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 ---------- ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

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

DE DOIS MIL E VINTE E UM:----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se no 

Cineteatro “Camacho Costa” de Odemira uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 

presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira Aleixo, Presidente da Assembleia Municipal, 

secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira (Primeira Secretária) e pelo 

Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo Secretário), e convocada pela 

primeira ao abrigo do artigo vigésimo oitavo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------  

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

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

 ---------- Participaram nesta reunião trinta e quatro (todos) Membros da Assembleia Municipal, 

a saber: Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia 

Pacheco Soares, António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Daniel Sobral 

Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, 

Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, Fernando 

Manuel Martins da Silva Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Francisco António Caetano 

Lampreia, Francisco Manuel Silva Martins, João Palma Quaresma, Manuel António Dinis 

Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel da Silva Cruz, 

Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela 

Gonçalves Moreira, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel Forte Prista 

Monteiro, Nádia da Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos 

Santos Cunha Duarte, Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, 

Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Teresa Alexandra 
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Pereira Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo. --------------------  

 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, participaram os Senhores José 

Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Ricardo Filipe Nobre de 

Campos Marreiros Cardoso, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís, Pedro Miguel Viana 

Rebelo Ramos e Ramos e Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos, Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista; e, Sara Cristina Ramos Marcelino e Luís Carlos Lima Cardoso, 

Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária. -----------------------------------------------   

 ---------- Registou-se também a participação dos seguintes convidados: Cláudio José dos Santos 

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

Municipal de Odemira; de Natália Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, na qualidade de 

ex-Presidente da Assembleia Municipal de Odemira; de Telma Cristina Felizardo Guerreiro, 

Deputada da Assembleia da República; de Hélder António Guerreiro, Vogal Executivo da 

Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Alentejo, 

Alentejo 2020; de representantes das entidades representativas das forças vivas do concelho de 

Odemira e do distinto homenageado Eduardo Dâmaso, previamente convidado para a presente 

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

 ---------- Face à atual situação epidemiológica provocada pela doença Covid-19 no concelho de 

Odemira, a presente sessão realizou-se através da modalidade mista (presencial, para os três 

Membros da Mesa, para os quatro representantes dos partidos políticos da Assembleia 

Municipal que irão intervir, para o Senhor Presidente da Câmara Municipal e para o 

homenageado e, via Zoom, para os restantes Membros da Assembleia Municipal, Vereadores 

da Câmara Municipal de Odemira e convidados), de harmonia com o disposto no número um 

do artigo terceiro da Lei número um traço A barra dois mil e vinte, datada de dezanove de 

março, na sua atual redação. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que também não foi permitida a presença de público no Cineteatro Camacho 
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Costa de Odemira, foi a presente sessão transmitida online na página de Facebook do 

Município de Odemira, de harmonia com o número dois do artigo terceiro da Lei referida no 

parágrafo anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas dez horas e trinta minutos, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal deu as boas-vindas aos presentes/ participantes e declarou, nos termos 

da Lei, aberta a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Municipal passou a palavra aos representantes das diversas forças políticas com assento neste 

Órgão, presentes na sala, cujas intervenções se passam a transcrever: --------------------------------  

 ---------- a) Intervenção do Bloco de Esquerda, pelo Senhor Pedro Miguel Bernardino 

Gonçalves: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Odemira ----------------------  

 ---------- Senhoras e Senhores Deputados Municipais ---------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Cidadãos e Cidadãs do Concelho de Odemira -------------------------------------------------  

 ---------- Saudemos Abril e a liberdade que ainda temos de poder viver no nosso Concelho de 

Odemira, liberdade cerceada nestes tempos de peste pela discricionariedade, tratamento indigno 

e irresponsabilidade do governo do Partido Socialista. --------------------------------------------------  

 ---------- O Bloco de Esquerda assume-se como socialista, feminista, antirracista e ecologista. 

Um partido que esteve sempre na linha da frente do combate pelas liberdades individuais e 

coletivas, enfrentando a precariedade no trabalho e na vida, o conservadorismo, o machismo, o 
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racismo, a homofobia e a transfobia. Um partido de todas as lutas que sabe que o combate ao 

capitalismo ganha força quando se multiplicam as alianças pela transformação social. ------------  

 ---------- Este é o último Abril deste mandato autárquico, mandato no qual  o Bloco de Esquerda 

tinha fundadas esperanças de ser  um tempo de viragem e de novas abordagens no Concelho de 

Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este foi, antes de mais, um mandato de promessas não cumpridas e de falsas 

esperanças para a população, fosse a nível municipal fosse ao nível das freguesias. ----------------  

 ---------- Muito foguetório, algumas obras de fachada, mas muito dos programas eleitorais não 

cumprido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seja a nível municipal, seja a nível das freguesias, os programas eleitorais com que 

cada um se apresenta a escrutínio não podem ser um conjunto de promessas vãs para não 

cumprir depois de vencer. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foram os mandatos do conformismo à sombra de confortáveis maiorias eleitorais. ------  

 ---------- Aqui, certamente haverá algum pudor em dizer que a culpa foi do Bloco de Esquerda, 

como tanta vez ouvimos nesta Assembleia, pois com exceção de uma das freguesias, tanto nas 

outras 12, como a nível municipal, os executivos governaram com confortáveis maiorias 

absolutas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esperava-se um mandato onde fosse possível fazer a diferença nesta Assembleia 

Municipal e em todo o Concelho de Odemira. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta Assembleia terá que ser um espaço de reivindicação, de luta, de conquistas e de 

diferenças, de apresentação de alternativas e de diálogo entre as forças politicas intituladas de 

esquerda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não pode ser uma Assembleia de, sim senhor Presidente, sim senhores Vereadores e 

senhoras Vereadoras, não foi para isso que fomos eleitos, mas foi essa a postura da bancada do 

Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Não foi possível a realização desta Assembleia em espaço aberto junto ao rio, onde era 

possível todo o distanciamento, nem tão pouco num formato mais reduzido no Pavilhão 

Gimnodesportivo. Somos, nós e a maioria da população, tratados como Odemirenses de 

segunda. Não somos os únicos mas temos que lutar contra isso. --------------------------------------  

 ---------- Provavelmente teria a senhora presidente desta Assembleia que propor a realização da 

Assembleia Municipal de Odemira comemorativa do 25 de Abril dentro de uma estufa ou 

estufim, ou num autocarro de transporte escolar e aí tudo seria diferente. ---------------------------  

 ---------- Contra todas as más vontades e faltas de liberdade, aqui estamos a comemorar a 

liberdade que Abril nos deu. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aqui, na Assembleia Municipal de Odemira, esta pandemia privou-nos da Sessão 

Solene do dia 25 de Abril de 2020.  ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nem mesmo de forma Online foi possível realizar a sessão. --------------------------------  

 ---------- Mais por falta de vontade politica do que por falta de condições técnicas. ----------------  

 ---------- Este ano, finalmente, temos pela primeira vez esta Assembleia transmitida de forma 

online para toda a população. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- São também tempos de voltar a relembrar a proposta que o Bloco de Esquerda tem 

vindo a fazer nos últimos oito anos para que as Sessões da Assembleia Municipal de Odemira 

sejam transmitidas em direto e que fiquem disponíveis online. ----------------------------------------  

 ---------- Até à presente data não foi essa a vontade da maioria do Partido Socialista. Falta o que 

faltou até agora, falta a vontade política do Partido Socialista de Odemira. --------------------------  

 ---------- Não temos nada a esconder camaradas. Ou será que pensam que temos? -----------------  

 ---------- Fica a sensação de que passámos já da fase das promessas vãs dos últimos anos, de 

que ia ser dentro de pouco tempo, para a fase das desculpas de que não pode ser. ------------------  

 ---------- Afinal até pode e afinal a liberdade também irá passar por aqui. ----------------------------  

 ---------- Quem não o quer deve assumi-lo sem rodeios e com frontalidade. -------------------------  
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 ---------- Daqui volto a apelar, mesmo que este mandato esteja no seu final, o executivo do 

Município de Odemira tem que criar rapidamente as condições técnicas para que tal aconteça e 

sabe que para isso conta com o apoio do Bloco de Esquerda. -------------------------------------------  

 ---------- Nada devemos temer e todos os Odemirenses merecem e têm o direito de acompanhar 

o que aqui se passa, mais ainda, nos tempos que correm e onde a presença de todos os que aqui 

gostariam de estar não é possível. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tal como dizia no ano passado, tudo ficará diferente nas nossas vidas, nas nossas 

ambições e realidades, nada voltará a ser como era antes destes tempos de peste. ------------------  

 ---------- São tempos novos, dias diferentes e estranhos que esta década de 20 do Século XXI 

nos trouxe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- São igualmente tempos de lutar contra aqueles que agora aproveitam para mostrar 

novamente as garras da opressão e da destruição do Estado democrático. Estamos cá para vos 

combater e não vos deixaremos destruir o que os homens e as mulheres de Abril construíram.---  

 ---------- Temos novo embate marcado para as próximas eleições autárquicas e todos nós temos 

que saber o lado em que nos queremos posicionar neste combate, se do lado da democracia se 

do lado da demagogia e do populismo fácil e perigoso. -------------------------------------------------  

 ---------- Se do lado da solidariedade ou do lado do racismo e xenofobia. ----------------------------  

 ---------- Temos que escolher o lado da democracia e não enveredar pelo caminho do 

caciquismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Rejeitar claramente o caminho da discriminação e vingança sobre os mais 

desprotegidos, atitudes e atos que já vamos vendo nalguns eleitos, em claros e inadmissíveis 

atropelos à lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Eu, o Bloco de Esquerda e a grande maioria dos que estão nesta Assembleia já 

escolhemos o lado da democracia, temos agora a obrigação de combater quem escolher o outro 

lado, mesmo que ainda estejam em partidos que não compactuam com essas atitudes. ------------  
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 ---------- Em Odemira, o executivo municipal optou por fazer tábua rasa de várias 

recomendações unânimes desta Assembleia, mostrando toda a prepotência da sua maioria e o 

quão pouco lhe interessam as posições maioritárias desta Assembleia Municipal, veja-se por 

exemplo o sucedido com a recomendação unânime sobre a atribuição automática da Tarifa 

Social da Água. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A aplicação desta tarifa social ainda é dependente de um moroso e complexo processo 

burocrático, dependente da iniciativa dos consumidores, fazendo com que o número de 

beneficiários seja manifestamente inferior ao universo potencial de pessoas singulares e 

agregados familiares elegíveis para esta tarifa de valor reduzido; -------------------------------------  

 ---------- Esta Assembleia recomendou à Câmara Municipal de Odemira que delibere tornar a 

atribuição da Tarifa Social da Água e resíduos automática através dos mecanismos previstos 

para o efeito. O executivo municipal preferiu ignorar, afinal eram apenas 1330 aglomerados 

familiares que iam ser beneficiados. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta é uma medida por demais justa e que já devia estar em vigor. -------------------------  

 ---------- O mesmo se passou com o Glifosato e a sua aplicação no espaço publico. ----------------  

 ---------- O Glifosato, um dos herbicidas mais produzidos e utilizados no mundo e o mais 

utilizado em Portugal e no Concelho de Odemira, foi classificado como “provável cancerígeno” 

pela Organização Mundial da Saúde. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em Junho de 2018 a Assembleia Municipal de Odemira aprovou por unanimidade e 

por proposta do Bloco de Esquerda o seguinte: -----------------------------------------------------------  

 ---------- "- Delibera a Assembleia Municipal de Odemira recomendar ao Município de 

Odemira e a todas as juntas de freguesia do Concelho a utilização de métodos de controle de 

infestantes menos agressivos e poluentes já ao dispor das autarquias e o fim da aplicação de 

fitofármacos à base de glifosato em todo o seu território."----------------------------------------------  

 ---------- Não só a Câmara Municipal de Odemira, como algumas das suas freguesias, 
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continuam a usar e abusar de produtos à base de Glifosato. ---------------------------------------------  

 ---------- Tantas e tantas vezes sem qualquer aviso público, sendo que uma única vez sem alerta 

às populações já era muito, quanto mais repetidas vezes, como acontece, por exemplo, na 

freguesia de Colos, em total desrespeito pela segurança e saúde da população, nomeadamente 

das crianças e idosos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As medidas de contenção em vigor exigem a continuação do distanciamento físico 

entre as pessoas. Nesse sentido, as comemorações do 25 de abril em Odemira voltam a ser 

diferentes do que eram e do que todos esperávamos que fossem. --------------------------------------  

 ---------- Até o inimaginável aconteceu, ano de eleições autárquicas, sem Xutos e Pontapés em 

Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Talvez seja o prenúncio da viragem que Odemira precisa rumo ao futuro e sem a 

prepotência das maiorias absolutas. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste contexto, também é difícil de compreender a atuação governamental. --------------  

 ---------- Tão permissiva, por exemplo, na atividade agrícola, mas com uma atitude persecutória 

e até profundamente antidemocrática para a generalidade dos Odemirenses. ------------------------  

 ---------- Se dúvidas houvesse, a recente trapalhada no Concelho de Beja mostra o desnorte com 

que o governo está a lidar com esta fase da pandemia. Depois dos protestos do presidente da 

câmara, disseram que afinal se enganaram e que havia que voltar atrás com as medidas 

anunciadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E em Odemira, os números que nos estão a apresentar são os números corretos? --------  

 ---------- Julgo, por maioria de razão, que seria de pedir a intervenção de uma entidade 

independente que auditasse os números e nos mostrasse o que efetivamente existe. ----------------  

 ---------- São os números da DGS coincidentes com os do Município ou também em Odemira 

existem discrepâncias nos números totais como vão havendo nos números diários? ----------------  

 ---------- Sabemos que o governo ignora propositadamente o número de residentes no Concelho, 
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trabalhando com números que não são reais. Com que intenção e para proteger quem? -----------  

 ---------- O município já refere que se encontram no território em permanência mais de 40.000 

pessoas. Não sabemos quantos somos ao certo e pelos vistos nem ao governo interessa que se 

saiba. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quais as reais intenções do governo ao prejudicar deliberadamente a Retoma 

Desportiva, o Comércio, os Serviços, o Turismo e tantos outros que seria exaustivo enumerar, 

no Concelho de Odemira?------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em consequência da crise instalada, provavelmente por culpa das explorações 

agrícolas no Litoral do Concelho de Odemira, tivemos recentemente a máquina da propaganda 

governamental a exibir-se no nosso concelho. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Ouvimos também o Primeiro-ministro António Costa a dizer que não se pode tocar na 

agricultura, se for numa obra ainda vá, mas na agricultura não, aí não. -------------------------------  

 ---------- Repito, pode tocar-se em tudo, fechar tudo, comércio, escolas, pequenos negócios, 

mas na agricultura que nos colocou neste ponto é que não, aí não. ------------------------------------  

 ---------- Quais são os seus interesses Sr. Primeiro Ministro? -------------------------------------------  

 ---------- Os interesses dos governantes devem estar acima de tudo e os Odemirenses quando 

não representam votos só atrapalham, parece ser este o pensamento governamental. --------------  

 ---------- A ministra da agricultura o que diz? -------------------------------------------------------------  

 ---------- Bem sabemos que há incompatibilidade entre os seus interesses e os interesses dos 

Odemirenses, mas porquê o silêncio perante estes problemas concretos? ----------------------------  

 ---------- Porque se testou massivamente o setor agrícola, com os resultados conhecidos, mas se 

insiste que esse setor é intocável? ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porque se prejudica todo um concelho quando se sabe perfeitamente onde estão os 

maiores focos de contaminação? ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ouvimos recentemente a deputada Telma Guerreiro, eleita pelo distrito de Beja, 
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questionar o governo sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois das questões colocadas ao governo, mesmo que já tenhamos uma eleita que 

sabe que o distrito de Beja apenas termina no litoral e não se fica ali pela fronteiras de Ourique, 

ficámos com a certeza que continuamos a não ter governantes preocupados com os 

Odemirenses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As não respostas da Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva 

e da Sra. Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, mais não são 

do que a confirmação de que o governo nada está a fazer para mitigar o problema e que apenas 

tomam decisões importantes quando se trata de proteger, auxiliar e beneficiar os grandes 

produtores agrícolas. No fundo, defender os seus interesses. -------------------------------------------  

 ---------- Particularmente risíveis e ridículas foram as palavras da Sra. Secretária de Estado para 

a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, ao mostrar todo o seu desprezo pelos 

Odemirenses e pelo trabalho que aqui tem sido feito pelos atores locais. -----------------------------  

 ---------- Perguntam-lhe pelo que vai o governo fazer e responde com os projetos dos bairros 

saudáveis, a desenvolver por associações locais, e aponta como trabalho feito pelo governo o 

que o Município e a Taipa têm realizado. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ministra bem que patinou mas era difícil quando não se tem nada a apresentar e 

quando os interesses que defende nada têm a ver com os interesses das populações. ---------------  

 ---------- Esta posição submissa e subordinada, capturada pelas suas políticas anteriores, não 

interessa aos Odemirenses. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não nos podem deixar a pensar que tal inoperância se deva a comprometimentos com 

o estado a que se chegou, de tal forma que mais vale nada fazer e esperar por ventos favoráveis 

para dar mais um impulso aos interesses instalados. -----------------------------------------------------  

 ---------- A Covid19 foi a primeira pandemia das nossas vidas e a todos nos apanhou de 

surpresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Atingiu rapidamente todos os continentes e nenhum país tinha instrumentos para lhe 

responder de forma eficaz. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Diferentes foram as medidas e diferentes foram as reações, diferentes serão certamente 

os resultados que ainda iremos conhecer. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em tempos, o discurso dos senhores dos químicos e da agricultura intensiva assente no 

plástico e na exploração humana, responsabilizava o Município de Odemira pela necessidade 

de alojamento, entendendo que esse não era um problema seu e que devia ser o município a 

assumir essa responsabilidade. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também, nestes tempos de peste, rapidamente vieram com semelhante discurso, que 

os problemas de saúde da população migrante e explorada não eram um problema seu, era 

apenas um problema de quem se deixava explorar e de quem os deixava e deixa explorar e 

depredar os recursos do concelho de Odemira. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Quase 50 anos depois do 25 de Abril de 1974, o Povo Odemirense e aqueles que nos 

procuram para ganhar o seu sustento e das suas famílias encontram-se de novo oprimidos e 

explorados por um conjunto de empreendedores que apenas olham para o seu umbigo, pouco 

ou nada lhes interessando o bem-estar geral. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabemos como o capitalismo incorporou e ampliou o racismo e oprimiu as pessoas e 

comunidades racializadas através da exploração laboral, da segregação e marginalização, da 

violência policial, da negação de direitos fundamentais. ------------------------------------------------  

 ---------- Sabemos como o capitalismo ameaça o planeta em nome do lucro e afirmamos que, 

perante a crise climática, o desenvolvimento ou é sustentável ou não é desenvolvimento. --------  

 ---------- E em todas estas lutas o socialismo afirma que a contradição entre o capital e o 

trabalho identifica o sujeito político capaz de protagonizar as transformações sociais: os 

assalariados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O lucro é a única prioridade destes novos esclavagistas. Pouco ou nada lhes 
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interessando se o território de Odemira é prejudicado, se os Odemirenses são ou não vítimas da 

sua ganância. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Enchem a boca com desenvolvimento e sustentabilidade, mas volto mais uma vez a 

lançar o desafio que já aqui deixei. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se querem falar em sustentabilidade do território e em agricultura de sucesso, sejam 

sérios e honestos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

na saúde dos vossos trabalhadores e dos Odemirenses em geral. ---------------------------------------  

 ---------- Podiam começar, por exemplo, pelos números dos casos da Covid 19 ou pela 

incidência oncológica nas áreas de expansão da agricultura assente em produtos químicos. ------  

 ---------- Mesmo em pleno processo de vacinação, apenas a estratégia de distanciamento físico 

permite conter o seu crescimento. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De tudo isto, muitas das empresas agrícolas do Concelho de Odemira fizeram tábua 

rasa e os resultados estão à vista de todos nós. ------------------------------------------------------------  

 ---------- São muitos milhões de euros. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Será caso para perguntar se a saúde dos Odemirenses vale assim tão pouco ou se 

também ao governo apenas interessa o solo e o sol do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma certeza continuamos a ter, este estado de coisas é fruto dos serviços e auxílios 

que o governo do Partido Socialista prestou às empresas da agricultura intensiva. ------------------  

 ---------- Aquele partido socialista, a quem interessam mais os negócios milionários dos frutos 

vermelhos do que a dignidade humana e para quem os negócios de tostões dos pequenos 

comerciantes Odemirenses nada valem. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- O mesmo partido que na Assembleia da República reconhece como deficitárias as 

medidas de controlo e fiscalização por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho. -----  
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 ---------- Recomenda a melhoria das condições laborais dos trabalhadores que estão e vêm 

trabalhar na sub-região do Litoral Alentejano, mas que depois se fica por aí, pelas 

recomendações. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O mesmo partido e governo que reconhecem tudo isto, mas que deixam que estas 

arbitrariedades e selvajaria se perpetuem no tempo. -----------------------------------------------------  

 ---------- Que desconhece quais as empresas a operar no Perímetro de Rega do Mira, dentro do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, como se isso fosse algo de 

natural e aceitável. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um governo que ignora os efeitos e impactos da aplicação de fitofármacos usados na 

produção agrícola, na qualidade da água e do ar e nos solos. -------------------------------------------  

 ---------- Que ignora os efeitos e impactos na saúde pública e na avifauna e ecossistema em toda 

a área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, mas que mesmo assim, 

tudo faz para garantir a continuidade do negócio e da destruição da qualidade de vida dos 

Odemirenses e do imenso património natural do seu litoral. -------------------------------------------  

 ---------- Foi esta a agricultura que o poder vigente impulsionou e aceitou, como temos visto 

pela ação, ou pela falta dela, do governo, por muito que os autarcas locais no poder agora se 

mostrem alarmados e digam que nunca foi isto que defenderam. --------------------------------------   

 ---------- Perante o desastre, não são as reações de rejeição, depois dos caos instalado, que 

limpam a face a 24 anos de poder maioritário do Partido Socialista em Odemira. ------------------  

 ---------- Também o ciclo autárquico de maioria socialista que agora termina irá ser conhecido 

no futuro, como já é no presente, como o executivo das estufas e no qual se consumou o 

assentar arraiais das empresas agrícolas dos químicos e do plástico. ----------------------------------  

 ---------- Que nos valha a queixa recentemente apresentada junto da Comissão Europeia, pois 

das autoridades locais e nacionais já sabemos com o que podemos contar. --------------------------  

 ---------- Julgo, no entanto, e infelizmente para o nosso Concelho, que as empresas da 
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agricultura dos químicos e do plástico à beira-mar plantado, ao contrário do Odemirenses, não 

terão com que se preocupar, o Partido Socialista de Odemira tratará de assegurar a continuidade 

e continuará a criar as condições para a expansão desta agricultura, até ao dia em que já não 

haja pinga de água na barragem de Santa Clara-a-Velha e estas empresas vão explorar e 

delapidar os recursos para outros lados. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesse dia voltarão a mostrar-se indignados e a fazer crer que não esperavam que tal 

viesse a acontecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes tempos difíceis para todos e todas quero daqui desta tribuna saudar as lutas dos 

trabalhadores e das populações que em defesa da nossa saúde asseguram e asseguraram 

serviços como a recolha do lixo, a venda de bens essenciais, os transportes, o correio, a limpeza 

e manutenção das estruturas, a escola pública e o trabalho de todos os profissionais na área da 

saúde no combate à pandemia em curso, em particular a todo o SNS e seus profissionais. --------  

 ---------- Obrigado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A liberdade tem que continuar e vai continuar por aqui, será nossa responsabilidade 

fortalecê-la e honrar os valores de Abril! ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- Srs Membros da Mesa da Assembleia -----------------------------------------------------------  

 ---------- Srs deputados Municipais --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Caros Munícipes… ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Em primeiro lugar e antes de iniciar a minha intervenção gostaria de deixar aqui uma 

nota e um cumprimento muito especial ao Presidente da Câmara Municipal de Odemira, José 

Alberto Guerreiro, Presidente do Executivo da Câmara Municipal há quase doze anos, além de 

outros desempenhos no âmbito dos Executivos Municipais, porque não seria com certeza este o 

figurino que teríamos hoje aqui na comemoração do dia “Vinte e cinco de Abril” em dois mil e 

vinte e um. Não seria naturalmente o figurino que ele aspirava, nem seria também o figurino 

que todos os Membros da Assembleia Municipal desejariam. -----------------------------------------  

 ---------- Quero aqui, no sentido de retribuir, também o reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido e pela sua muito especial dedicação ao concelho, porque em política à que saber 

reconhecer aquilo que são as decisões dos eleitores. E se os eleitores do concelho de Odemira 

entenderam por bem atribuir essa responsabilidade ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

durante doze anos, é porque lhe reconhecem o mérito e a capacidade para esse desempenho. ----  

 ---------- Tive na qualidade de Deputado Municipal o privilégio de durante estes últimos quatro 

anos conviver com alguma regularidade no âmbito daquilo que é a prática política e o debate 

político na Assembleia Municipal e, por isso, é com agrado que registo aqui a permanente 

cordialidade e a lisura de procedimentos na aceitação da crítica e no acolhimento das nossas 

sugestões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Senhor Presidente, em nome do PSD de Odemira, os meus cumprimentos e votos de 

sucesso naquilo que for depois as suas ocupações. -------------------------------------------------------  

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

 ---------- No dia em que se comemora o 47º aniversário do 25 de Abril de 1974, dia da 

Liberdade, o país vive um dos piores momentos da sua história recente, por força de uma crise 

pandémica que há mais de um ano abalou o mundo e está a provocar uma das maiores 

alterações comportamentais e sociais de sempre.---------------------------------------------------------  

 ---------- Por isso, as minhas primeiras palavras são hoje dirigidas especialmente a todos os 
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nossos munícipes - os que hoje apenas nos podem acompanhar a partir das suas casas e os que 

não tendo acesso a essa funcionalidade -, possam vir a, delas, ter conhecimento por qualquer 

outro meio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vivemos hoje momentos de grande incerteza e de enormes dificuldades para as 

famílias, empresas e cidadãos, as quais exigem de todos nós, um elevado sentido de 

responsabilidade e uma suprema necessidade de conjugar esforços na procura de soluções que 

nos permitam uma saída rápida deste conjunto de restrições a que estamos cívica e socialmente 

obrigados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não podemos cair na tentação fácil de atribuir maiores ou menores responsabilidades, 

diretas ou indiretas, a este ou aquele sector de atividade, pela transmissão e/ou propagação do 

vírus Covid19, porque nenhuma evidência o pode sustentar. Haverá sim, sectores mais 

expostos a essa possibilidade, fruto da mole humana que envolvem nos seus processos 

produtivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fazê-lo, seria desresponsabilizar quem tinha o dever de agir, em tempo útil, 

prevenindo a sua chegada a território nacional, controlando as suas cadeias de transmissão, 

fiscalizando as regras sanitárias dos cidadãos mais expostos à sua disseminação e, sobretudo, 

dotando todos os serviços dos meios humanos e materiais suficientes para responder às 

necessidades básicas dos cidadãos neste quadro de pandemia. -----------------------------------------  

 ---------- Lidamos hoje com um vírus que, nunca cá chegaria, confiámos num SNS que estaria 

totalmente preparado para responder às necessidades dos portugueses e, finalmente, fizeram-

nos crer que teríamos 70% da população vacinada até ao verão. Temos hoje cerca de 7% da 

população vacinada a que corresponde menos de 700.000 pessoas. -----------------------------------  

 ---------- Os portugueses em geral, e os Odemirenses em particular, puderam sentir e constatar, 

com maior evidência, a já conhecida incapacidade deste governo em lidar com as várias fases 

da pandemia tendo-se pautado, quase sempre, por uma gestão reativa aos acontecimentos, 
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correndo sempre atrás do prejuízo e sem uma estratégia definida. ------------------------------------  

 ---------- Não nos cabe nem nos compete questionar os critérios que determinam, pelos 

números, as medidas de confinamento para cada fase do desconfinamento para o concelho de 

Odemira, nem reclamamos a adoção de medidas excecionais, por sermos uma realidade 

excecional, mas reivindicamos, de há muito tempo, uma intervenção excecional para uma 

realidade particular. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A decisão do governo de fazer o concelho retroceder no nível de confinamento, face 

aos números apresentados, não surpreende os mais atentos à nossa realidade conjuntural, 

repetida e atempadamente comunicada ao governo e recentemente comprovada “in loco” numa 

visita recente de duas ministras e um secretário de Estado, mas resulta incompreensível 

entender a desconsideração desta realidade na planificação do plano nacional de contenção e na 

monitorização da aplicação das medidas de prevenção e controlo de risco de disseminação do 

vírus. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O nosso concelho é, também por isso, o verdadeiro reflexo da incapacidade e 

incompetência do governo, na condução do plano de ataque e contenção da pandemia Covid 

19. ------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As consequências postas a nu pela pandemia são o rasto de um vasto conjunto de 

responsabilidades acumuladas ao longo de décadas. Muitas delas, a montante do problema, que 

ao poder local terão também que ser assacadas, e outras de nível estrutural ou legislativo, cuja 

fatia de responsabilidades é pertença única do poder central. ------------------------------------------  

 ---------- Fomos entretanto assistindo a um sistema de saúde sem meios, sem estratégia, sem 

respostas e que dispôs apenas da elevada competência técnica e abnegada disponibilidade dos 

seus profissionais de saúde que mitigaram as consequências de uma falta gritante de 

investimento no SNS, camuflado por sucessivas cativações. -------------------------------------------  

 ---------- Não conseguiram porém evitar um colossal número de cirurgias adiadas por meses e 
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anos, um abismal número de exames médicos suspensos ou por realizar, um número 

descomunal de consultas por realizar e um número incalculável de óbitos daqui resultantes. -----  

 ---------- Mas no atual quadro de dificuldades em que o país se encontra, o que, importa hoje 

verdadeiramente definir e, mais do que isso, urge implementar, são as medidas efetivas de 

ataque à perda de recursos das famílias e empresas de todos os sectores de atividade afetados, 

no concelho e no país. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sr. Presidente… -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Caros munícipes… ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não podemos pagar pela democracia o que nos custou a liberdade, como referiu o 

General Ramalho Eanes em 1976. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por isso, os que viveram de perto os acontecimentos do 25 de Abril, que hoje 

comemoramos, e puderam assistir, nos tempos seguintes, a todas as mudanças que foram 

ocorrendo na sociedade e, por via disso, na vida dos portugueses, e que constituem hoje 

testemunhos vivos e observadores privilegiados do caminho desde então percorrido, não 

compreendem: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Porque apresenta hoje o país um dos padrões de vida dos mais baixos de toda a 

Europa..!---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Porque há hoje uma preocupante desacreditação na justiça, pilar fundamental da 

segurança dos cidadãos..! -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Porque há também hoje uma acentuada desconfiança generalizada no papel da 

imprensa, outrora um dos mais influentes meios de luta pela liberdade e pela justiça…! ----------  

 ---------- • Porque se acentua o descrédito na atuação dos atores políticos na administração da 

causa pública..! -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Porque é Estado desrespeitado exatamente por aqueles que o governam…! -------------  

 ---------- • Porque se encontra hoje o país identificado como um dos mais afetados da Europa, 
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pela corrupção..! -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Porque concede o governo privilégios, isenções e perdões fiscais às grandes 

empresas e bancos enquanto persegue implacavelmente o cidadão comum…!  ---------------------  

 ---------- • Porque se transformou o Estado no trampolim da mediocridade…! ----------------------  

 ---------- O primado de um Estado democrático, e objetivo primeiro do 25 de Abril de 1974, é a 

consagração de uma democracia pluralista que se quer de liberdade, de igualdade e de justiça 

social. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Encher a boca com o social e constatar a existência de cada vez mais gente a engrossar 

o patamar da pobreza, é uma relação que a todos deve preocupar e nos obriga a questionar onde 

para a responsabilidade do Estado e a competência de quem o governa. -----------------------------  

 ---------- Tal como se exige ao governo central, a apresentação de medidas concretas para 

responder às necessidades dos cidadãos também é lícito exigir ao poder local respostas de 

índole semelhante, proporcionalmente adequadas e na estrita dimensão das suas próprias 

responsabilidades e competências, para que todo o esforço não seja em vão. -----------------------  

 ---------- Termino esta minha intervenção em nome do Partido Social Democrata de Odemira, 

citando Francisco Sá Carneiro: ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “ Recuso-me a admitir que, ao contrário de outros povos, não possamos ser capazes 

de conciliar liberdade com a ordem, o progresso com a segurança e o desenvolvimento com a 

justiça” -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por Portugal -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Alentejo ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- c) Intervenção da Coligação Democrática Unitária, pelo Senhor Nuno Góis da Costa 

Nogueira: -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- “Exm.ª Senhora Presidente da Assembleia Municipal, ----------------------------------------  

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

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

 ---------- Exmºs Membros da Assembleia Municipal de Odemira, -------------------------------------  

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

 ----------  Inicio a minha intervenção em nome da CDU com uma palavra de homenagem a 

todos os homens e mulheres que contribuíram para que este dia claro da Revolução dos Cravos 

a vinte e cinco de abril de setenta e quatro se concretizasse. Homenagem sublinhada a todos os 

militantes do Partido Comunista Português que tantas vezes na clandestinidade, presos, 

torturados e por vezes mesmo, assassinados. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Não podemos deixar de relevar o importante e decisivo papel que o PCP e os 

militantes comunistas tiveram para que Portugal conquistasse a Paz, a Liberdade, a Igualdade, a 

Solidariedade e a Democracia. As tantas “Portas que Abril abriu”, como escreveu José Carlos 

Ary dos Santos.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com Abril foi derrotado o obscurantismo, a opressão, o esmagamento das liberdades, 

a marginalização dos trabalhadores, da juventude, das mulheres e do povo da vida política. ------  

 ---------- O fascismo era miséria, fome, trabalho infantil, repressão, guerra, ódio, degradantes 

condições de vida, de saúde e de habitação, segregacionismo cultural, elitismo, analfabetismo, 

ensino reservado para uns poucos e condicionado para a grande maioria da população, salários 

de miséria, subordinação dos interesses do País e do povo aos interesses de uma minoria. --------  

 ---------- Abril trouxe a Paz, pondo fim aos 13 anos de guerra colonial que vitimaram milhares 

de vidas. Depois de anos de luta pela libertação, os povos das colónias viram, finalmente, 

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

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

consagradas na Constituição da República Portuguesa, democrática e progressista, aprovada a 
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02 de Abril de 1976 pelos deputados da Assembleia Constituinte. Foram inscritos na 

Constituição valores como a solidariedade, a paz, a amizade e a cooperação entre os povos, 

bem como direitos e liberdades fundamentais que abrangem as vertentes política, económica, 

social e cultural. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Destacamos o direito à liberdade, política, sindical, de expressão do pensamento; o 

direito à participação na vida pública; igualdade entre homens e mulheres; o sufrágio, o acesso 

a cargos públicos e à constituição de partidos políticos; o direito à criação de comissões de 

trabalhadores e de liberdade sindical; o direito à contratação coletiva e à greve; o direito ao 

trabalho com direitos; o direito à segurança social, à saúde, à habitação, ao ambiente; e o direito 

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

 ---------- Texto constitucional que, muito atacado ao longo dos anos, já não corresponde ao que 

foi aprovado em 1976. Alguns aspetos fundamentais da Constituição da República aprovada 

foram sendo eliminados ou descaracterizados pela ação conjunta de PS, PSD e CDS numa 

ofensiva que não se limitou à revisão da Constituição, mas que se traduziu também numa 

prática política e governativa de décadas de subversão das conquistas do povo. --------------------  

 ---------- É vasta a lista dos ataques às funções sociais do Estado e aos direitos das populações à 

saúde, à educação, à mobilidade, no acesso a serviços de qualidade que liquidaram ou deixaram 

degradar por todo país e particularmente nos Concelhos menos povoados, como é o caso de 

Odemira, onde sentimos todas estas carências de forma profunda. ------------------------------------  

 ---------- Apesar disso, é este texto Constitucional e emancipatório que continua a defender e 

proteger o Povo de ataques maiores. É esta Constituição da República Portuguesa que mais do 

que nunca é necessário respeitar e celebrar, neste ano em que a normalidade democrática tem 

sido sucessivamente posta à prova, é esta nossa Constituição um imperativo para todos os 

trabalhadores e todos os cidadãos que continuam a lutar e a acreditar que é possível um outro 

caminho e uma outra política, que permita a todos viver e trabalhar com dignidade, numa 
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sociedade mais justa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nas grandes conquistas desta revolução está o o Serviço Nacional de Saúde, tão 

decisivo e fundamental neste tempo de pandemia, o qual precisamos de continuar a defender e 

agir para que se reforce, tanto a nível nacional como a nível local, onde as carências persistem 

apesar do aumento da população do Concelho e das boas intenções verbalizadas pelos 

sucessivos governos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também na educação, segurança social, direito à igualdade das mulheres: no trabalho, 

na família, na sociedade. Nos direitos da juventude, na igualdade no acesso à Justiça, à Cultura, 

conseguiram-se grandes avanços, mas em todos estes casos nos deparámos igualmente com 

recuos e em todos eles falta um longo caminho para que sejam alcançados os objetivos de Abril 

e cumprido o texto constitucional. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Completamente por cumprir, continua há já mais de 40 anos, a Regionalização. Mais 

de 40 anos de promessas não cumpridas por sucessivos governos. Deixamos aqui a pergunta 

para o caso concreto que vivemos atualmente na nossa região do baixo Alentejo. Com a 

regionalização e essa aproximação e conhecimento entre populações e seus representantes, 

teríamos chegado a este ponto de sobreocupação de solos com explorações intensivas, de 

trabalho intensivo e subvalorizado, da precariedade das condições de habitação, de consumo 

desenfreado de recursos hídricos, de poluição de solos, água, ar?--------------------------------------  

 ---------- Tudo isto sem que o Estado central dê qualquer resposta ou faça qualquer estudo sobre 

os impactos ambientais e sociais deste tipo de exploração para os territórios em causa. -----------  

 ---------- A CDU Odemira, além da crítica a este tipo de gestão do território e, para lá do 

trabalho no terreno, trouxe a esta Assembleia uma proposta, que foi aprovada, no sentido da 

CMO promover um programa de monitorização dos impactos, em águas e solos, induzidos pela 

atividade agrícola no Parque Natural do Sudoeste Alentejano. -----------------------------------------  

 ---------- Exijamos o cumprimento desta aprovação e sejamos consequentes com os resultados 
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da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- À falta do poder central e da Regionalização, jamais nos poderemos demitir das nossas 

responsabilidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É verdade que muitas das principais conquistas de Abril foram destruídas enquanto o 

País viu acumularem-se profundos défices estruturais, uma elevada dívida pública, 

preocupantes desigualdades sociais, profundos desequilíbrios territoriais e graves problemas 

ambientais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os tempos que vivemos, neste momento de comemoração do 47.º aniversário da 

Revolução de Abril não são tempos fáceis para quem trabalha e para o nosso povo. ---------------  

 ---------- Portugal é dos países da União Europeia que menos meios colocaram na resposta aos 

impactos da epidemia e com o Governo a pôr à frente da resposta aos problemas das pessoas os 

critérios do défice assumido como a grande prioridade, opondo uma inexplicável resistência ao 

reforço dos apoios, bem como uma enorme dificuldade ou falta de vontade, de fazer chegar 

esses apoios a quem deles realmente necessita. Isto enquanto anuncia fundos e apoios que 

nunca chega efetivamente a concretizar. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta obsessão com o défice e o sistema de privatização do lucro/nacionalização do 

prejuízo, tem profundos impactos na sociedade. As carências vão-se revelando ao nível mais 

elementar nos setores cuja função é da responsabilidade do Estado, principalmente na saúde, 

educação e cultura. Cultura que se torna supérflua num país já meio dormente pela 

(des)informação dos meios de comunicação social.  As desigualdades aumentam e os salários 

estagnam perante os aumentos de preços, gera-se a confusão política e o jogo da culpa onde 

frequentemente o “inimigo” é o cigano, é o imigrante, é o desempregado “preguiçoso”, o 

ambientalista, o gay, o negro... ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um dos principais parasitas da democracia, que encontra terreno fértil no caos dos 

argumentos é o populismo de extrema direita. Esta prática é geralmente corrosiva e oportunista, 
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célere em apontar dedos e tirar conclusões para soluções instantâneas e milagrosas. ---------------  

 ---------- A aparência do populismo é camaleónica, ora ultraliberal ora nacionalista, 

anticomunista. É conservadora nos costumes sociais e com grande ênfase na fomentação de 

ódios a diferentes grupos. Os seus mentores são pequenos grupos de saudosos da ditadura 

Salazarista e neofascistas. As suas vítimas são-no duplamente vítimas do sistema e da 

ignorância – é fácil apelar aos desesperados com mentiras e meias verdades. O chorrilho de 

argumentos geralmente proferidos em tom de debate futebolístico, que apelam ao que de pior 

tem o ser humano, usam termos forjados, sem base científica, como “marxismo cultural” e 

“ideologia de género”, e são depois amplificados por uma comunicação social que alinha, seja 

por agenda, seja por interesses de audiência. A massificação das redes sociais dá voz a um 

grupo de pessoas alienadas, que se predispõe imediatamente a propagar infantilidades como se 

fossem verdades supremas. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consideramos que é dever de um cidadão democrata consciente rebater esta tendência.    

Atualmente vivemos uma crise inédita, a pandemia do Covid19 levou à declaração do estado de 

emergência e consequentemente à restrição de liberdades individuais, paralisando uma fatia 

fundamental da economia. O Estado é chamado a intervir de forma mais preponderante que 

nunca, e tratando-se duma emergência, é imperativo que não se olhe a meios, tanto no combate 

direto, dotando os serviços de saúde e autoridades dos recursos necessários, como no combate 

indireto, evitando o aumento acentuado de casos e o colapso económico. Não somos 

especialistas e entendemos que o mais sensato será cumprir a recomendações da DGS, mesmo 

quando delas discordamos como na atual situação vivida em Odemira. Mas entendemos que 

para tal cumprimento se pode prescindir do estado de emergência. Devemos ter reservas sobre 

a banalização ao recurso este instrumento que nos priva das liberdades e direitos mais básicos. -  

 ---------- Com isto, também não usamos a falsa comparação e o populismo barato que 

comparam restrições motivadas por questões sanitárias, com o tempo, longo e de muito má 
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memória, da repressão Fascista. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de terminar, queremos destacar outras duas grandes conquistas que Abril trouxe: 

O Poder Local Democrático e o direito de participação. ------------------------------------------------  

 ---------- É por este direito de participação, tantas vezes um mero jogo de palavras, que 

cumprimentamos daqui a iniciativa de transmitir a todos os munícipes esta sessão solene. -------  

 ---------- Se a participação dos munícipes nas AM já era reduzida por variados e justificados 

motivos, com a pandemia esse afastamento aumentou, pelo que esta iniciativa, hoje, é de 

louvar. E a este propósito dissemos aqui há 4 anos que desejávamos que todas as Assembleias 

fossem transmitidas, mas que a nossa proposta tinha sido chumbada. O mesmo aconteceu no 

ano seguinte, mas a CDU insistiu e viu finalmente viu aprovada a proposta de transmissão de 

todas as Assembleias Municipais que, esperamos, seja efetivada o mais brevemente possível. --  

 ---------- Só uma população informada pode participar, só uma população informada pode 

combater o populismo, a propaganda e a demagogia, só uma população informada pode exigir. 

Por que continua a ser “O povo quem mais ordena”, continuaremos a batalhar para esta 

transparência e efetiva participação cívica. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- De igual modo, e por essa aproximação entre eleitores e eleitos, os eleitos da CDU 

reiteram o compromisso de lutar pela reposição das freguesias, extintas durante o governo do 

PSD/CDS, com a conivência dos eleitos do PS nesta Assembleia, e de lutar contra a 

transferência de competências para as autarquias, que não passam da demissão das 

responsabilidades nas funções sociais do Estado e da transferência de encargos para os 

municípios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Atualmente, o Concelho de Odemira enfrenta graves problemas que é preciso 

enfrentar e dar resposta. Por isso e como sempre, os eleitos da CDU acompanham os anseios e 

as reivindicações das populações do nosso Concelho e vão continuar a lutar pela melhoria das 

suas condições de vida e de trabalho e contribuir para a construção de um futuro melhor para 
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todos, com outras e melhores soluções. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não desistiremos de lutar por uma democracia simultaneamente política, económica, 

social e cultural. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não se pense que a Liberdade é um dado adquirido. Lutemos por ela! ---------------------  

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

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

 ---------- d) Intervenção do Partido Socialista, pelo Senhor Francisco Manuel Silva Martins: -----  

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

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

 ---------- Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Odemira presentes via online ---  

 ---------- Exmos. Senhores Deputados da Assembleia Municipal aqui presentes e via online ------  

 ---------- Exmos. Senhores Presidentes e membros das Assembleias de Freguesia presentes via 

online --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exmos. Senhores Ex-Presidentes de Câmara e Ex- Presidentes da Assembleia 

Municipal de Odemira ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exmas. Autoridades Civis, Militares e Religiosas presentes via online ---------------------  

 ---------- Exmo. Senhor Homenageado, caro Eduardo Dâmaso -----------------------------------------  

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

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

 ---------- Hoje, passado mais de um ano do início desta pandemia, juntamo-nos, em moldes 

ainda bastante diferentes daqueles a que nos habituamos, para celebrar este inigualável dia. 

Devido à atual situação pandémica vivida no nosso concelho, a cerimónia decorre num regime 

bastante condicionado, mas onde este formato misto, com transmissão online inclusive, 

permite-nos chegar a mais pessoas. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Porém, deixem-me iniciar este discurso do 25 de abril, partilhando convosco a alegria 
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- e até alguma nostalgia - que sinto por podermos compartilhar esta data carregada de um forte 

sentido de unidade e esperança. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E é com base neste sentido de unidade e esperança que, em nome do Partido 

Socialista, quero destacar o enorme trabalho que tem sido feito neste período, um dos mais 

desafiantes da história de Portugal e do Mundo, com o qual só encontramos paralelismo na 

“gripe pneumónica” de 1918, (em plena 1ª Grande Guerra), onde foram infetadas mais de 500 

milhões de pessoas e onde se perderam milhões de vidas. Tantas que até hoje não foi possível 

quantificar um número exato… -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em Portugal, em pleno século XXI e passados 47 anos do 25 de Abril de 1974, 

podemos orgulhar-nos de ter construído um Serviço Nacional de Saúde que é uma referência na 

europa e no mundo, dotado de meios humanos inexcedíveis, onde o seu espirito de missão não 

lhes permite baixar os braços no combate à Pandemia Covid 19 e que, perante as falhas de 

meios humanos e físicos que sabemos que existem, cumprem todos os dias o legado do saudoso 

António Arnault. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Podemos, igualmente, orgulhar-nos de um Governo que, sem qualquer experiência na 

gestão de uma crise sanitária, social e económica desta dimensão, está, de forma incansável, a 

trabalhar diariamente na procura de soluções que respondam às necessidades do país nos seus 

múltiplos setores. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas, não menos importante, podemos e devemos orgulhar-nos de ter um Poder 

Autárquico Local que operacionaliza a ajuda mais imediata nos seus territórios, contando 

orgulhosamente com o apoio da sociedade civil e das empresas que operam em Odemira, dos 

Bombeiros, das IPSS, das associações e das coletividades para uma eficaz resposta social. ------  

 ---------- Porém, enganados estaríamos, se todos pensássemos que a crise gerada por esta 

pandemia se extingue com a vacinação. Os desafios que ora enfrentamos vão muito além da 

crise sanitária, estando nas mãos da Europa em geral, e de Portugal em particular, fazer o bom 
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uso da famosa “bazuca” para concretizar a recuperação económica do país, alicerçada numa 

visão estratégica no horizonte 20|30.------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O PRR, em toda a sua dimensão, assenta em 3 pontos estruturantes: Resiliência, 

Transição Climática e Transição Digital. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como eleito do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal, orgulho-me de poder 

dizer que o Governo que apoio, reservou as maiores verbas deste Plano para o Serviço Nacional 

de Saúde, para a Habitação, Qualificações e Competências e ainda o Investimento e Inovação. --  

 ----------  Estes são os valores de Abril, consagrados na Constituição da República Portuguesa e 

que aqui se encontram espelhados para recuperar um país e um Estado Social, assente na 

igualdade de oportunidades para todos. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- No entanto, porque somos eleitos em Odemira, cabe-nos a nobre missão de trabalhar e 

lutar pela supressão das necessidades dos munícipes, das nossas necessidades! ---------------------  

 ---------- As nossas reivindicações são sobejamente conhecidas do Governo Português e, por 

isso, temos total confiança, perante uma oportunidade única, que este venha a responder às 

necessidades mais prementes por forma a promover o crescimento sustentável e equilibrado 

deste território. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na saúde, saudamos a inclusão no documento final do PRR da ampliação do Centro de 

Saúde de Odemira com a construção de um Serviço de Urgência Básico, a Reabilitação da 

Extensão de Saúde de São Luís e ainda o reforço de respostas de Serviços de Saúde e 

respetivos recursos humanos. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na habitação, é igualmente de saudar a inclusão do nosso concelho como território de 

intervenção prioritário no âmbito do Programa de Apoio de Acesso à Habitação e a sua 

inclusão na Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. ------------------------------------  

 ---------- Não menos importante, diria até vital, as infraestruturas. Odemira precisa da execução 

da proposta de rede IC (IC4-Sines-Lagos) que contemple um traçado que a ligue à A2. Carece, 
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igualmente, de beneficiação estruturante da rede de estrada nacionais, que ligam o concelho à 

sede de distrito, ao Algarve ou a Lisboa. Nenhuma destas iniciativas foram contempladas em 

sede do PRR, o que revela a desigualdade com que, mais uma vez, fomos votados por sermos 

um território de Baixa Densidade, mas onde tanta riqueza é gerada para o nosso país. ------------  

 ---------- Por último, no campo da gestão hídrica, a necessidade urgente do investimento na 

otimização e redução de perdas de água no sistema do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira, 

aliado à construção de uma conduta dedicada e autónoma que permita recuperar perdas. Tudo 

isto é crucial para que continue a ser possível responder às necessidades deste território. ---------  

 ---------- Vivemos o momento mais desafiante do pós 25 de Abril. Localmente, podemos 

orgulhar-nos de ter uma autarquia bem gerida, com eleitos bem preparados e próximos da 

população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Temos capacidade para concretizar importantes respostas de investimento em todo o 

território e, simultaneamente, desenvolver políticas sociais de apoio às famílias, associações e 

coletividades e aos nossos empresários. -------------------------------------------------------------------  

 ----------  No âmbito de combate à pandemia, Odemira, com um orçamento municipal próximo 

dos 37 milhões de euros, alocou mais de 2 milhões de euros a um conjunto de programas, 

respostas, incentivos e isenções que espelham a boa gestão dos dinheiros públicos e o 

cumprimento das boas práticas de gestão autárquica. ----------------------------------------------------  

 ---------- E, porque é em momentos como o que vivemos que devemos procurar dar o melhor de 

nós, cabe-nos a missão de, enquanto políticos, mostrarmos o quão importante é o nosso papel 

na coisa pública e o quanto é estruturante para uma sociedade democrática mais equitativa. -----  

 ---------- A capacidade de olhar à nossa volta e procurarmos, em conjunto e de forma rigorosa, 

construir propostas e apresentar soluções foi, é e será o caminho de cumprir os valores de Abril 

e assim, cumprir Odemira! -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como tal, enquanto representante da bancada do Partido Socialista nesta Cerimónia do 
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25 de Abril, jamais poderia fazer o último discurso deste mandato sem falar deste ciclo 

autárquico que estamos a terminar. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não seria justo que não se falasse do enorme trabalho que o Presidente José Alberto 

Guerreiro e as suas equipas fizeram ao longo destes 3 mandatos. Não seria justo não falar na 

visão política e estratégica de pessoas que olharam para estes 1721 km2 de concelho de forma 

transversal e onde foram dadas importantes respostas nos acessos, equipamentos (novos lares, 

escolas, desportivos, espaços verdes, entre outros), infraestruturas e na modernização 

generalizada do território. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não seria justo não falar das políticas de promoção e afirmação do território (feiras, 

certames, conferências, participações em vários países ou campanhas promocionais), da aposta 

no empreendedorismo e ainda na afirmação de uma marca turística que é reconhecida em 

Portugal e no estrangeiro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não seria justo não falar num concelho que é uma referência nas suas políticas de 

participação, sociais e de integração, com uma rede social ímpar, ou não enaltecer as 

reconhecidas políticas de educação, desporto e juventude. ----------------------------------------------  

 ---------- Em nome do Partido Socialista, muito obrigado Presidente José Alberto Guerreiro e a 

todos os que o acompanharam e acompanham diariamente e que tanto dão a este concelho! ------  

 ---------- Para terminar, não podia deixar de invocar os valores de Abril de Esperança pelas 

palavras de Manuel Alegre com umas estrofes da “Trova do Vento que Passa”: --------------------  

 ---------- “Mas há sempre uma candeia---------------------------------------------------------------------  

 ---------- dentro da própria desgraça -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- há sempre alguém que semeia---------------------------------------------------------------------  

 ---------- canções no vento que passa. -----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Mesmo na noite mais triste ------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- em tempo de servidão ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- há sempre alguém que resiste --------------------------------------------------------------------  

 ---------- há sempre alguém que diz não.” -----------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- VIVA O 25 DE ABRIL SEMPRE!”. ------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Seguiu-se a intervenção da Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Ana Maria 

de Oliveira Aleixo, que se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------  

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

 ---------- Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Odemira ---------------------------  

 ---------- Exmos. Senhores Deputados da Assembleia Municipal --------------------------------------  

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

 ---------- Exmos. Senhores ex-autarcas do concelho de Odemira --------------------------------------  

 ---------- Exmos. Membros das Autoridades Civis, Militares e Religiosas ---------------------------  

 ---------- Exmo. Senhor Homenageado ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exmas. Senhoras ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Manuel Alegre escreveu, em 1963, a “Trova do Vento que Passa” e, mal sabia o poeta, 

que serviria de mote, por motivos bem diferentes, a tudo aquilo que vos quero dizer hoje. -------  

 ---------- Para quem não conhece, o poema reza assim: --------------------------------------------------  

 ---------- “Pergunto ao vento que passa --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Notícias do meu país -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E o vento cala a desgraça -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O vento nada me diz. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Pergunto aos rios que levam ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tanto sonho à flor das águas ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- E os rios não me sossegam ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Levam sonhos, deixam mágoas. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Levam sonhos deixam mágoas --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ai rios do meu país ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Minha pátria à flor das águas ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para onde vais? Ninguém diz … ------------------------------------------------------------------  

 ---------- (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pergunto à gente que passa -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porque vai de olhos no chão ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Silêncio é tudo o que tem --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quem vive na servidão. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E a noite cresce por dentro ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dos Homens do meu país. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Peço notícias ao vento------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E o vento nada me diz. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas há sempre uma candeia ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dentro da própria desgraça -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Há sempre alguém que semeia --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Canções no vento que passa. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mesmo em noite mais triste ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- em tempo de servidão-------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- há sempre alguém que resiste --------------------------------------------------------------------  

 ---------- há sempre alguém que diz não.” -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Hoje, 25 de abril de 2021, voltamos a sentar-nos de forma reduzida no espaço 

possível, da forma possível, com a liberdade possível. --------------------------------------------------  

 ---------- Hoje, chegamos até vós através de uma transmissão online, olhamo-nos nos olhos 

pelos quadrados de um zoom e tentamos, assim, celebrar abril. ---------------------------------------  

 ---------- Já se passaram mais de 365 dias das nossas vidas, dias esses vividos de forma 

inimaginável, numa luta aguerrida e difícil, travada contra um inimigo que, apesar de invisível, 

se vê no rosto de todos e de cada um de nós. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Estamos cansados, estamos saturados, estamos sedentos de normalidade e de 

verdadeira liberdade. Aquela conquistada em 1974 e que, subitamente, ficou em suspenso 

naquilo que é o mais básico de nós. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ciência veio mostrar-nos que o Homem, quando se empenha e se convence, luta 

incessantemente por aquilo que parece, à primeira vista, inalcançável. -------------------------------  

 ---------- Pois bem, urge enaltecer e agradecer o papel da ciência ao longo deste ano que passou. 

Os tais 365 dias que ficaram para trás e nos parecem intermináveis, parecem curtos para a 

ciência que precisa de travar de vez esta pandemia. Afinal, fez-se em cerca de 10 meses aquilo 

que, normalmente, se faz em 10 anos. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- E foi o Homem quem arregaçou as mangas e, perante a adversidade, a catástrofe e o 

caos, se ergueu dos escombros e fez o impensável. Afinal, como dizia Manuel Alegre, há 

sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, mesmo na noite mais triste. E bem 

sabemos à custa de que sofrimento e de quantas vidas perdidas em todo o mundo. ----------------  

 ---------- Hoje, em 2021, ergo a minha taça à ciência (a ciência de pessoas e de instrumentos) 

que, de uma forma inqualificável, nos devolveu, finalmente, alguma esperança e fé e nos fez 

voltar a sonhar pelo dia em que voltaremos a ver os sorrisos e deixar as máscaras no fundo de 
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uma gaveta, como parte de uma história que se quer esquecer. A ciência que nos faz sonhar 

pelo dia em que um abraço volta a poder cumprir a sua missão e um beijo deixa de ser 

“pecado”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao longo deste ano, o Homem superou-se a ele próprio. Todos nós, nas nossas vidas, 

nas nossas casas, nas nossas relações, no nosso quotidiano, nos superámos a nós próprios. -------  

 ---------- Hoje, em 2021, ergo a minha taça a todos os que têm capacidade de superação. A 

todos aqueles que mudaram os seus negócios, as suas rotinas, que se adaptaram, inovaram e 

encontraram, num lugar desconhecido, um espaço para viver e sobreviver. --------------------------  

 ---------- A todos aqueles que têm que tomar decisões em nome de um conjunto de pessoas 

(maior ou menor), que criam regras sem saber bem como as criar, que têm que olhar para o fiel 

da balança e decidir, no meio de um enorme desequilíbrio, qual será o equilíbrio possível. -------  

 ---------- O mundo eletrónico mostrou, ainda mais, o seu grandioso papel: o trabalho começou a 

fazer-se, maioritariamente, em casa, a escola passou a conviver de perto com o quarto, o sofá e 

a cozinha e as crianças e jovens passaram a ver o mundo num écran de computador. --------------  

 ---------- Hoje, em 2021, ergo a minha taça às crianças e jovens. A essa faixa da sociedade que 

olha para os adultos - supostamente o seu porto de abrigo – e não lhes vê a segurança de antes. 

A esse grupo que, entre letras e números, deixou de ouvir as gargalhadas do recreio e de correr 

e gritar para espantar os seus males. A esses pequenos/grandes seres humanos a quem foi 

exigido que abracem e beijem com o olhar, que namorem sabe-se lá como, que dancem 

sozinhos e cantem sem som. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Crianças e jovens em todo o mundo que ficaram reféns do medo, da insegurança e da 

incerteza, que tentam compreender aquilo que nem os adultos compreendem e adaptar-se a uma 

realidade incerta e reticente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em conjunto com os seus professores, criaram dinâmicas de grupo virtuais, trataram as 

plataformas informáticas por tu e fizeram das suas casas a sua escola, muitas vezes ao mesmo 
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tempo que os seus pais fizeram da mesma casa o seu local de trabalho. ------------------------------  

 ---------- Confesso que nunca julguei possível criar este regime de escola em casa em tão curto 

espaço de tempo quando, certamente, era algo que nem cabia no horizonte da pessoa mais 

pessimista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mal ou bem, fez-se! --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Hoje, em 2021, sabemos que em Odemira se fecha um ciclo e que, no final do ano, 

outro se iniciará. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porque, afinal, a vida é feita de ciclos e contraciclos, de princípios e de fins, de 

começos e recomeços. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perante este ciclo que se fecha, e porque um balanço se impõe, não posso deixar de 

erguer a minha taça, a todos aqueles que servem a causa pública. A todos aqueles que, para 

além do seu próprio eu, tentam dar o seu melhor em prol de uma comunidade. A todos aqueles 

que abraçam a causa pública e a tomam como missão. --------------------------------------------------  

 ---------- Não posso deixar de erguer a minha taça a todos aqueles que olham para lá do seu 

umbigo, pensam no coletivo e se submetem ao escrutínio e à crítica, muitas vezes meramente 

gratuita, para servir uma comunidade. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Agradeço profundamente a todos aqueles que, independentemente da ideologia 

política, ajudam na construção de soluções, criticam para progredir, apontam o dedo para 

avançar e têm como fito o bem de todos aqueles que coabitam neste concelho tão peculiar e tão 

belo. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A todos os membros das Juntas e Assembleias de Freguesia do nosso concelho, a 

todos os membros da Assembleia Municipal, a todos os membros do executivo Camarário, ergo 

a minha taça com um agradecimento profundo pelo trabalho e dedicação. --------------------------  

 ---------- Este agradecimento estende-se, obviamente a todos aqueles que já se sentaram nestes 

lugares, a nós que nos sentamos agora e àqueles que se sentarão no futuro. -------------------------  
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 ---------- Um agradecimento especial àquele que vive a vida autárquica há 24 anos e há 12 que 

aceitou a difícil missão de conduzir este barco desafiante, ora em águas calmas, ora em mar 

revolto (como neste último mandato). Obrigada, Presidente José Alberto Guerreiro: pelas noites 

que não dormiu, pelos kms que percorreu, pela voz que não lhe doeu, pelas noites e dias em 

família que não viveu, pela dedicação aos seus munícipes e a quem nos visita. Que nunca lhe 

falte a voz! ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não posso terminar sem dizer que não ergo a minha taça a quem decidiu colocar o 

nosso concelho naquela situação em que agora se encontra. --------------------------------------------  

 ---------- Há muito que fazemos chegar ao poder central aquilo que são as nossas dificuldades, 

as nossas peculiaridades, os nossos receios e frustrações. -----------------------------------------------  

 ---------- Há muito que relatamos na primeira pessoa, os dramas e problemas sérios que existem 

no nosso território e que precisam de pulso e vontade de agir. -----------------------------------------  

 ---------- Há muito que trazemos a este concelho, gente que tem o poder de decisão nas mãos, 

por forma a que possam sentir um pouco das vivências e perceber a nossa singularidade. ---------  

 ---------- Mas hoje sinto que o nosso grito ficou abafado, a nossa urgência ficou na gaveta, a 

nossa vontade de fazer, e fazer bem, ficou por isso mesmo: uma vontade e nada mais! ------------  

 ---------- No dia em que Odemira precisou que, de uma vez por todas, se percebesse que este é 

um local com uma singularidade ímpar, aqueles que poderiam e deveriam fazer a diferença, não 

o fizeram.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não trataram de forma igual o que é igual e diferente o que é diferente. -------------------  

 ---------- NÃO CUMPRIRAM ABRIL! --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Do simples e banal não reza a história. A história é feita com gente corajosa, audaz e 

combativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É urgente cativar pessoas que pretendam ajudar a erguer, a progredir, a evoluir e a 

inovar. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- É urgente levar aos outros aquilo que é o trabalho de todos nós, muitas vezes 

desvalorizado por mero desconhecimento. ----------------------------------------------------------------   

 ---------- É urgente encontrar quem veja com “olhos de ver” e busque o justo e o certo, com 

verdade e com certeza! Quem cumpra o que apregoa e admita quando erra! ------------------------  

 ---------- São todos vocês e somos nós, com uma diária capacidade de superação, quem se pode 

orgulhar pelo efetivo contributo prestado na construção de um concelho que se crê melhor. -----  

 ---------- Na verdade, toda esta capacidade de superação e de adaptação, a que nos habituámos, 

só me faz ter a certeza de que, como dizia Dalai Lama, “só existem dois dias no ano em que 

nada pode ser feito. Um chama-se ontem e o outro chama-se amanhã. Portanto hoje é o dia 

certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver”. -------------------------------------------  

 ---------- A minha palavra hoje é superação: hoje e sempre, superação! Contra tudo e contra 

todos, superação! Faça-se o que ainda não foi feito! -----------------------------------------------------  

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

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

 ---------- VIVA O 25 DE ABRIL!” -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- Exas Sras e Srs. Vereadores, ----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Sras e Srs Presidentes de Junta de Freguesia, --------------------------------------------------  

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

 ---------- Exmª Srª Deputada à Assembleia da República, Telma Guerreiro, -------------------------  

 ---------- Exmº Sr Vogal do Alentejo2020, Hélder Guerreiro, ------------------------------------------  
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 ---------- Exª. Sr.ª e Srs. Comandantes da Proteção Civil e Bombeiros, --------------------------------  

 ---------- Exmº. Sr. Padre Manuel Pato, ---------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Srs. Dirigentes e representantes das entidades locais, -----------------------------------------  

 ---------- Convidadas e Convidados, -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A todos os que assistem online a esta sessão comemorativa, ---------------------------------  

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

 ---------- Comemoramos hoje o 47º aniversário da “Revolução”, levada a cabo por corajosos 

militares, com a massiva adesão do povo, que, sem medo, saiu à rua, derrubando o fascismo e 

evocando a Liberdade em 25 de Abril de 1974. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Nunca será demais lembrar, que à data, os portugueses viviam num país governado 

sob “mão de ferro” de um regime retrógrado que suprimia as liberdades públicas, castigava 

todos os que ousassem “abrir a boca”, logo detidos, interrogados, torturados e registados como 

“inimigos da Nação” às mãos da polícia política, controlando e censurando totalmente os meios 

de informação, comunicação e edição, ou seja, para além da mordaça tudo faziam para nos tirar 

o direito de conhecer, pensar e ou sonhar, oferecendo como perspetiva de futuro às novas 

jovens, o serviço militar por longos períodos, em cenários de guerra colonial e de horrores. ------  

 ---------- Triste a sina de um País com uma história repleta de conquistas, mas que vivia em 

guerra, repressão e miséria, alheado do mundo, fechado sob si mesmo. ------------------------------  

 ---------- Na madrugada de 25 de Abril de 1974, o nosso destino começava a mudar...e 

finalmente, os portugueses puderam celebrar o fim de uma longa ditadura, de 48 anos, 

inscrevendo na nossa história mais um épico episódio; “A Revolução dos Cravos”, um 

acontecimento que ficará para todo o sempre na História de Portugal, na memória dos 

portugueses e na História de outros países e povos, em especial aqueles que sentiam as garras 

do imperialismo colonial. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- É pois da mais elementar justiça que nos curvemos perante os militares de Abril e o 

Povo de então que, inconformados com a situação dramática que se vivia, ousaram enfrentar o 

Poder Fascista, devolvendo-nos a Liberdade e a esperança num futuro melhor. --------------------  

 ---------- A Celebração que acontece anualmente em Odemira, honra a todos os que sofreram, 

os muitos que perderam a vida e aos que tiveram a coragem de enfrentar o poder autoritário 

instalado, horando também a responsabilidade que herdamos de passar aos mais jovens o 

testemunho deste acontecimento, procurando perpetuar nas novas gerações, os Ideais livres e 

democráticos que Abril nos deu. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Comemorar a Revolução de Abril é pois, e sem dúvida, dar expressão à mais exaltante 

realização do Povo Português da sua História recente. --------------------------------------------------  

 ---------- Comemorar Abril é recordar e reavivar o seu significado, o que representa, o que 

jamais pode ser esquecido. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Em 1974 Odemira era um concelho pobre, esquecido, com escassas infraestruturas e 

serviços públicos, sem expressão regional e nacional, uma CM presidida por escolhidos do 

governo, sem recursos próprios, autonomia e ambição. Ao tempo são várias e até sucessivas 

reuniões do Coletivo da Câmara, cujas atas retratam esta realidade, podendo ler-se uma única 

inscrição de...“Não havendo assuntos a tratar deu-se por encerrada a reunião”. ---------------------  

 ---------- Daí para cá muita coisa mudou, na eleição democrática dos seus órgãos, nos recursos 

próprios, na autonomia da decisão, na descentralização de poderes, no poder reivindicativo, na 

associação e gestão intermunicipal, enfim...num poder Local autónomo (que não independente) 

e democrático. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Este quadro geral, constitucionalmente consagrado, proporcionou que desde então as 

autarquias tenham sido responsáveis pelo enorme progresso em diversos domínios com 

respostas a nível local em novos equipamentos coletivos (educação, social, saúde), 
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infraestruturas públicas (eletrificações, águas, esgotos, resíduos...), construção e 

disponibilização de habitação, na melhoria da rede viária local, áreas de fixação empresarial e 

tantas outras carências básicas e necessárias. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi assim em Odemira e foi assim um pouco por todo o País.  ------------------------------  

 ---------- De tal forma virou a vida das pessoas, que muitos analistas continuam a considerar o 

Poder Local Democrático a mais relevante e bem conseguida realização decorrente do 25 de 

Abril. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Poder Local foi então passando a ser visto como a melhor solução para resolver 

localmente quase todos os problemas do País. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Porém, a retórica não passou disso mesmo e volvidos 45 anos da sua primeira eleição 

democrática, ainda persistem práticas exacerbadas de centralismo, em domínios desde sempre 

da competência municipal, (como por exemplo o ordenamento e planeamento), atirando para 

cima deste a mera “prestação de serviços”, como são a maioria da transferência de 

competências já operadas, atualmente em curso. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Quase meio século pós o Vinte e Cinco de Abril de 74, continuamos a ver adiada sem 

data a regionalização, prosseguindo o caminho de serviços desconcentrados do estado 

regionalmente (como no estado novo), agora disfarçada com a eleição dos presidentes das 

CCDR, mas com permissão legal para a sua demissão pelo governo. ---------------------------------  

 ---------- Hoje, como há 45 anos, em matéria de gestão do território, as autarquias são apenas 

verdadeiramente autónomas e competentes nos seus aglomerados urbanos. -------------------------  

 ---------- Hoje, como antes, o estado continua a usar e abusar do seu poder legislativo, 

demitindo-se de o utilizar quando lhe dá jeito, mantendo em muitos casos legislação do estado 

novo em vigor e em outros produzindo nova legislação impositiva. -----------------------------------  

 ---------- Se por um lado se reconhece o papel das Autarquias localmente, por outro não se 

entende a extrema limitação ao poder de escolher estratégias, de as planear, projetar, 
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concretizar e fiscalizar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em boa verdade, nas áreas fora dos perímetros urbanos a Câmara Municipal tem 

algumas competências. Quais? Na gestão da rede viária municipal, na limpeza de resíduos 

sólidos, e no licenciamento final de edificações (após a pronuncia de todos os outros atores com 

competência no território). -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para melhor compreensão tomemos como referência as Faixas Central e Litoral do 

concelho de Odemira. Primeiro veio a herança do maior investimento público de sempre em 

Odemira (obra do estado novo ironicamente), a barragem de Santa Clara e o perímetro de rega 

dos campos da Mira, as areias como então lhe chamavam. Foi há mais de 50 anos e logo foi 

definido um quadro legal autónomo e centralizado. -----------------------------------------------------  

 ---------- Nos anos 80 veio o sonho dos 4 autarcas dos municípios de Sines, Odemira, Aljezur e 

Vila do Bispo em conseguir atrair mais investimento público para a região com a proposta de 

criação da famigerada Área de Paisagem Protegida do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(APPSACV). O estado anuiu à criação da área mas o investimento ficou esquecido. --------------  

 ---------- Anos depois veio o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(PNSACV) pela mão do ICN, depois ICNB e agora ICNF, imposto pelo governo contra a 

vontade das Autarquias...quem não se lembra...que “até a caruma dos Pinheiros se proibia os 

locais de apanhar” e certo tipo de culturas jamais possíveis. -------------------------------------------  

 ---------- Depois delimitou-se definiu-se a Reserva Ecológica Nacional com legislação especial 

na competência das CCDR, condicionando 43% do território de Odemira. --------------------------  

 ---------- Quase ao mesmo tempo, delimitou-se e definiu-se a Reserva Agrícola Nacional, na 

qual se insere o Perímetro de Rega do Mira e se adotou legislação própria, competência da 

Entidade Regional e da Entidade Nacional de Reserva Agrícola. --------------------------------------  

 ---------- Depois veio a Rede Natura 2000 imposta e negociada com a União Europeia pelo 

governo, contra a vontade de todos, com diretivas e legislação especial, extravasando os limites 
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de todas as anteriores de tal forma que chega à Ribeira do Seissal, bem no interior, na faixa 

interior do concelho de Odemira. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se a isto juntarmos o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) (em revisão há 

6 anos) que nasceu nos anos 90, só podemos concluir que sobra muito pouco para decidir, 

competindo ao estado, direta ou indiretamente, quase tudo decidir sobre ordenamento e 

planeamento local. E o Poder Local impõe ainda transpor os seus efeitos para o Plano Diretor 

Municipal, constituindo a consulta a estas matérias pelos cidadãos, com um confusão 

generalizada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Terá sido e continuará a ser este o modelo eficaz? ---------------------------------------------  

 ---------- A realidade atual é conhecida de todos e continua a alterar-se todos os dias, 

continuando o Estado (Assembleia da República e governo, ambos legisladores) a fingir que 

não vê e que não sabem que as autarquias não estão dotadas de competências próprias para 

fiscalizar e agirem em matérias tão sensíveis e impactantes nos seus territórios como a 

agroindústria e todos os seus efeitos, estando esta fora de controlo, passando a ser moda que a 

Assembleia da República recomende ao Governo a tomada de iniciativas e que ela própria, 

responsável pela alteração de um quadro legal relativo às leis de bases e da maioria dos 

regulamento em vigor, não tome iniciativas. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Conclusão...parece ter esmorecido o sonho!...O PNSACV e outrora a Área de 

Paisagem protegida até passou a sua sede recentemente para Olhão nos tempos da crise 

financeira de 2011 e não mais regressou. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desresponsabilização da Câmara Municipal, dirão alguns! Não. A melhor prova de 

tudo o que afirmo consta do Relatório de Inspeção da IMAGOT produzido em 2019, presente à 

Câmara Municipal e a esta Assembleia, cujo conteúdo merece leitura e reflexão de todos. Já 

passou tempo demais sem ações e medidas concretas. ---------------------------------------------------  

 ---------- Pergunta-se: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - o que se tem feito em matéria de resposta para estes efeitos e consequências? ---------  

 ----------  - que medidas de política mereceu? -------------------------------------------------------------  

 ---------- Parece que a RCM 179/2019 terá sido a resposta, mas nada alterou em teoria e na 

prática. Lamento e acentuo mais uma vez que tantas vozes locais de todos os quadrantes 

políticos apontem aos outros responsabilidades deste cenário, mas uma vez que tiveram o poder 

de controlar o Governo na famosa Geringonça não foram capazes na Assembleia da República 

de propor a alteração deste quadro legal vigente. Acusar é fácil, mas quando chamados à 

responsabilidade, o resultado revelou-se uma mão cheia de nada. Alguns ainda vão a tempo de 

o fazer perante o seu poder de continuar a fazer aprovar os Orçamentos de Estado. ----------------  

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

 ---------- Aqui chegados, continuarei até ao final deste que será o último mandato a lutar por 

aquilo em que acredito convicto que não é impondo a este território o que outros não querem 

que construímos um futuro sustentável, pois urge ter em conta a escassez de recursos e a sua 

adequada gestão, bem como o direito aos representantes locais numa maior participação ativa 

no modelo e ritmo de desenvolvimento em detrimento do foco único, que parece ter a cultura 

do Poder Central do crescimento económico rápido e depois logo ser verá. -------------------------  

 ---------- Os dígitos do contributo de algumas atividades locais para o PIB e para as 

exportações, não podem constituir a única justificação para a falta de regras claras, objetivas e 

fiscalização adequada, bem como o respeito e concertação com outras atividades que 

consideramos igualmente importantes e cujo contributo local e nacional é também ele 

significativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No entretanto, o Mundo continua a vir para Odemira e nós continuamos, sem fim à 

vista, a assistimos à maior de todas as vagas migrantes na região, especialmente com passaporte 

asiático, esgotando a oferta de alojamento, de respostas de serviços e de equipamento público 

em condições e ritmos que todos conhecem. --------------------------------------------------------------  
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 ---------- A atividade económica continua a expandir-se, o tecido social alterou-se, e não 

obstante sabermos que o País e o concelho estão em perda populacional e que todos os países 

desenvolvidos do mundo são multiculturais, Odemira não pode ser o único lugar do país a 

acolher um fluxo migratório de expressão tão significativa, até porque não estão criadas as 

condições locais para os acolher. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não pode o governo e a Assembleia da República alhear-se desta realidade, até porque 

dela têm conhecimento e os seus efeitos estão bem visíveis. Neste contexto, posso até aqui 

partilhar com todos, que todas as bancadas da Assembleia da República estiveram no presente 

mandato em Odemira, foram recebidas e visitaram o território e não podem alegar 

desconhecimento. Neste contexto, não posso deixar de reafirmar que a Câmara Municipal não é 

contra nenhuma atividades e/ ou promotor, mas sim pela melhoria da qualidade de vida e pela 

tentativa de conciliação de interesses tendo por base um desenvolvimento equilibrado no 

território, com respeito pela situação social e ambiental do concelho. ---------------------------------  

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

 ---------- Certamente que todos desejaríamos comemorar e festejar o 25 de Abril em Odemira 

como nos habituamos ao longo dos anos, com atividades cívicas, culturais e recreativas, de 

forma livre e espontânea. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Comemorar o 25 de Abril em Odemira é desde há muito um agendamento anual 

obrigatório para a maioria dos Odemirenses, muitos dos nossos amigos e familiares e tantos 

forasteiros que se identificam com o nosso modo sentido, agradecido, alegre e espontâneo, 

enchendo as ruas e praças do centro e zona baixa da vila, participando livremente nas vivas à 

liberdade e à democracia. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porém, tal como aconteceu em 2020, continuamos em estado de emergência devido à 

Pandemia de Covid-19, sendo vedadas as festividades em todo o país, para evitar concentrações 

de população. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Também as manifestações de cariz político como esta sessão solene ficaram 

condicionadas, tendo a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal obtido o aconselhamento 

das autoridades de saúde quanto ao modo, local e números limite de participações presenciais 

na presente sessão solene, tendo sido criadas as condições técnicas para que os restantes 

membros da Câmara, Assembleia Municipal, convidados, população em geral pudessem 

assistir pela primeira vez de forma online a esta sessão comemorativa, respeitando todas 

condições de segurança exigidas. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Agradeço à Sra. Presidente da AM, a todo(as) os restantes membros da AM e CM, 

Juntas de Freguesia e convidados a compreensão e adaptação a estas circunstâncias, bem como 

a todos os serviços municipais e equipa técnica de apoio que a tornaram possível no contexto 

presente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Na ordem do dia em Odemira e no país, está, por razões que ninguém desejaria, a 

situação pandémica de Covid-19. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No 1º ano de Pandemia, Odemira surpreendeu positivamente muita gente por cá e no 

exterior, conhecidos os riscos que aqui imperam. --------------------------------------------------------  

 ---------- Nesse período o grande destaque vai para a excelente ação das IPSS, bom 

comportamento cívico em geral, e para o trabalho incansável dos serviços de saúde locais, da 

Proteção Civil Municipal, das forças de segurança e serviços de ação social, e das ações 

meritórias que em geral todos aqueles que têm atividades locais tiveram. ---------------------------  

 ---------- Porém, sempre alertamos as entidades para o elevado risco de disseminação desta 

infeção em alguns grupos da população local, situação bem identificada e tratada no Plano 

Municipal de Emergência ao risco de Covid-19, aprovado pela respetiva Comissão Municipal 

em Maio de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entretanto, e após o período do 2º confinamento geral, o governo apresentou o plano 
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de desconfinamento, definindo como estratégias de combate à Pandemia o reforço do processo 

de Testagem e a Vacinação da população, e limites de 120 e 240 para subir, manter ou até 

descer no desconfinamento em períodos de 14 dias. -----------------------------------------------------  

 ---------- Em resposta ao Plano de Vacinação, Odemira instalou 5 centros de vacinação 

descentralizados, estando vacinados ate ao dia de hoje mais de 5000 pessoas, decorrendo no dia 

de hoje em São Teotónio mais uma das fases de vacinação a qual se seguirá outras nos 

próximos dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao plano de Testagem, o governo definiu como prioridades testar nas escolas e 

nos concelhos com maior índice de infeção, as principais atividades.  --------------------------------  

 ---------- Como é do conhecimento geral, o índice de infeção de Odemira apresentava um valor 

superior a 240/ 100.000 habitantes nessa data, sendo determinado pela Saúde um programa de 

testagem local. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O resultado da testagem evidenciou diversos casos de infeção com especial incidência 

na população migrante, contabilizando igualmente para o total das infeções do concelho. --------  

 ---------- No presente, Odemira figura no topo da lista de infeções, infelizmente, ultrapassando 

em muito os 240/100.000 habitantes, sendo que em nosso entender (contestado desde o inicio) 

este rácio é calculado de forma errática, pois não traduz a realidade populacional em Odemira, 

considerando no numerador todas as infeções encontradas no território e até fora dele, quando 

haja lugar a um atestado de residência local, e não contabilizando no denominador toda a 

população presente no território, mas apenas relativa aos Censos de 2011, corrigidos a 2020. ----  

 ---------- Temos insistido, por escrito e em reuniões, na contestação deste método...que a 

manter-se agrava o índice de infeções locais injustamente e forma inaceitável, penalizando pela 

adoção das medidas gente e uma parte da economia que não são verdadeiramente os 

responsáveis nem pelas infeções, nem pela solução que temos de encontrar para as evitar. -------  

 ---------- Com base nestes rácios o governo decidiu em 15 de Abril pelo retrocesso no programa 
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de desconfinamento aplicado ao concelho de Odemira. -------------------------------------------------  

 ---------- Esta situação injusta, foi prontamente contestada por unanimidade pelo coletivo da 

Câmara nesse mesmo dia reunido. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No nosso entender ela não é só injusta, é também ineficaz, penalizando sempre os 

mesmos e de forma desigual em territórios tão extensos, com uma baixa densidade, como a de 

Odemira, que a maior parte das suas freguesias não regista qualquer infeção e em que as 

atividades que veem a sua ação encerrada não são conhecedoras também de nenhum registo de 

infeção. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A contestação não viu alteradas as medidas do governo. -------------------------------------  

 ---------- Em consequência, a CM exigiu ao governo a tomada de medidas de apoio aos que 

viram os seus negócios atingidos, ao reforço da vacinação em Odemira que decorre, à alteração 

da forma de cálculo do rácio, e uma Task Forçe que inclua meios de fiscalização e de saúde no 

âmbito local, pois só assim com medidas ativas se pode combater a pandemia e não podemos 

nunca aceitar que encerrando alguns serviços e alguma vida social, algum dia a situação irá 

regredir face ao contexto que conhecemos. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O governo reforçou a determinação de continuar a testar e de passar a será obrigatória 

em diversas atividades a testagem regular, tal como o reforço da fiscalização, tendo acedido ao 

pedido de reforço da vacinação que como aqui já disse se iniciou ontem em Odemira, 

prossegue hoje em São Teotónio e vai continuar, num total de mais de 6000 vacinas, num 

período muito curto, passando nós em Odemira, daqui por poucos dias a ter próximo de 40% da 

sua população vacinada. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proteger e atingir a imunidade de grupo de forma mais rápida é o nosso objetivo! ------  

 ---------- As restantes propostas que apresentamos ao Governo estão em análise, mas no apoio 

aos mais atingidos o Município de Odemira tem em curso já um programa municipal de apoio 

que irá reforçar e continuará a exigir responsabilidades superiores. -----------------------------------  
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 ---------- No centro das preocupações estão agora 2 grupos, as escolas e a população migrante, 

face ao risco de disseminação da doença localmente. ----------------------------------------------------  

 ---------- Com a garantia destas medidas de reforço, estamos focados em recolocar Odemira nos 

patamares onde já esteve, reforçando a proteção e segurança de todos, criando as condições 

para o rápido regresso ao programa de desconfinamento, tendo por base o acréscimo de 

vacinação e obviamente o decréscimo que se deseja de infeções registadas. -------------------------  

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

 ---------- Nesta cerimónia prestamos também homenagem e reconhecimento a um cidadão 

Odemirense, o Eduardo Dâmaso, que se destacou ao serviço de várias causas, mas de duas das 

principais conquistas de Abril. O exercício dos direitos de liberdade de expressão e de 

imprensa, em investigação jornalística, autor e diretor de prestigiados órgãos de comunicação 

social em Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao Eduardo, que no entender dos órgãos Municipais de Odemira é merecedor da 

distinção e que vai receber a insígnia Municipal de Mérito, uma palavra e abraço “com 

distanciamento legal” de agradecimento pela dedicação, pelo empenho, pela persistência e pela 

excelência do seu trabalho e exemplo para todos nós. ---------------------------------------------------  

 ---------- Partilho convosco que à data do 25 de Abril de 1974, eramos (eu e ele) muito jovens, e 

vivíamos em Odemira, tal como outros amigos comuns. Fomos e Somos pois, daqueles a quem 

a revolução concedeu o privilégio de viver a maior parte das nossas vidas em Liberdade e 

Democracia. Fomos e Somos daqueles que puderam sonhar e ambicionar um futuro diferente 

dos muitos que conhecemos e tantos outros desconhecidos que apenas tinham dois caminhos no 

horizonte...o serviço militar ou a emigração. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Fomos e Somos daqueles que um dia sonharam e assumiram um compromisso de 

jovens...“sempre que pudermos voltaremos à nossa terra para dar o nosso contributo”. O 

Eduardo deve-se lembrar bem disto! ------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Eduardo, reconheço que o fazes sempre que podes e partilho um grande 

reconhecimento e obrigado em nome da comunidade odemirense por nunca te teres esquecido 

de Odemira, das tuas, das nossas gentes e amigos. -------------------------------------------------------  

 ---------- Ao Eduardo, e a todos quantos confiaram as funções e responsabilidades públicas que 

tenho exercido, aqui vos confesso que tem sido um privilegio e uma honra poder fazê-lo, 

ficando para outros (incluindo os críticos) a avaliação dos resultados dessa ação, que jurei 

exercer em consciência, liberdade, nos valores da Democracia e do Poder Local, e porque 

foram estes os valores que herdei dos meus pais e procuro transmitir aos meus filhos, um 

exercício no respeito total pelos recursos públicos e na transparência da minha gestão, 

orgulhando-me neste momento de ver Odemira inscrito como melhor Município no índice de 

transparência do Alentejo e nu dos melhores do País. ---------------------------------------------------  

 ---------- Pela minha parte, considero e procurei sempre transmitir a todos os que comigo 

trabalham, que exercer funções públicas com ética e transparência, no respeito por quem pensa 

diferente de nós, é afirmar os valores de Abril, é cumprir a democracia, é contribuir para o 

progresso de Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim tudo continuarei a fazer na defesa dos interesses dos Odemirenses e de Odemira 

sem subserviência até ao final do presente mandato. ----------------------------------------------------  

 ---------- Nem tudo está como desejaríamos, mas temos o privilégio de poder discutir, contestar, 

reclamar, criticar, gritar ou simplesmente lutar...pelos nossos sonhos! E fazemo-lo graças a 

todos aqueles que lutaram por Abril, em Liberdade e Democracia!!!! --------------------------------  

 ---------- Por isso, estamos uma vez mais a comemorar o Dia da Liberdade. -------------------------  

 ---------- A terminar...e agora será... ------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Nesta ocasião, em que me dirijo a vós pela última vez na sessão solene comemorativa 

do 25 de Abril, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, não posso deixar de enaltecer 
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todas e todos aqueles que como eleitos, colaboradores e/ou funcionários, deram e continuam a 

dar o seu melhor, ao serviço deste que é o verdadeiro poder de proximidade e escola de 

participação democrática, promotor da construção de infraestruturas básicas e serviços 

essenciais, agentes do ordenamento do território, e motores da atração de investimento e 

dinamização da economia local. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Saúdo e agradeço em meu nome e dos Odemirenses, reconhecendo o trabalho e 

dedicação de todos os Eleitos, Colaboradores e Funcionários, que ao longo destes 47 anos 

deram (e alguns continuarão a dar) o seu melhor ao serviço das autarquias e nos órgãos 

autárquicos da Câmara e Juntas de Freguesia, num esforço que claramente é comum pelo 

progresso de Odemira. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Todos um bom Vinte e Cinco de Abril, comemorando em segurança. ------------------  

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

 ---------- Viva a Democracia! ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Seguidamente, procedeu-se à entrega da Medalha Municipal de Mérito do concelho de 

Odemira: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A) ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A EDUARDO 

DÂMASO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Interveio o Senhor António Jorge Campos, Adjunto do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Odemira, que procedeu à leitura do Diploma referente à entrega da respetiva 

Medalha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Eduardo Dâmaso nasceu e cresceu no seio da sua família em Odemira, em 1962. Aqui 
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estudou, jogou futebol federado pelo clube da terra - o Sport Clube Odemirense e fez dezenas 

de amigos, que ainda mantém. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 1978, concluiu o 2º ciclo (antigo 5º ano) e teve de partir, como tantos jovens deste 

concelho, pois o prosseguimento de estudos a isso o obrigava – em Odemira, na década de 70, 

não era possível ir além do atual 9º ano. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Setúbal foi o primeiro passo desta nova fase da sua vida, ingressando aí no ensino 

Secundário, e pouco depois na sua primeira experiência jornalística, primeiro como 

colaborador e depois como jornalista, no jornal regional O Setubalense, tornando-se jornalista 

em 1981. Concluído o Ensino Secundário, rumou a Coimbra, onde ingressou em Direito, 

continuando a sua atividade jornalística na agência noticiosa ANOP e na Rádio Universidade 

de Coimbra, seguindo-se a Agência Lusa. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- O curso de Direito ficou para segundo plano, deixando-se absorver pela paixão da 

comunicação social e, perante novos desafios profissionais, rumou a Lisboa. Desde então e, já 

em Lisboa, continuou na Agência Lusa, passou pelo Expresso, exerceu cargos de direção no 

Diário de Notícias, Público, Correio da Manhã e de comentador na RTP e CMTV, participou 

em dezenas de fóruns e publicou centenas de artigos de opinião. É diretor da revista Sábado 

desde abril de 2017. É também diretor-adjunto da CMTV. ---------------------------------------------  

 ---------- Eduardo Dâmaso confessou recentemente que “viajou pelo mundo, mas o seu lugar é 

Odemira”. O entusiasmo pelos princípios e ideias em que acredita, pelas realidades que 

conheceu, pelas pessoas, pelos sítios, pelas memórias que o invadiam não podiam ficar apenas 

para si, sentia que tinha de o partilhar e a forma para o melhor fazer seria através da literatura. -  

 ---------- É autor do livro de investigação jornalística “A Invasão Spinolista”, que foi 

distinguido em 1996 com o prémio de reportagem Ler/Círculo de Leitores, bem como do 

“Portugal, que Futuro?”, com Henrique Medina Carreira, em 2009. ----------------------------------  

 ---------- Em 2019, publicou o Livro “Corrupção: breve história de um crime que nunca 
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existiu”, uma obra de sua autoria que reúne os casos mais mediáticos em Portugal nos últimos 

40 anos e realça a falta de meios e vontade política para combater a corrupção e o tráfico de 

influências, tendo sido apresentada pelo próprio em Odemira, na Biblioteca José Saramago, 

com sala cheia, em novembro de 2019. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nessa ocasião, Eduardo Dâmaso declarou que "O livro é um testemunho de 38 anos de 

trabalho jornalístico. Procura evidenciar a falta de vontade política em construir um sistema 

global e coerente de combate e prevenção da corrupção”. -----------------------------------------------  

 ---------- Para Eduardo Dâmaso ”a justiça e o jornalismo são ambos instrumentos essenciais do 

único poder que têm os que não têm poder, considerando que o jornalismo sério tem de 

procurar o padrão da sua independência”. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Homem simples, de trato fácil, frontal, perseverante e de persistência sem limites. Um 

lutador por aquilo em que acredita, apaixonado pelo Jornalismo livre e de Investigação. ----------  

 ---------- Uma das investigações jornalísticas de Eduardo Dâmaso deu origem a um célebre 

acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem – «Campos Dâmaso contra Portugal» – 

que fixou jurisprudência em matéria de prevalência do interesse público sobre o segredo de 

justiça e a reputação de terceiros. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com a sua paixão, profissionalismo e dedicação, Eduardo Dâmaso tem contribuído de 

forma assinalável para a afirmação de um património que é muito nosso, o Jornalismo isento e 

“sem papas na Língua”, confessando-se continuar Odemirense de “Alma e Coração”. ------------  

 ---------- Constitui, assim, um imperativo de Justiça que a Comunidade reconheça e valorize, 

publicamente, o papel e a ação que este ilustre Odemirense tem demonstrado ao longo da sua 

vida e que prossegue, constituindo um exemplo de grande Coragem, Mérito e Altruísmo, pela 

excecional relevância da sua paixão e dedicação à Liberdade de Imprensa, pelo que o 

Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de Mérito a Eduardo Dâmaso, pelo 

reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho e obra, prestigiando Odemira ao 
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serviço do Jornalismo com ética, valores e frontalidade “doa a quem doer”, e por tudo isso, ao 

serviço da verdadeira Liberdade de Imprensa, um dos pilares fundamentais da Democracia que 

Abril nos deu.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A referida Medalha foi entregue pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pela 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal ao homenageado, que fez a seguinte intervenção:   

 ---------- “Senhora Presidente --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Senhor Presidente-----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Senhores Deputados --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemirenses -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Eu não vou tomar muito tempo com um longo discurso, mas nesta circunstancia 

obviamente não podia deixar de dizer aqui algumas palavras sobre o que para mim tudo isto 

significa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta distinção, sobretudo num dia mais importante das nossas vidas que foi o “Vinte e 

Cinco de Abril de 74”, tem um especialíssimo significado para mim, por ser uma homenagem 

da minha terra, neste Cineteatro onde tenho memórias que nunca mais acabam, davam para 

cinquenta livros, à vontade! Por ser uma homenagem no exercício, que é uma das coisas mais 

bonitas da democracia, que é a política a funcionar, ter sido a Assembleia Municipal que 

decidiu, de uma forma unanime, conceder-me esta distinção, mas sobretudo por tudo o que isto 

significa para mim. É uma homenagem que eu gostaria de devolver evidentemente desde logo à 

minha família, aos meus pais que com certeza gostariam para lá da imensidão de assistir a este 

dia. Tudo o que sou devo-lhes a eles, à minha família, à Susana que está aqui (minha mulher), 

aos meus filhos, à minha irmã, aos meus sobrinhos... Todo este momento é de partilha com eles 

também. Mas é também um momento de partilha com todos os Odemirenses. ----------------------  

 ---------- Tudo o que sou, todo o Homem que eu sou hoje, tem uma circunstância que é 

Odemira, são os Odemirenses. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Eu vivi aqui até aos dezasseis anos, mas toda a bagagem que levei em termos de 

valores e de coisas em que acredito, é a bagagem que levei daqui, praticamente desde essa 

altura. Quando me fui embora para Setúbal e depois para Coimbra levava essa bagagem que me 

transmitiu algumas das qualidades ou algumas das características que eu acho essenciais para a 

minha vida pessoal, mas também para a minha vida profissional. A humildade era fundamental, 

aprendi aqui a humildade perante o conhecimento e perante o que os outros nos podem dar. A 

tolerância, a capacidade de ouvir, ser humilde, ouvir, isto aprendi aqui com pessoas de toda a 

espécie e condição, de todo o estrato cultural. Aprendi nas ruas de Odemira, aprendi nas Praças 

de Odemira, aprendi no Adriano, com o Senhor Marques Cabrita, com o Senhor José Rodrigues 

que era o porteiro do Cinema, com o Senhor Baião que era do projetor…aprendi com toda essa 

gente muito daquilo que eu levei para a vida e é uma das características fundamentais que todos 

devemos ter, que é a capacidade de ouvir e a capacidade de escutar. ----------------------------------  

 ---------- Depois também foi aqui nas ruas de Odemira, nos campos de Odemira, no convívio 

com todos os meus amigos, que levei outras características, como a necessidade de poder 

passar na rua de cabeça erguida e ninguém poder apelidar-me “d’isto ou d’aquilo”, ou que fiz 

isto ou aquilo – a seriedade – era um elemento fundamental, aprendi em casa e aprendi em 

Odemira, aprendi na rua com os Odemirenses. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Essa bagagem também levei daqui muito cedo, tal como a frontalidade. A frontalidade 

é a característica que mais nós temos associada à liberdade de pensamento. Isso foi o que o 

“Vinte e Cinco de Abril de 74” nos deu e foi o que Odemira também me deu. A liberdade de 

pensar pela minha cabeça. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E é uma coisa que é essencial na vida, é essencial na minha vida profissional e é 

essencial para que nenhuma espécie de poder consiga alguma vez admitir que nos pode tratar - 

não apenas os jornalistas, mas a população em geral, dotada dessa capacidade de pensar pela 

sua própria cabeça, de pensar por si e pensar pela sua consciência – como uma espécie de 
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rebanho, que tem aqui o objeto de uma pastorícia, que de quatro em quatro anos é levado à urna 

para votar em função de ideias e de verdades pré-estabelecidas. Isso, eu aprendi aqui. Essa 

consciência cívica foi essencial na minha formação. E aprendi que de facto naquele tempo 

(como o José Alberto aqui disse muito bem) em setenta e quatro, tínhamos onze, doze anos, nós 

convivíamos na escola com uma enorme estratificação social e económica. Nós sabíamos que 

ali eramos todos iguais, mas as condições de partida eram muito desiguais entre nós. E 

sabíamos que a escola era fundamental como elevador social, para nos levar a algum lado, para 

nos poder fazer dar um contributo substantivo, não apenas na nossa vida, mas na vida em 

comunidade, em democracia, no aprofundamento da própria democracia. Cada um de nós 

escolheu o seu caminho. Eu escolhi este! Pensei no Direito, nunca me apaixonei pelo Direito, 

apesar de ter frequentado aquelas aulas intermináveis de teoria do Direito Civil, com grandes 

professores, mas nunca me apaixonei por Direito. Tornei foi o Direito num instrumento útil 

para o exercício da minha profissão e foi o que me empurrou para o exercício profissional que 

me fez interessar pela construção ou pela procura de uma memória histórica. Porque nós aos 

doze anos, nessa altura já sabíamos mais ou menos e talvez até mais cedo do que outras pessoas 

da nossa idade, o que é que era a guerra colonial, porque começamos a ver muito cedo os 

funerais militares aqui de pessoas que conhecíamos, alguns deles heróis do futebol, que 

regressavam naquela caixa de pinho que o Adriano Correia de Oliveira imortalizou. --------------  

 ---------- Portanto, nós começamos muito cedo a ter consciência do que é que era o regime, 

aquela transição de tempo, e começamos a perceber muito cedo que por um lado tínhamos de 

ter determinado tipo de bagagem para o exercício da nossa vida profissional, e por outro lado 

tínhamos de procurar (porque nós eramos de uma geração de transição) a nossa memória 

histórica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Eu na minha primeira oportunidade que tive de trabalho procurei exatamente fazer isso 

na perspetiva de jornalismo e da investigação histórica, que foi procurar perceber o figurino 
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que aconteceu antes e depois de vinte e cinco de novembro, sobretudo na recomposição daquilo 

que tinha sido a ação da extrema-direita e da violência armada naquela altura. Por isso escrevi o 

Livro “A Invasão Spinolista” que sobretudo refletia uma realidade muito pouco tratada daquela 

maneira, que é realmente o Spinolismo, que foi o partido informal mais importante que existiu 

em Portugal entre setenta e quatro e setenta e cinco, até antes e até depois em alguns aspetos 

para além daquilo que era a tradição histórica da resistência do PCP e da sua organização que 

vinha do fim do seculo e da organização do PS que era bastante recente. O Spinolismo foi de 

facto um partido, uma componente militar e uma componente civil, que teve ali um papel que 

era necessário reconstruir a partir de uma lógica de investigação que fosse histórico-

jornalística. Isso foi o meu primeiro interesse. Depois centrei-me mais na questão da 

investigação jornalística noutro sentido e aí o Direito foi realmente muito importante para mim, 

porque me ajudou a consolidar conhecimentos e capacidade de pesquiza, que conduziram a um 

percurso profissional, pelo qual eu sou mais conhecido hoje em dia, que tem a ver com os meus 

trabalhos que fiz na área de investigação sobre o exercício do poder político em Portugal.--------  

 ---------- É respeitando a tal bagagem que eu levei de Odemira, que eu levei da aprendizagem 

na escola, na escola democrática, a partir de pessoas que são absolutamente inesquecíveis na 

minha formação, como a Professora Dona Celestina, a Professora Judite Penha, a Professora 

Mariana Sofio... Foi a nossa capacidade de absorver aquele conhecimento e referências, que 

muitas desses nossos professores nos deram nessa fase, que nos tornou pessoas um pouco 

diferentes em relação a algum destino que estivesse pré-estabelecido para nós, pelo menos para 

algumas pessoas da minha geração. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Essa solidez serviu-me depois para juntar evidentemente a alguma inquietação que me 

foi transmitida nessa altura, e aos conhecimentos que entretanto fui adquirindo na vida, para 

fazer um jornalismo que procurasse ser o mais rigoroso e independente possível, o mais livre 

possível e sobretudo que prosseguisse uma lógica que acho eterna para quem ama a 
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Democracia e a Liberdade, que é procurar que a Lei seja igual para todos, que a legalidade seja 

um principio politico e culturalmente substantivo na vida em sociedade, que a igualdade de 

oportunidades não seja letra morta. Isso é a cartilha fundamental para qualquer cidadão, é a 

cartilha fundamental para qualquer jornalista e independentemente das situações por vezes de 

maior ou menor fragilidade que os média hoje em dia têm, e têm muitas, não nos podemos 

desviar dessa cartilha. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Isso foi tudo o que eu aprendi aqui. Foi tudo o que me trouxe aqui hoje e isso tem 

sobretudo a ver com uma questão que é poder, que é traduzido de uma forma muito simples, o 

poder, seja ele qual for, não pode ser exercício de forma cega e discriminatória. -------------------  

 ---------- Odemira neste momento está a ser objeto de um exercício político cego e 

discriminatório. Toda a realidade territorial, social e populacional que este concelho comporta, 

inclusive comportando aqui uma dimensão de estigmatização de uma comunidade migrante que 

é absolutamente incomportável. Aquelas pessoas são duplamente vítimas! São vítimas das 

condições de trabalho e são vítimas das condições em que são trazidas para cá. Portanto o 

Estado Português e não é a Câmara Municipal de Odemira, como o José Alberto aqui muito 

bem caracterizou, não pode deixar de olhar para este fenómeno, de olhar para aquilo que está a 

acontecer aqui no nosso território e que vai deixar sequelas muito profundas no território 

português, se não houver outro tipo de atitude politica, não apenas no contexto pandémico, 

acabando com segregação absolutamente insuportável. Eu no próprio dia em que foi anunciado 

que Odemira recuava, sem ter grandes dados, tinha estado a comentar esta situação e por mera 

logica da experiência comum e do conhecimento da geografia do próprio concelho, se percebe 

que é uma coisa impensável, o que é que a população de Sabóia, Santa Clara, Santa Luzia têm a 

ver com o que está a acontecer com um surto pandémico no litoral. ----------------------------------  

 ---------- Para mim o essencial é procurar dentro da minha escala de possibilidades, dentro 

daquilo que é a minha bagagem, dentro daquilo que é a minha possibilidade de intervenção, 
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limitar um poder que não pode ser exercido de forma cega e discriminatória. -----------------------  

 ---------- E isso tem a ver de facto com tudo o que eu aprendi aqui em Odemira, com os 

Odemirenses, com todos os meus amigos, com todas as pessoas que eu convivi aqui toda a 

vida, mas também porque o dia “Vinte e Cinco de Abril de 74” é o dia mais importante da 

nossa vida coletiva - da minha de certeza absoluta - e a isso muito devemos a uma pessoa que 

eu gostaria de sublinhar hoje aqui a sua importância que foi o Capitão Salgueiro Maia que é a 

pessoa que trouxe e eternizou a pureza do “Vinte e Cinco de Abril”. ---------------------------------  

 ---------- Acho que o “Vinte e Cinco de Abril”, Odemira e tudo o que Odemira representa na 

minha vida é o que na minha visão da história contemporânea formam o tal dia inicial. -----------  

 ---------- Muito obrigado!”. -----------------------------------------------------------------------------------    

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

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que felicitou, novamente, o 

homenageado, referindo quão orgulhosa estava por ele ter recebido esta medalha, uma vez que 

conhecia o Eduardo Dâmaso desde criança, eram vizinhos, e também por ver que efetivamente 

é um Odemirense de coração, apesar de ter saído do concelho com dezasseis anos. “Muito 

obrigado por toda a dedicação a Odemira!”. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, disse que ”gostaria de pedir a todos, num gesto simbólico, aqui e a 

quem está em Zoom, que possamos aplaudir de pé o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Odemira, numa mensagem de força e de sentida homenagem, e que pode contar connosco 

até ao fim”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Após a ovação de pé ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, a senhora Presidente 

da Assembleia Municipal agradeceu a todos a participação nesta sessão, a qual foi efetuada 

através de uma plataforma digital que “nos aproximou a todos mesmo distantes”. -----------------  

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

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a 
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sessão por encerrada pelas treze horas e quinze minutos. -----------------------------------------------  

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

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

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

 

 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ---------  

 

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


