órgãos, que foram eleitos para decidir, agir  resolver e não para perder tempo 

com questões que do ponto de vista prático a ninguém interessam.-----------------------------------

----------Há legitimidade na liberdade de opinião, na sã discussão das ideias e dos assuntos, mas 

deixa de a haver quando se passa a nível de discussão, em que apenas se visa travar processos.-

----------Mas, no cômputo geral é de franca cordialidade o espírito dos autarcas de Odemira.----

----------Estamos por isso de parabéns.---------------------------------------------------------------------

----------Senhor Presidente da Assembleia,----------------------------------------------------------------

----------Senhores autarcas,----------------------------------------------------------------------------------

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

----------Minhas Senhoras e meus Senhores,--------------------------------------------------------------
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----------Odemira caminha hoje, com passos ainda lentos mas seguros, para a modernidade, para 

o desenvolvimento, para a resolução dos grandes problemas dos seu habitantes.-------------------

----------Não vale a pena porque evidente, estar a alongar-me em grandes discursos do que 

estamos a fazer a nível executivo, nas freguesias e na Câmara.----------------------------------------

----------Depois das desgraças de Novembro de 1997, é ver hoje o ritmo a que se trabalha por 

aí, e embora ainda com muito para fazer, e então percebemos do que estamos a falar.-------------

----------É por isso que vale a pena lutarmos, é por isso que ainda vale a pena pensar que o povo 

que nos elegeu a todos merece o melhor do nosso esforço e todos e toda e dedicação do 

trabalho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Estou profundamente convencido, que é este o caminho que todos temos de percorrer, 

porque a isso o dever nos obriga, porque a isso a certeza de um futuro melhor nos impõe.--------

----------Comemoremos então com o maior espírito de fraternidade, o melhor que Abril nos 

trouxe: A Liberdade.------------------------------------------------------------------------------------------

----------Vivam os Autarcas de Odemira!------------------------------------------------------------------

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

----------Viva a População do nosso Concelho!-----------------------------------------------------------

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

----------Por último, interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que agradeceu a 

presença de todos, nesta sessão solene.-------------------------------------------------------------------- 

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

----------Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão pelas onze horas e trinta 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,-------------------------------------- 


