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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 DOIS: -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 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 OITAVO 

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

 ---------- Participaram nesta sessão trinta e dois Membros da Assembleia Municipal, a saber: 

Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Ana Filipa da Costa Catarino, Ana Maria de Oliveira 

Aleixo, Ana Paula Marques Pereira, António Manuel Viana Afonso, Daniel Sobral Balinhas, 

Dinis Manuel Campos Nobre, Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, Fernando Manuel 

Martins da Silva Peixeiro, Francisco António Caetano Lampreia, Inês Filipa Lebres Hilário, 

Joana da Silva Guerreiro Gregório, João Palma Quaresma, João Pedro da Silva Cruz, Luis 

Pedro Colaço Bernardo Freitas, Manuel de Jesus Campos, Manuel de Matos Sobral Penedo, 

Manuel Pedro Gonzalez Fontinhas Lameira Serralha, Marcelo do Carmo Pacheco da Silva, 

Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Manuela Gonçalves Moreira, Maria 

Luísa Vilão Palma, Maria Teresa Marques da Silva Nabais, Mário Manuel Lourenço da Silva 

Santa Bárbara, Miguel Alexandre Vasconcelos Lourenço, Miguel Forte Prista Monteiro, Nuno 

Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Raquel Maria da Glória 

Guerreiro, Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Ventura José Crujo Ramalho e Vera Lúcia 
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Montes Raposo. E não estiveram presentes na referida sessão: Dário Filipe Conceição 

Guerreiro e Sofia Marisa da Costa. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas-vindas: ----------------------  

 -----------  - ao Senhor Luís Bernardo Freitas que, nos termos dos artigos septuagésimo oitavo e 

septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 

setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de 

janeiro, se encontra a substituir a Senhora Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, eleita 

pela Coligação Juntos Para Cumprir Odemira; ------------------------------------------------------------  

 -----------  - à Senhora Raquel Maria da Glória Guerreiro que, nos termos dos artigos 

septuagésimo oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra 

dois mil e dois, de onze de janeiro, se encontra a substituir o Senhor António Paulo Correia 

Maeiro, eleita pelo Partido Socialista; ----------------------------------------------------------------------  

 -----------  - à Senhora Maria Teresa Marques da Silva Nabais que, nos termos dos artigos 

septuagésimo oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra 

dois mil e dois, de onze de janeiro, se encontra a substituir a Senhora Luísa Maria Vilão Palma, 

eleita pela Coligação Democrática Unitária; ---------------------------------------------------------------  

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

António Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Ricardo Filipe Nobre de Campos 

Marreiros Cardoso, Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva, Pedro Miguel Viana Rebelo 

Ramos, e Isabel Vieira da Silva Palma Raposo, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista; e, 

Luís Carlos Lima Cardoso, Vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária. -----------------   

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

Percheiro, António Manuel Camilo Coelho e José Alberto Guerreiro, na qualidade de ex-
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Presidentes da Câmara Municipal de Odemira; Manuel António Dinis Coelho, Manuel Amaro 

Freire Marreiros Figueira e Natália Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, na qualidade de 

ex-Presidentes da Assembleia Municipal de Odemira; de representantes das entidades 

representativas das forças vivas do concelho de Odemira e ilustres convidados. --------------------   

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

Assembleia Municipal deu as boas-vindas aos presentes e declarou, nos termos da Lei, aberta a 

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

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

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, cujas intervenções se passam a transcrever: ------------------------------------------------------  

 ---------- a) Intervenção da Iniciativa Liberal, pela Ana Paula Marques Pereira: --------------------  

 ---------- ‘’Ex.ma Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Odemira------------------------  

 ---------- Ex.mos Senhores e Senhoras Deputados Municipais------------------------------------------  

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

 ---------- Ex.mos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras-----------------------------------------  

 ---------- Ex.mos Senhores e Senhoras Presidentes das Juntas de Freguesia-------------------------- 

 ---------- Caro(a)s Odemirenses, aqueles que de cá são e todos aqueles que nos escolheram 

como território para viver------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Coube-me a honra de iniciar esta ronda de discursos comemorativos de abril e não 

posso deixar de começar por agradecer a todos e todas que de alguma forma possibilitaram que 

o Liberalismo estivesse representado na Assembleia Municipal de Odemira. É com muito 

orgulho que assumo este papel em Odemira, terra dos meus pais e avós, concelho que me viu 

crescer e criar raízes.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ser liberal é acreditar que a liberdade de um cada tem que ser respeitada e por isso 
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atrevo-me a dizer que todos temos um liberal dentro de nós, caso contrário não estaríamos aqui.  

 ---------- Ouviremos, hoje, discursos inflamados acerca da revolução de abril, clamando valores, 

pessoas e atitudes.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Comemoram- se 48 anos após a revolução de abril. Vivemos, finalmente, em Portugal, 

mais tempo em democracia do que em ditadura. Conquistámos a democracia com uma 

revolução de cravos, revolução essa que nos deu o poder de escolha, contrariando o grande 

poeta Carlos Drummond de Andrade, quando este refere que “A Liberdade é defendida com 

discursos e atacada com metralhadoras.”------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Mas nem todos na Europa e no Mundo, como bem sabemos e assistimos hoje em dia, 

têm a possibilidade de lutar pelos seus direitos sem que se defendam com recurso a armas, 

fugindo à morte e demais crimes.--------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Estes 48 anos têm sido anos de luta nos vários quadrantes da nossa vida, não 

esqueçamos que só a partir de 25 de novembro de 1975, conseguimos começar a construir uma 

verdadeira democracia, em oposição à possibilidade de uma guerra civil, num país já ele tão 

fragilizado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em Odemira, sempre se viveu abril! Abril não é de um partido, abril é de todos nós. 

Em Odemira, nunca esquecemos os valores de abril, democratizar, descolonizar, mas também 

desenvolver. É aqui que nós, Odemirenses, somos exímios, há 48 anos que lutamos pelo 

desenvolvimento do nosso território. Desde sempre que lutamos por uma rede de esgotos e 

água em todo o concelho; pugnamos pela melhoria de acessos rodoviários e ferroviários e pela 

devida cobertura de telecomunicações, exigimos mais e melhores condições de saúde para o 

interior e para o litoral do nosso concelho. Há 48 anos que o fazemos.------------------------------- 

 ---------- Podíamos agora perguntar, mas não há rede de esgotos para todos? Mas não há água 

canalizada para todos? Mas não há cobertura de telecomunicações para todos? Mas não há o 

acesso à saúde para todos? Não! Não há, meus senhores e minhas senhoras!------------------------ 
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 ---------- Continuamos e continuaremos a lutar pelo desenvolvimento deste nosso concelho, a 

resiliência é uma das principais características dos Alentejanos em geral, e dos Odemirenses em 

particular.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em 48 anos passaram pela liderança da Câmara Municipal de Odemira dois partidos: a 

CDU e o PS. Partidos cujos princípios basilares estão associados ao papel do Estado no 

desenvolvimento da sociedade. Não tem funcionado!---------------------------------------------------  

 ---------- Precisamos de colocar Odemira verdadeiramente no século XXI, a todos os níveis e 

para isso precisamos que Odemira – o concelho- se torne verdadeiramente atrativo para que o 

seu desenvolvimento económico, social e cultural seja pleno. Merecemos estar ao nível de 

todos os outros Portugueses. Merecemos que Odemira seja um adjetivo positivo, queremos ser 

referidos como um exemplo de desenvolvimento, queremos que nos associem positivamente a 

tudo o que de bom cá fazemos.------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Passámos em 2021 por aquilo que mais parecido tivemos a uma ditadura. Em maio de 

2021, fomos cercados sanitariamente durante duas semanas, sem que nos fossem dadas 

explicações congruentes do que realmente se passava. Perdemos direitos há muito adquiridos, 

como movermo-nos livremente. Neste período, a democracia foi esquecida, os Odemirenses 

foram esquecidos e até humilhados. Ainda hoje, quase um ano depois não sabemos quais as 

reais razões que levaram o então Governo geringonça a fechar duas das nossas freguesias. O 

que sabemos é que, desde então, nada mudou.------------------------------------------------------------  

 ---------- As revoluções fazem-se com pessoas e a revolução de abril fez- se com pessoas cujas 

principais características eram o desapego a determinados valores, como o poder, e para 

terminar gostaria de partilhar convosco este pequeno discurso que para mim simboliza e reflete 

verdadeiramente a nossa revolução, passo a citar: "Meus senhores, como todos sabem, há 

diversas modalidades de Estado. Os estados socialistas, os estados capitalistas e o estado a que 

chegámos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o estado a que chegámos! De maneira 
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que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, 

sai e forma. Quem não quiser sair, fica aqui!"------------------------------------------------------------ 

 ---------- Como decerto sabem este foi o discurso de Salgueiro Maia, herói alentejano de abril, 

aquando da sua partida para Lisboa. Hoje, após 48 anos, estas sábias palavras ainda me 

comovem e muito dizem acerca de nós, portugueses e odemirenses. Que tenhamos em nós, um 

Salgueiro Maia, cujos princípios não podem cair em desuso, sejamos desapegados do poder, 

lutemos com simplicidade e até amor pelo nosso território. Eu estou cá para isso.------------------ 

 ---------- Viva Odemira! Viva Portugal! Viva abril!’’---------------------------------------------------- 

 ---------- b) Intervenção do Bloco de Esquerda, pelo Senhor Ventura José Crujo Ramalho: -------  

 ---------- “Caros e Caras Cidadãos e Cidadãs da Ucrânia e vítimas de todas as guerras em curso- 

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

 ---------- Comemoremos Abril e a hipótese de aqui estar que os homens e mulheres de Abril de 

setenta e quatro nos ofereceram.----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Comemoremos também o fato de já termos mais dias de liberdade do que de ditadura, 

agora que estamos a caminho dos 50 anos da Revolução de Abril.------------------------------------ 

 ---------- Liberdade que muitos tiranos continuam a negar aos nossos semelhantes por esse 

mundo fora.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Saídos de uma terrível pandemia, depressa os grandes canalhas deste mundo nos 

trouxeram uma guerra em território europeu.------------------------------------------------------------- 

 ---------- Guerra desencadeada pela Rússia e atiçada pela NATO que para já tem como principal 
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consequência a destruição da Ucrânia e um inevitável rombo na economia europeia, com os 

custos que já todos sentimos.-------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A NATO que não evitou nem quis evitar a tragédia que se abate sobre o povo 

ucraniano e sobre o Leste da Europa.----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A NATO é o melhor pretexto de Putin, tal como Putin é o pretexto da NATO.----------- 

 ---------- É mesmo caso para dizer, nem Putin nem NATO.--------------------------------------------- 

 ---------- Esta é a única forma de manter a paz na Europa.---------------------------------------------- 

 ---------- Os povos e as nações devem poder escolher o seu futuro sem estarem dependentes da 

vontade dos oligarcas russos, nem dos capitalistas dos impérios ocidentais.------------------------- 

 ---------- As consequências para a Europa que a guerra da Ucrânia nos irá trazer obrigaram os 

governos europeus a adotar medidas para tentar parar a invasão russa. Mas as sanções estão 

longe de atingir a camarilha de Putin e os oligarcas que a sustentam.---------------------------------  

 ---------- Em Portugal, para nossa vergonha, o governo recusa-se a acabar com os vistos gold 

para imigrantes de luxo, com mais de 500 mil euros para investir, que aqui vêm lavar dinheiro. 

E, pasme-se, foi congelada a conta dum oligarca russo com a espantosa quantia de 242 euros… 

 ---------- Não tivesse existido reação e indignação dos povos europeus e esta seria mais uma 

guerra em que os poderosos sairiam a ganhar e nenhum dos blocos, enquanto tal, seria 

economicamente beliscado.---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Estamos hoje aqui reunidos nesta que é a primeira comemoração da liberdade dum um 

novo mandato autárquico, mandato no qual o Bloco de Esquerda ainda deposita esperanças de 

que se possam abrir novos tempos para o nosso concelho.---------------------------------------------- 

 ---------- Novos tempos que terão que ser de defesa da democracia e nos quais não podemos 

permitir que sejam tomadas medidas castradoras da liberdade e da democracia, como as que um 

Sr. Presidente de Junta implementou no início do mandato. É inconcebível que numa freguesia 

onde todos os elementos da oposição têm o seu trabalho, se marque uma reunião ao abrigo do 
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direito de oposição para as 9 horas da manhã de um dia útil ou se marque as reuniões para 

escolha dos elementos das mesas de voto durante o horário laboral.---------------------------------- 

 ---------- O respeito pela participação de todos é fundamental e se tiver que haver ajustamentos 

que seja da parte de quem é remunerado pelas funções que exerce.----------------------------------- 

 ---------- Esperança também que este seja um tempo de verdade, de transparência e de 

cumprimento dos programas eleitorais apresentados aos Odemirenses.------------------------------ 

 ---------- Verdade na relação com os Odemirenses, verdade e transparência na relação com esta 

Assembleia, algo que reconhecidamente nem sempre aconteceu.-------------------------------------- 

 ---------- Transparência na gestão para que, de uma vez por todas, sejam esclarecidas as nuvens 

de desconfiança que levaram inclusivamente à intervenção das autoridades policiais. É desejo 

do Bloco de Esquerda que estes processos tenham o seu fim e que, de uma forma ou de outra, 

tudo termine com o apuramento da verdade, doa a quem doer. O importante é que não fiquem 

dúvidas a manchar o bom nome Odemirense. Que se inocente quem estiver inocente e que se 

punam os culpados, se os houver.--------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pelo segundo ano temos esta Assembleia de comemoração do Dia da Liberdade 

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

 ---------- É altura de relembrar a insistência do Bloco de Esquerda  nos últimos oito anos para 

que as Sessões da Assembleia Municipal fossem transmitidas em direto e que ficassem 

disponíveis online. Infelizmente, foi preciso uma pandemia para provar que tal era possível. 

Mas, finalmente, esta é uma realidade. Que seja para continuar.--------------------------------------- 

 ---------- Como sempre foi dito pelo Bloco de Esquerda, afinal a liberdade também  passa por 

aqui.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Há exatamente um ano, o eleito do Bloco de Esquerda dizia que o anterior  executivo 

municipal tinha optado por ignorar várias recomendações unânimes desta Assembleia, 

demonstrando toda a prepotência da sua maioria e o pouco que lhe interessavam as 
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deliberações da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dava então como exemplo o sucedido com as recomendações unânimes sobre a 

atribuição automática da Tarifa Social da Água e a aplicação de Glifosato no espaço publico.-- 

 ---------- Do atual executivo, nestes aspetos, também só conhecemos o silêncio.--------------------  

 ---------- Lanço daqui o desafio.----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Senhor Presidente Hélder Guerreiro, Glifosato e Tarifa Social da Água: sim ou não?--- 

 ---------- Chegados a este ponto vou mais uma vez citar o meu camarada Pedro Gonçalves no 

seu discurso nesta mesma tribuna em 2021:--------------------------------------------------------------- 

 ---------- "Julgo, no entanto, e infelizmente para o nosso Concelho, que as empresas da 

agricultura dos químicos e do plástico à beira-mar plantado, ao contrário dos 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." – fim de citação.--------------------------------------------- 

 ---------- O Alentejo é terra de luta. Pelo salário, pela terra, pelo horário de trabalho.-------------- 

 ---------- Quando milhares de trabalhadores são explorados nas estufas de Odemira, os direitos 

que conquistamos são atacados.----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os trabalhadores da Sudoberry fizeram ouvir a sua voz contra o abuso dos salários em 

atraso, dos contratos sem clareza, dos horários de 12 horas com meia-hora para almoço e até da 

recusa em fornecer água para beber a quem trabalha no ambiente asfixiante das estufas.----------  

 ---------- Têm toda a razão.-----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesta terra, não deve haver lugar para a exploração.------------------------------------------ 

 ---------- Não, o que aqui se passa não são danos colaterais e os interesses de uns quantos não 

podem esconder a realidade.---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não, não queremos mais vergonhas destas em Odemira!------------------------------------- 
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 ---------- O Bloco de Esquerda, ao contrário do Partido Socialista, não quer nada disto nem em 

Odemira, nem em nenhum lugar do nosso país.---------------------------------------------------------- 

 ---------- Basta de exploração, ameaças aos trabalhadores, ordenados em atraso, corrupção e 

atentados ambientais.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nada disto são danos colaterais, são os danos reais provocados pela agricultura 

intensiva que vossas excelências defendem com unhas e dentes, mesmo que para isso tenham 

que recorrer à tentativa de humilhação dos adversários políticos, em comunicados ou em 

entrevistas vergonhosas ao jornal que é pago quase exclusivamente por todos nós.----------------  

 ---------- Haja decoro.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estar na política também é saber vencer e respeitar os adversários.-------------------------  

 ---------- Não deveria ser orgulho para ninguém ter a mais relevante área florestal de eucalipto 

do país; para o Bloco de Esquerda de Odemira este não é um motivo de orgulho, antes pelo 

contrário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- São as vossas políticas a pôr em causa o futuro das novas gerações.----------------------- 

 ---------- A responsabilidade e seriedade política de cada um também se faz mantendo o mesmo 

discurso antes e depois das eleições e não ficando à espera dos resultados eleitorais para deixar 

cair a máscara, numa postura que ofende Odemira e os Odemirenses.------------------------------- 

 ---------- São modos de fazer política que não podem ser validados e muito menos aceites.------- 

 ---------- A liberdade tem de continuar e vai continuar a passar por aqui, é a nossa 

responsabilidade fortalecê-la e honrar os valores de Abril.--------------------------------------------- 

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

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

 ---------- c) Intervenção da Coligação Juntos Para Cumprir Odemira, pelo Senhor Manuel Pedro 

Gonzalez Fontinha Lameira Serralha: ----------------------------------------------------------------------   

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



-11- 

25-04-2022 

 

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

 ---------- Exmos. Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras,--------------------------------------------------- 

 ---------- Exmos. Sras. e Srs. Membros da Assembleia Municipal,------------------------------------ 

 ---------- Exmos. Srs. e Sras. Presidentes das Juntas de Freguesia e de Assembleia de 

Freguesia,------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- 48 anos depois da revolução, é esta a realidade portuguesa:--------------------------------- 

 ----------  Um país demograficamente destruído, sem gente jovem, com cada vez mais 

emigrantes e com cada vez menos população. Mais dia menos dia, estarão mais portugueses 

fora do que dentro de Portugal.----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um país sem presente nem futuro económico: sem emprego, sem previsão de aumento 

de salários, com impostos sufocantes, degradado, destruído;------------------------------------------- 

 ---------- Um país onde as pessoas não confiam nos políticos, na justiça ou nas instituições.------ 

 ---------- Um país onde quem conhece o sistema se livra de todo o tipo de crimes. Este sistema 

burocrático que afasta os bons da política. Mesmo os que vão com boa intenção percebem 

rapidamente que praticamente nada podem fazer porque está tudo bloqueado.---------------------- 

 ---------- Um país onde ter amigos é mais importante do que ser honesto.---------------------------- 

 ---------- Um país onde somos escravos do Estado: trabalhamos seis meses só para pagar 

impostos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um país cheio de burocracia. Seja a Segurança Social, Finanças, Câmaras, Juntas, 

Associações, Institutos, seja qual for, sabemos que em cada um destes há milhares de 

burocracias, processos, papéis, registos, folhetos, cópias e carimbos. Vivemos na República 

livre e Democrática Portuguesa? Não! Vivemos na Republiqueta Confusa e Burocrática de 

Portugal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um país onde os problemas das pessoas não se resolvem.----------------------------------- 
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 ---------- Um país onde se esbanjam milhões em obras e projetos ruinosos. Seja nas 

autoestradas, onde somos o segundo país europeu com maior rede de autoestradas por 

habitante. Seja na TAP, seja em tantos outros negócios onde nós NADA ganhamos. É urgente 

olhar para a rede viária, aos acessos às cidades, no nosso caso o acesso ao Concelho de 

Odemira, ao transitar de um concelho limítrofe percebemos logo a diferença. Urge reparar 

algumas estradas nacionais e municipais.------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Um país onde 1 partido se confunde com o próprio Estado.--------------------------------- 

 ---------- Um país onde a saúde está como o país, na miséria. Médicos despedem-se em bloco, 

enfermeiros emigram para serem os melhores lá fora, auxiliares desdobram-se para resolver os 

milhões de problemas que todos os dias surgem.--------------------------------------------------------- 

 ---------- Um país onde o mérito é indiferente: interessa tudo menos a qualidade dos 

profissionais.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um país onde os professores são desconsiderados, trabalhando sem condições, em 

escolas degradadas, antigas, pré-históricas. Odemira tem a secundária, que em 36 anos nunca 

teve obras. Mas basta olhar para S. Luís para vermos que um simples projeto de remodelação 

leva anos para ser concretizado e executado.-------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um país a sangrar à custa de uma inflação galopante.---------------------------------------- 

 ---------- Um país outrora agrícola e agora com cada vez menos agricultura. Importamos em vez 

de termos cá os nossos próprios produtos.----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um país onde a aposta na educação e na ciência é praticamente nula.---------------------- 

 ---------- Um país onde para trabalhar, pagamos preços impensáveis de combustíveis.------------- 

 ---------- Um país onde, quando há uma boa notícia fiscal, surgem logo 10 ou 20 novos 

impostos para nos aterrorizar.------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um país cada vez mais pobre, cada vez menos feliz, cada vez mais e mais o pior de 

toda a Europa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Meus amigos, 48 anos depois, Portugal não precisa apenas de festas para celebrar 

Abril. Portugal não precisa apenas de fogos de artifício. Portugal não precisa apenas de grandes 

cerimónias. Portugal precisa de mais um 25 de Abril. Portugal precisa de mais um 25 de Abril 

para acabar com a corrupção no nosso sistema. Precisa de mais um 25 de Abril para trazer 

esperança ao povo, limitado pelas complicações do sistema. Precisa de mais um 25 de Abril 

para trazer Portugal a esta república das bananas a que chamamos de Nação. Portugal precisa 

de mais um 25 de Abril que traga justiça, transparência e felicidade às pessoas. Não serão os 

partidos, as instituições ou o Estado a fazê-lo: será o povo. Só o povo, unido, combativo e 

lutador, poderá trazer-nos de volta a justiça. Perguntar-me-ão: mas afinal o que é que queremos 

para Portugal?------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em primeiro lugar, queremos um país justo! Mas em que medida? Queremos um país 

no qual as pessoas sejam tratadas de forma justa.-------------------------------------------------------- 

 ---------- É justo que trabalhe e que o Estado me tire 50% do salário? Não é! Acontece? 

Acontece. Vai ter de mudar.--------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quando o Estado me cobra impostos, usa-os de forma justa, apostando na Educação 

dos meus filhos, na saúde dos meus pais e avós, em infraestruturas úteis e funcionais, em 

instituições que ajudem e não que compliquem? Não é! Acontece? Acontece. Vai ter de 

mudar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É justo que os políticos e grandes empresários, ligados entre si por tantos e tantos 

negócios, recebam tanto mais que as pessoas que se esforçam diariamente para formar e criar as 

suas famílias? Não é! Acontece? Acontece. Vai ter de mudar.----------------------------------------- 

 ---------- É justo que as pessoas tenham de esperar tanto nos Hospitais, por serviços em estado 

tão lastimável onde inclusivamente os profissionais de saúde têm de lutar para dar o que não 

têm? Não é! Acontece? Acontece. Vai ter de mudar.---------------------------------------------------- 

 ---------- É justo que a Justiça seja tão mas tão eficaz com pequenos criminosos mas tão mas tão 
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lenta com tantos e tantos personagens do nosso país? Não é! Acontece? Acontece. Vai ter de 

mudar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É justo que se invista tanto no futebol e tão pouco na Educação e na Saúde? Não é! 

Acontece? Acontece. Vai ter de mudar.-------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É justo que eu como tantos outros, cheio de esperança no meu país, cheio de vontade 

de ajudar a Nação, cheio de vontade de vencer, tenha de ser liderado por pessoas que nos 

colocam sempre nos últimos lugares dos rankings europeus? Não é! Acontece? Acontece. Vai 

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

 ---------- Em segundo lugar, queremos um país marítimo.---------------------------------------------- 

 ---------- Amigos, Portugal é um país marítimo. O nosso país deve a sua existência ao Mar. 

Faz sentido que não haja nas escolas a mínima disciplina direcionada para o Mar? É normal que 

nem uma carta de patrão de costa se possa tirar na escola? Não ensinar o Mar aos nossos filhos 

e netos, é mentir-lhes sobre a essência de Portugal! Não é normal! Fará sentido que Portugal 

não tenha sequer uma grande Universidade só dedicada ao Mar? Não faz! E eu pergunto, 

acontece? Acontece. Vai ter de mudar.-------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Fará sentido que vivamos tão dependentes da energia, mas que não haja aposta 

sistematizada em eólicas de alto Mar? Fará sentido que exista tanta aposta em autoestradas, 

resorts ou infraestruturas, e praticamente nada em formas de aproveitar a água salgada para 

consumo? Amigos, Odemira vive em seca, quando tem mais de 40 km de costa. Invista-se na 

água! Invista-se na salvação do país. Fará sentido que as nossas pescas e agricultura estejam 

praticamente nas mãos da União Europeia? Não faz sentido nenhum. Acontece? Acontece. Vai 

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

 ---------- Fará sentido que tenhamos tanto em comum com tantos países marítimos do mundo, e 

tão pouco contacto com os mesmos? Faz sentido que vivamos tão dependentes da União 

Europeia, quando temos a sétima maior plataforma continental do mundo, estando em contacto 
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com países com Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Angola, Noruega. Sermos da União 

Europeia não invalida que sejamos do Mundo inteiro! Faz sentido que seja como é agora? Não. 

E acontece? Amigos, todos sabemos a resposta: Acontece. Vai ter de mudar.----------------------- 

 ---------- Em terceiro lugar, queremos algo complexo:--------------------------------------------------- 

 ---------- Queremos os portugueses espalhados pelo mundo a voltar a Portugal. Somos dos 

melhores do mundo em diversas profissões. Queremos que muitos voltem. Queremos aprender 

com eles. Queremos que voltem a povoar o nosso país, das terras do interior às do litoral. 

Queremos que abram negócios e que invistam noutros que já existam. Queremos que tragam 

inovação e que também aprendam com os que não saíram, tudo aquilo que lhes podem ensinar. 

Queremos que deem motivação a quem cá ficou. Queremos famílias novamente juntas. 

Queremos que chorem de emoção porque, não só as suas famílias estão de novo unidas mas 

também porque algo muito maior aconteceu: Portugal está a voltar! Portugal está a reaparecer. 

Queremos os melhores na política. Queremos os incorruptíveis. Queremos os sonhadores. 

Queremos os que amam Portugal e que, tal como os Ucranianos, não desistem de lutar pelo seu 

país que tanto amam. E eu pergunto a esta sala? Isto acontece? Não acontece! Vai ter de 

mudar!---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Amigos, digo-vos sinceramente: digo-vos algo que não vem de um pensamento solto 

ou de um entusiasmo efémero. Vem da realidade, de um anseio revigorado e profundo, que 

percorre toda uma nova geração. Uma geração que se tem calado, silenciosa no seu dia-a-dia, 

que tem consentido, mas que agora, está pronta a lutar e irá vencer. Precisamos de mais um 25 

de Abril, precisamos de acordar Odemira e precisamos de Cumprir Portugal.’’--------------------- 

 ---------- d) Intervenção da Coligação Democrática Unitária, pelo Senhor Mário Manuel 

Lourenço da Silva Santa Bárbara: --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Ex.ma Senhora Presidente da Assembleia Municipal,--------------------------------------- 

 ---------- Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal,---------------------------------------------- 
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 ---------- Ex.mas Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal,---------------------------- 

 ---------- Ex.mas Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal,------------------------- 

 ---------- Ex.mos Convidados,------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Início a intervenção em nome da CDU, lendo um poema de Maria Teresa Horta--------  

 ---------- QUESTÕES DE PRINCÍPIO:-------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não me exijam-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- que diga---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- o que não digo-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- não queiram----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- que escreva------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- o meu avesso---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- não ordenem----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- que eu aceite---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- o que recuso----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- não esperem----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- que me cale------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- e obedeça-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Reúne hoje, esta Assembleia Municipal em sessão solene, para comemorar o 

quadragésimo oitavo aniversário do 25 de Abril de 1974, que ficou para a história como a 

Revolução dos Cravos e o dia da Liberdade. Dia em que um grupo de oficiais se sublevou para 

destituir o governo fascista do Estado Novo, que dirigia Portugal há 48 anos.----------------------- 

 ---------- Como escreveu Carmo Afonso, num artigo de opinião do jornal Público, de 18 de 

Abril, “o 25 de Abril foi feito para todos, e pertence a todos, mas teve autores, lutadores e 

fazedores (…) é uma questão de justiça, não se pode deixar passar a oportunidade de reavivar a 
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memória, já que alguns não perdem uma oportunidade para a revisionar.”--------------------------- 

 ---------- Muitos foram os que eternizaram Abril através dos seus poemas, das suas músicas, 

mas acima de tudo da sua luta, da sua esperança em viver em liberdade, mesmo que não 

pudessem usufruir dela. Foram milhares de homens e mulheres que durante 48 anos da ditadura 

fascista, aquele período negro que infelizmente marca a história do nosso País, lutaram porque 

acreditaram que era possível viver em liberdade mesmo que não a pudessem experienciar, 

mesmo que não a pudessem viver, Ary dos Santos eternizou através do seu poema as “As 

portas que Abril abriu” a vida difícil, vivida por tantos milhares de homens e mulheres no 

nosso País. E diz:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  (…) Era uma vez um país------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- onde o pão era contado---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- onde quem tinha a raiz----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- tinha o fruto arrecadado--------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- onde quem tinha o dinheiro----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- tinha o operário algemado------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- onde suava o ceifeiro------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- que dormia com o gado---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- onde tossia o mineiro------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- em Aljustrel ajustado------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- onde morria primeiro------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- quem nascia desgraçado.-------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Era uma vez um país------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- de tal maneira explorado-------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- pelos consórcios fabris----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- pelo mando acumulado---------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- pelas ideias nazis----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- pelo dinheiro estragado---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- pelo dobrar da cerviz------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- pelo trabalho amarrado---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- que até hoje já se diz------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- que nos tempos do passado----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- se chamava esse país------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Portugal suicidado.(…)---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No poema fica demonstrada uma realidade que hoje pretendem branquear: o fascismo! 

É possível combater este branqueamento lutando e afirmando diariamente os valores de Abril e 

suas conquistas, que nunca são demais lembrar:--------------------------------------------------------- 

 ---------- A liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de manifestação, a 

liberdade sindical, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao 

trabalho, o direito à greve, o direito à habitação, o direito à reforma, o direito à justiça e 

igualdade de direitos, entre muitas outras conquistas.--------------------------------------------------- 

 ---------- A CDU – Coligação Democrática Unitária, constituída pelo Partido Comunista 

Português, o Partido Ecologista os Verdes, a Intervenção Democrática e milhares de homens e 

mulheres independentes, é uma força de esquerda, uma força progressista, uma força 

interventiva e é na sua génese fundadora da democracia portuguesa.---------------------------------  

 ---------- As forças políticas que a constituem nunca foram um catavento, têm princípios, têm 

ética, têm projeto e honra na palavra dada, não tem medo nem pejo de dizer o que pensam 

mesmo sabendo que determinada tomada de posição, vai ao arrepio da imposição de um 

pensamento único que se instalou de forma intolerante no espaço público e mediático, onde 

deixou de haver espaço para o contraditório, porque deixou de haver espaço para a reflexão, 

tempo para ouvir a razão do outro.-------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Pensar o mundo e a sua realidade, nesta era da globalização, é uma obrigação de toda a 

sociedade. A política hoje, no essencial é economia e a ela se sujeitam todas as doutrinas e 

ideologias, dos partidos que em nome dos lucros monopolistas e concentração da riqueza 

produzida, se convertem em alternância sem ser real alternativa, salvo quando um partido como 

o PCP, que continua a defender coerentemente os valores da esquerda, os valores de Abril, os 

valores do trabalho, da tolerância e da dignidade humana, diz: “O PS só não é governo se não 

quiser”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Provando que as políticas de esquerda existem se houver unidade e vontade em 

promove-las, de forma a desenvolver políticas para as pessoas, e não para os acionistas das 

grandes multinacionais e interesses instalados, porque hoje em dia, independentemente de 

quem nos governa, ou tem governado, nada muda no essencial na vida das pessoas, porque as 

políticas se anulam nas mãos do capital a que estão sujeitas.-------------------------------------------  

 ---------- É urgente educar para pensar e deixar de doutrinar, para que a sociedade progrida e os 

cidadãos participem e se revejam nos seus eleitos, na concretização das suas propostas 

eleitorais. Que a mentira e falta de ética, a cunha e o clientelismo sejam erradicados da causa 

pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tristes são os tempos em que é necessário defender o óbvio. Hoje, como no passado, 

instalou-se o medo e instiga-se a perseguição ao delito de opinião, de todos aqueles que dentro 

das regras democráticas e, que em nome da liberdade e de um mundo plural, menos bélico, 

mais solidário, mais humano e sem dualidade de critérios consoante os infratores, ousam 

argumentar e ser dissonantes.-------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta força política, nunca deixara de defender os direitos de quem trabalha, de lutar 

intransigentemente por uma sociedade mais livre, mais próspera, lutando contra uma sociedade 

que é incapaz de atribuir 1% do orçamento à cultura, mas se compromete a atribuir 2% do 

mesmo orçamento para a compra de armas.---------------------------------------------------------------  
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 ---------- Como escreveu Carmo Afonso no seu artigo de opinião no jornal o Público,(…) Ao 

PCP os portugueses devem muito e, nestes estão incluídos os que não lhe agradecem. É um 

pilar da democracia portuguesa e não se trata apenas do papel que teve na luta pela democracia 

em Portugal e na sua implementação. Continua a reivindicar aquilo que é fundamental quando 

se vive, como vivemos numa democracia ocidental.(…)------------------------------------------------ 

 ---------- Como disse Miguel Sousa Tavares, no jornal Expresso de 14 de Abril, “ Estamos a 

viver num clima de intimidação concertada sobre o pensamento como nunca antes vivi em 30 

anos de escrita em jornais” ou como titulou um artigo seu no jornal Expresso: “A coragem está 

na paz, não nos falsos heroísmos.”------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluo a intervenção em nome da bancada da CDU, com um texto, que no contexto 

presente em que vive o mundo faz todo o sentido.-------------------------------------------------------      

 ---------- A dor não tem lado.-------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não sei se me dói mais o coração, pela ausência da dor de quem a pare, se pela dor dos 

desinsofridos que optam pela dor que querem sofrer, nem que para tal tenham de matar sem dor 

nem pruridos. Que a intolerância dos falsos bonzinhos e destemidos, não são para a dor, 

aconchego ou bom abrigo.----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A dor não tem cor. A dor não tem lado. A dor dói em ambos os lados e ambos os 

sentidos. É nela que se focam os generais para fazer vingar a sua glória, em nome do povo, no 

seu heroísmo e seu sacrifício.------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Servem-se os governantes da dor e do sofrimento, para instrumentalizar e sustentar o 

poder, que não querem largar, sempre em nome do povo que lançam á morte, a clamar 

defender.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quando deviam proclamar a paz e, propagar o amor universal; mandam o povo em 

suas tropas, destruir e arrasar, matar e morrer por um quinhão de quintal, ensopados em dor. 

Dor que é igual em ambos os lados.------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- É urgente uma cultura de paz, para que se possa banir de vez a guerra e todas a 

mentiras que ela encerra, as dilacerantes dores e atrocidades que ela trás. Por isso 

proclamamos: Morte à Guerra! Viva a Paz!--------------------------------------------------------------- 

 ---------- Viva o 25 de Abril! Viva a Liberdade! Viva a democracia!---------------------------------- 

 ---------- Viva Odemira! Viva Portugal!’’------------------------------------------------------------------ 

 ---------- e) Intervenção do Partido Socialista, pelo Senhor Miguel Forte Prista Monteiro: --------  

 ---------- “Exma. Srª. Presidente e membros da mesa da Assembleia Municipal de Odemira,-----  

 ---------- Exmo. Sr. Presidente da CMO. Senhoras vereadoras e vereadores.------------------------- 

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

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

 ---------- Caros colegas deputados municipais,------------------------------------------------------------  

 ---------- Queridos odemirenses,----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para quem como eu nasceu depois do 25 de Abril, é fácil esquecer tudo o que lhe 

devemos. A começar pela garantia de liberdade para estar aqui hoje perante este público e 

perante as minhas gentes a partilhar palavras minhas, eu que sempre vivi no tempo da 

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

 ---------- Esta liberdade é para muitos da minha geração um dado adquirido, e entendo que por 

vezes desvalorizamos essa sorte, mas é exatamente por isso que a minha primeira reflexão recai 

sobre a juventude.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A juventude do pós 25 de abril, aquela que viveu sempre nos tempos da liberdade e da 

democracia e que vive nesse pressuposto que tem por inabalável, defronta hoje desafios 

imensos para a defender, tanto no mundo como nas suas vidas pessoais.-----------------------------  

 ---------- Perguntemos hoje o que procuram os nossos jovens?-----------------------------------------  

 ---------- Já não estão no patamar da procura e da conquista da liberdade, estão no patamar das 

oportunidades, do desenvolvimento profissional e na luta pela sua integração sustentada na 
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sociedade, garantindo que não recuamos nem um milímetro nos valores da liberdade já 

conquistada.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na verdade, arrisco-me a dizer que não é fácil ser jovem hoje, e digo isto com base em 

algumas reflexões:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É complexo o plano de estudos da escolaridade obrigatória, sendo esta por vezes 

pouco direcionada às vocações de cada um e rodeada de solicitações fáceis, o que favorece o 

abandono e insucesso escolar.------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os jovens são o futuro de qualquer país, cobrar-lhes propinas e sujeitá-los a rendas de 

habitação insuportáveis não é investir no País nem no seu futuro. O ingresso no ensino superior 

tem vindo a melhorar e as propinas são cada vez mais acessíveis, mas para quando a decisão 

arrojada do ensino superior totalmente gratuito?---------------------------------------------------------  

 ---------- À saída da formação básica ou mesmo da superior, os jovens defrontam um mercado 

de trabalho adverso, precário, desvalorizado e bloqueado na sua progressão. Há já hoje uma 

geração de jovens adultos que viu a sua vida traída, os seus projetos pessoais impedidos e 

sentiu-se assim lançada ao desânimo.----------------------------------------------------------------------  

 ---------- E quando o tempo passou, deixámos de ser jovens e não temos o que procurávamos. 

Aí, como já não somos jovens torna-se tudo mais difícil ainda: aceder ao primeiro emprego, aos 

tais juros mais acessíveis, às facilidades que não chegaram a facilitar.-------------------------------  

 ---------- Entretanto foi fácil divertirem-nos e distraírem-nos com consumos, entretenimentos, 

ilusões fortes, mas não nos tomem por parvos nem deixaremos que o façam.-----------------------  

 ---------- Não é fácil ser jovem nos dias que correm. A pobreza continua a separar os nossos 

destinos. As pobrezas todas, seja económica, cultural ou espiritual. É fácil cativar um jovem 

nestas situações para o discurso do populismo, para o discurso radical da raiva e dos ódios, e 

para os seus argumentos falaciosos. E mesmo sabendo a extensão dos erros destes discursos 

radicais, nem sempre é fácil contrapor argumentos ao ressentimento profundo a que eles 
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apelam nos jovens. Eu não quero que me faltem os argumentos, eu quero conseguir defender 

que a União Europeia, que Portugal, que Odemira são os melhores sítios para viver, para 

estudar, para desenvolver ideias, para inovar, para ensinar, para cuidar e para crescer.------------  

 ---------- Todos somos precisos, e hoje mais que nunca, pois voltamos a defrontar o espectro 

sinistro da guerra, de todas elas. A da Ucrânia, hoje acima de tudo, e antes a do COVID-19, e 

ainda e de sempre, as do clima e da pobreza, esse roubo aos povos que os condena a não ter 

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

 ---------- Os recentes acontecimentos no mundo desde 2019 encobriram a Paz à qual estávamos 

habituados, e eu bem sei que PAZ é uma palavra pequena, com 3 letras apenas, mas com um 

valor enorme. A pandemia COVID-19 também nos privou de paz, e que lição nos deu...que 

nada é adquirido ou inalterável de um dia para o outro. Num Natal partilhávamos consoadas 

com os nossos familiares e amigos, no Natal seguinte estávamos impedidos de circular entre 

concelhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O COVID privou-nos de paz, mas também de liberdade. Mostrou-nos também que a 

união faz a força e que a nossa escala de visão tem sempre que ser o mundo. E não me refiro ao 

meu mundo pessoal, mas sim ao nosso mundo, ao mundo que é de todos, e que tanto precisa de 

solidariedade e de consensos.------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pensemos no exemplo da vacinação COVID, em que conseguimos ser tão bem-

sucedidos. Mas olhando a uma escala global, de que nos serve uma alta taxa de vacinação no 

nosso “cantinho” se continuamos com taxas miseráveis de vacinação em países por exemplo, 

do continente africano?---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quando a resolução do nosso problema só se obtém com uma resposta global, 

percebemos como o nosso lugar pode ser uma perspetiva pequenina.---------------------------------  

 ---------- Não é incompatível sermos jovens, sermos jovens de Odemira e pensarmos como 

pessoas do mundo.--------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Nós somos europa, nós somos planeta terra, nós somos muito mais do que um ser 

individual, somos liberdade pessoal e parte da liberdade de outros.-----------------------------------   

 ---------- Qual é o conceito e o sentido de liberdade neste momento na Ucrânia? E se fosse 

connosco?------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Hoje mais do que nunca o papel da liberdade, da democracia, é repetir as vezes que 

forem necessárias que nós, iremos sempre condenar o agressor, o violador, o invasor seja ele 

quem for. Na paz da Europa não há espaço a guerras nem a genocídios. Aqui nós fabricamos 

conversações, diálogos e respeitamos valores, só assim seremos uma união melhor.--------------- 

 ---------- Que nestas comemorações dos 48 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, não nos 

saia da cabeça, nem por um minuto, o sofrimento do povo Ucraniano, porque temos todos a 

obrigação de sentir esse sofrimento, temos todos a obrigação de nunca mais voltar a permitir 

que a guerra, a invasão e a ocupação sejam sequer uma hipótese. Não nos alienemos dos 

problemas do mundo, não nos foquemos apenas em nós e nos nossos problemas, porque nós 

somos muito mais do que isso, somos parte do mundo, e sem ele não somos ninguém.------------  

 ---------- E somos não só um mundo, mas também um planeta, e a guerra que um sistema errado 

lançou à natureza e ao ambiente, é também uma guerra contra as pessoas e os povos. A atual 

condição climática é também uma guerra e nela também morre gente e muita.--------------------- 

 ---------- Que sentido faz não sermos todos acérrimos defensores de uma consciência ambiental 

profunda e efetiva? Estamos a falar de outro planeta Terra que não aquele no qual vivemos? 

Qual é a consequência de não termos uma consciência ambiental global?---------------------------  

 ---------- Será certamente uma limitação da minha liberdade. As alterações climáticas, mais 

tarde ou mais cedo, irão tirar-nos liberdade, assim como o COVID e a guerra o fizeram, nem 

que seja pelo facto de deixarmos de poder respirar, de não ter alimentos, ou acesso a água 

potável. Alinhemos as nossas fileiras contra esta guerra do clima, também.------------------------- 

 ---------- Hoje eu vivo em liberdade, e vivo assim porque um dia alguém, porque muitos, 
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moveram consciências e agiram em prol de um bem comum, e nós temos a obrigação de 

continuar a alimentar essas consciências, com ética e com justiça. E a continuar a Ação. Não 

somos ninguém sozinhos e todos temos um papel importante.-----------------------------------------  

 ---------- Mas hoje é 25 de Abril, e para as gerações que nasceram depois de 1974 a mensagem 

que nos fica é a da esperança. A esperança na capacidade humana de criar um mundo para 

todos, sem exclusão, livre, humano, justo e leal. Não deixaremos que o nosso destino seja 

entregue ao desânimo e à desistência; ao rancor e à violência; à destruição e à ganância. Temos 

muito trabalho a fazer neste mundo que recebemos no privilégio da Liberdade.-------------------- 

 ---------- Que orgulho viver num país que me permite fazer parte da solução, que me dá voz e 

espaço para falar.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Já não somos soldados em busca de uma revolução, somos parceiros e companheiros 

de um processo de construção de um espaço partilhado, mais rico de valores e de 

oportunidades; um País mais justo, sem pobreza, em que o valor do ser humano é visto de 

forma igual.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nós somos TODOS o caminho e todos temos uma missão, nós vivemos numa 

sociedade em que temos o direito a receber e a responsabilidade de dar, todos somos 

protagonistas de um futuro melhor, mais verde, mais saudável, mais equitativo e 

principalmente mais partilhado.----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Que bom que é poder festejar a liberdade, em democracia e em paz, tal como sempre o 

fiz e vi fazer, aqui em Odemira. Lutemos todos os dias por esses valores, para nós e para todos. 

Paz, justiça, ética, liberdade e democracia.----------------------------------------------------------------  

 ---------- Viva o mundo, viva a união europeia, viva Portugal, viva Odemira, viva a 

liberdade!’’----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 ---------- A vida, felizmente, é feita de ciclos. Aqueles ciclos que se iniciam num dado momento 

da nossa existência, que levam a uma caminhada mais ou menos longa em que concretizamos 

algo e que, forçosamente, chegam ao seu final para, aí, começar um novo ciclo.------------------- 

 ---------- Talvez por isso eu entenda que existem vários primeiros dias do resto das nossas 

vidas, ao longo de toda a nossa existência.---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em 2021 fechou-se um ciclo no nosso município, ciclo esse que teve na presidência 

José Alberto Guerreiro que, com toda a sua equipa, dedicou décadas da sua vida a servir os 

outros. Nós, vós, eles e elas que, tal como ele e a sua equipa, pretendem um concelho melhor e 

mais coeso.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em 2021, Hélder Guerreiro (e a sua equipa) iniciou mais um primeiro dia do resto da 

sua vida, aceitando o enorme desafio que é liderar um grupo de homens e mulheres que todos 

os dias, nos seus gabinetes ou fora deles, pensam e executam as estratégias que entendem ser 

melhores para o nosso concelho, procurando concretizar, apoiar, estimular e criar.---------------- 

 ---------- No início deste mandato autárquico, a nova equipa do executivo (com novos membros 

e outros que transitaram do mandato anterior), rapidamente começou a pôr em prática algumas 

das propostas do seu programa eleitoral, destacando hoje o facto de ter havido uma profunda 
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reestruturação ao nível das chefias e divisões existentes na Câmara Municipal.--------------------- 

 ---------- Desengane-se quem acha que liderar é um “mar de rosas” (ou de cravos, já que 

estamos em abril) e que é um sonho ter nas mãos o poder decisório e de concretização.----------- 

 ---------- Assumir essa responsabilidade não é para todos porque requer, como bem disse 

Abraham Lincoln, que se consigam “desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas 

comuns”. E há quem não queira deixar de ser uma pessoa comum e também quem não queira 

procurar o extraordinário que há nos outros.-------------------------------------------------------------- 

 ---------- Parafraseando Jack Welch, “um líder não é alguém a quem foi dada uma coroa, mas a 

quem foi dada a responsabilidade de fazer sobressair o melhor que há nos outros.” E isso nem 

todos sabem e nem todos querem.-------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Precisamente por esse motivo, louvo e agradeço ao novo executivo camarário, 

composto por elementos das forças políticas do PS e da CDU, o facto de ter assumido 

dignamente a missão de pôr em prática aquilo que entendem ser o melhor para a nossa região, 

com o enorme mérito de ouvirem a população e se aproximarem daqueles que os elegeram.----- 

 ---------- Destaco, ainda, o facto de já se ter realizado, em fevereiro passado, uma semana aberta 

que contemplou as freguesias do interior (Luzianes Gare, Sabóia e Santa Clara-a-Velha), 

semana essa em que o executivo (e a sua equipa) se deslocou àquelas freguesias, com o 

propósito de ouvir para construir. E é assim que tudo começa: a ouvir as pessoas, as suas 

preocupações, os seus problemas e as suas propostas de solução. É para isso que se escolhem os 

governantes, sendo um pilar básico do exercício da democracia (e para mim um dos primeiros) 

a regular e efetiva aproximação entre o centro da decisão e aqueles para quem a decisão vai 

servir. As pessoas são, afinal, o início e o fim!----------------------------------------------------------- 

 ---------- Agradeço, igualmente, a quem aceitou o desafio de continuar a chefiar as várias 

divisões da nova orgânica da Câmara Municipal e também àqueles que aceitaram desafiar-se a 

si próprios e se permitiram experienciar a liderança positiva, sempre em prol do município e 
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dos munícipes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Da mesma forma agradeço em particular, a todas as pessoas que aceitaram integrar as 

listas dos vários partidos políticos e dos vários órgãos, porque esse simples gesto demonstra 

que aceitaram fazer a diferença e ser a voz do povo. Esse simples (ou complexo) gesto 

demonstra que aceitaram agir e não só opinar.------------------------------------------------------------ 

 ---------- Aos membros eleitos da Assembleia Municipal, creiam-me profundamente agradecida 

pela equipa que formamos, pelo desafio que abraçamos e saibam que conto convosco, com as 

vossas opiniões e com o vosso saber para, auxiliarmos o órgão executivo na busca do melhor 

para o nosso concelho. Com adversidades, dificuldades, com curvas e contracurvas (ainda por 

cima em estradas esburacadas como aquelas que o nosso concelho tão bem conhece), mas sem 

nunca baixar os braços e lutar com todas as nossas forças.---------------------------------------------  

 ---------- Afinal, a única coisa que cai do céu é a chuva e, mesmo essa, infelizmente está escassa 

e temos que lutar por ela.------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Já dizia Martin Luther King: “Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se 

não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito”.--------------------------------- 

 ---------- A única coisa que peço a esta enorme equipa de pessoas (na qual incluo o executivo, a 

assembleia municipal, as juntas e assembleias de freguesia e os respetivos funcionários desses 

órgãos) é que tenhamos sempre a capacidade de continuar em frente: a voar, a correr, a andar 

ou a rastejar, não interessa como! Basta-nos que tenhamos certeza e determinação para seguir 

em frente e honrar a vontade de todos aqueles que acreditaram em nós e nos entregaram o 

presente e o futuro do concelho.---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Enquanto Presidente desta Assembleia gostaria muito que, em abril de 2023, pudesse 

estar a agradecer ao Senhor Presidente e à sua equipa aquilo que é um dos nossos objetivos 

neste mandato: a criação de um espaço próprio para a Assembleia Municipal de Odemira, que 

nos permita realizar as sessões, reuniões de grupo de trabalho e fazer atendimentos aos 
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munícipes que nos procuram. Fica o desafio, Senhor Presidente, que sei que está à sua altura e 

que conseguirá concretizar!---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2022 não acordou tranquilo!----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desde logo porque ficamos a braços com uma súbita queda do Governo no final de 

2021, que nos levou a eleições antecipadas e a um arrastar para depois de decisões importantes, 

mas também porque a pandemia continua a não ter fim.------------------------------------------------ 

 ---------- A cada ano que passa todos começamos a estar esgotados. Acho que nenhum de nós 

pensou que tamanha alteração nas nossas vidas, à esfera mundial, demorasse tanto tempo.------- 

 ---------- E isso paga-se caro. Paga-se caro ao nível da saúde, paga-se caro ao nível das relações 

humanas, paga-se caro ao nível da economia e paga-se caro ao nível do bem-estar psicológico 

dos cidadãos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os atos mais simples do quotidiano querem, aos poucos, dar um ar da sua graça, mas 

ainda sem total liberdade. Vai saindo um beijo a medo, vai-se soltando um abraço a meia força 

e vai-se experimentando um pseudo-regresso à normalidade que ainda está longe de ser 

tranquilo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Há um ditado tibetano que diz “A tragédia deve ser utilizada como uma fonte de 

força.” Acrescento que essa força deverá ser conjunta, eficaz e certeira, sem nunca perder a 

esperança. Se perdermos a esperança, aí sim, teremos um verdadeiro desastre.--------------------- 

 ---------- Repito: 2022 não acordou tranquilo!------------------------------------------------------------ 

 ---------- Ainda não nos reerguemos de uma pandemia inimaginável e assistimos ao pior que o 

ser humano consegue revelar, bem no coração da nossa Europa.-------------------------------------- 

 ---------- Nós, que nos encontramos neste cantinho junto ao mar, sentimos repulsa ao ler, ver e 

ouvir as notícias que nos invadem as casas e que nos mostram violações dos direitos humanos 

difíceis de acreditar em pleno século XXI.---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mais de um milhão de pessoas, partiram de suas casas, com uma mão cheia de nada e 
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outra de coisa nenhuma, em busca de um país que os acolhesse e que lhes desse aquilo que era 

suposto ser um dado adquirido: segurança.---------------------------------------------------------------- 

 ---------- 90% dessas pessoas são mulheres e crianças que deixaram para trás os seus maridos, 

pais e filhos, que ficaram na frente de guerra a lutar por aquilo em que acreditam, enquanto elas 

e os seus filhos partiram sem rumo pela Europa fora, com olhares vazios e medo nos bolsos. 

Façamos todos um pequeno exercício mental e imaginemo-nos a sair à pressa, com filhos pelas 

mãos, a acenar a alguém que não sabemos se voltaremos a ver e a fugir rumo ao desconhecido, 

por entre os escombros que nos relembram os jardins, as escolas e as casas que outrora se 

erguiam na cidade, enquanto as crianças brincavam alegremente …---------------------------------- 

 ---------- Custa-me a crer que não seja possível lutar apenas com palavras! Que não seja 

possível o ser humano entender-se sem ser à custa de tanto sofrimento e atrocidade.-------------- 

 ---------- Custa-me a crer que seja possível sacrificar tanto, em prol de sabe-se lá o quê! Poder? 

Dinheiro? Riqueza? Território? “Verdade” histórica?--------------------------------------------------- 

 ---------- Poderá tudo isso sobrepor-se a miséria, tristeza, medo, violência, morte e destruição?-- 

 ---------- Se colocarmos ambas as realidades nos pratos da mesma balança, parece-nos óbvio 

para que lado a balança pende.------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Qualquer decisão deveria ter como mote o superior interesse da pessoa humana. A 

defesa das instituições não tem que ser contrária à defesa dos interesses individuais.--------------  

 ---------- Mas, infelizmente, nem todos pensam assim! O egoísmo domina algumas mentes, as 

quais, pura e simplesmente, não foram feitas para liderar, na aceção da palavra a que me referia 

no início.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O que assistimos é a uma total incapacidade de alguns em abdicar de determinadas 

liberdades individuais, por forma a proteger as liberdades fundamentais de outros.---------------- 

 ---------- Só por aqui se vê o quão difícil e perigoso é liderar!------------------------------------------ 

 ---------- Estas pessoas não conhecem os nossos valores de abril e nos seus corações (apenas na 
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aceção de órgão do corpo humano) não há espaço para a liberdade. Apenas há espaço para a 

hegemonia, como se vivessem numa bolha, fechada sobre si mesma.--------------------------------- 

 ---------- No meio da dor e do caos, façamos nós portugueses e nós odemirenses o melhor 

possível por aqueles que “escolheram” o nosso país em busca de conforto e do porto seguro.---- 

 ---------- Dêmos-lhes a esperança que precisam, a mão que procuram e, sobretudo, tenhamos a 

capacidade de “calçar os seus sapatos” e perceber o quanto lhes doem os pés.---------------------- 

Sejamos lar, sejamos luz, sejamos proteção, sejamos aquilo que gostaríamos que fossem se 

calçássemos os seus sapatos.-------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sei que é difícil falar em esperança, quando 2022 nos continua a dar murros no 

estômago.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sei que o mar é tortuoso, que os ventos sopram agrestes e que o mundo parece andar 

constantemente às cambalhotas.---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sei que isso se reflete em cada um de nós e que já nem sabemos o que é normal ou se 

o normal existe.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Sei que ver a luz ao fundo do túnel parece utópico e distante.------------------------------- 

 ---------- Mas também sei que teremos, todos em conjunto, com o pouco que cada um de nós 

puder dar, a capacidade de superação pessoal e coletiva.-----------------------------------------------  

 ---------- Gritemos! Gritemos os valores da liberdade e da democracia! Gritemos gritos de 

revolta e de indignação!-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É que, como dizia Martin Luther King: “O que preocupa não é o grito dos maus, mas o 

silêncio dos bons”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por isso, vos peço, não fiquemos em silêncio; gritemos pela paz e pela liberdade! A 

nossa e a dos outros! Porque somos parte de um todo e de nada valemos sozinhos!---------------- 

 ---------- Termino com Ary dos Santos:-------------------------------------------------------------------- 

 ----------  “Acordai povo-------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Trocai as trevas pelo dia--------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sonhos no vento … Plantai-----------------------------------------------------------------------  

 ---------- E o tempo será diferente--------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Será tempo de ousadia----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De pensamento exigente--------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Abanai as estruturas--------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Onde mora a hipocrisia---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Derrubai as molduras------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Onde se exibe a ostentação------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Mostrai Povo! A valentia-------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Que acabe com a ilusão---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acordai, para um novo tempo-------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para uma nova vivência--------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Com base em melhor exemplo------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Melhor vontade e melhor querer----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mudai o rumo ao vento---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para um novo alvorecer”.------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A minha palavra hoje é esperança: hoje e sempre, esperança! Que tenhamos asas para 

sonhar, esperança para acreditar e fé para continuar.---------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- VIVA O 25 DE ABRIL!-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Odemira, Helder António Guerreiro, que seguidamente se transcreve na íntegra: -------------------  
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 ---------- “Exma Sra. Presidente da Assembleia Municipal;--------------------------------------------- 

 ---------- Exmas Sras. e Srs. Vereadores;------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Exmas Sras. e Srs Presidentes de Junta de Freguesia;----------------------------------------- 

 ---------- Exmos Sras. e Srs Membros da Assembleia Municipal;-------------------------------------- 

 ---------- Exmos Sras. e Srs. Convidados,------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Permitam-me uma saudação especial a todas e todos aqueles que nos acompanham 

aqui hoje, mas também a todas e todos aqueles que nos acompanham de forma virtual.----------- 

 ---------- Permitam-me uma saudação de coração, muito especial. Na Tomásia, minha filha, 

quero saudar todas as crianças e jovens do nosso concelho que nasceram muito depois do 25 de 

abril de 1974, que viveram sempre em liberdade e que serão os guardiões dos princípios que 

hoje celebramos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Permitam-me, finalmente, saudar a presença dos anteriores presidentes de câmara e 

neles, saudar todas e todos os eleitos que, desde as primeiras eleições autárquicas, livres e 

democráticas, têm transportado, reforçado e irradiado os valores de abril pelas sucessivas 

gerações de jovens no nosso concelho.-------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Este é um 25 de Abril (de) novo, que me consigna o extremo orgulho, mas a imensa 

responsabilidade de me dirigir a vós como presidente da câmara municipal de Odemira, numa 

cerimónia que acompanhei tantas e tantas vezes, seja como vereador ou como membro eleito 

desta Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este é o nosso espaço de celebração da democracia onde ouvi discursos que me 

fizeram chorar e outros que recordo com orgulho ideológico. Foi nesta Assembleia, em que me 

recordo de ter feito dois discursos: o primeiro em conjunto com o saudoso Raul Vicente e o 

segundo, no ano seguinte, por ele, mas também para ele, porque na política conhecemos 

pessoas boas e surpreendentes. O Raul teve esse efeito bom em mim.-------------------------------- 

 ---------- Este é um 25 de Abril (de) novo porque voltamos a ser livres de o viver com a 
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intensidade com que sempre o vivemos em Odemira. Voltamos a respirar a festa e a desfrutar 

do prazer de estarmos e celebrarmos juntos. O ânimo de gritar “viva o 25 de Abril” tem este 

ano um sentimento redobrado!------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porque este é também um 25 de Abril (de) novo porque é o tempo em que vivemos, 

finalmente, mais tempo em liberdade e em democracia do que aquele que vivemos em ditadura! 

Hoje é o tempo em que, aquele que considero o mais belo poema de abril, se impõe ao tempo 

da ditadura:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  “Esta é a madrugada que eu esperava----------------------------------------------------------- 

 ---------- O dia inicial inteiro e limpo----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Onde emergimos da noite e do silêncio--------------------------------------------------------- 

 ---------- E livres habitamos a substância do tempo”-----------------------------------------------------  

 ---------- Este é, portanto, um tempo de verdadeira celebração, mas também é um tempo de 

reflexão. Um tempo em que, finalmente estamos a querer emergir de uma Pandemia que alterou 

o quotidiano, provocou sofrimento e limitou direitos e liberdades. Um tempo que nos traz uma 

guerra que, na europa, rasga uma história recente de paz e segurança e que nos limita a 

liberdade de sonhar.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- São estes tempos que nos colocam perante a fragilidade do que temos. São estes 

tempos que nos obrigam ao reforço do debate sobre a justiça, a liberdade, os direitos e a 

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

 ---------- Porque estes são também os tempos em que vivemos, “... um império dos números, em 

todos os setores da sociedade e da esfera política ... são eles que determinam as decisões de 

gestão tomadas pelos governos, ... tudo à nossa volta se move por imposição numérica e não há 

território que lhe possa escapar. Aos números confere-se, quase sempre sem os interrogar 

quanto à verdade que eles podem esconder ou dissimular, toda a autoridade, toda a legitimidade 

e toda a utilidade.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Hoje, a governação pelos números, é a principal ameaça ao conceito de primado da lei 

- segundo Platão “era a lei que reinava, soberana, sobre os homens” - e o primado da lei é berço 

da democracia e do conceito de estado social, enquanto terceira parte, que é o garante de justiça 

e liberdade nas nossas sociedades.-------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por tudo isto, hoje vivemos num mundo onde é mais evidente o confronto entre uma 

ideia de estado social que é o garante da igualdade de oportunidades e da distribuição do 

rendimento e da riqueza... e uma ideia de estado mínimo que não procura corrigir as 

desigualdades sociais pois assenta em direitos individuais de propriedade que funcionam como 

entrave moral ao distributivismo.---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os pilares de um estado social forte são a garantia de acesso aos serviços públicos de 

interesse geral, a garantia de uma segurança social que todos pretende proteger e o direito ao 

trabalho, com dignidade. Sendo estes pilares fundadores do estado social são também os pilares 

que suportam uma sociedade em que não existem pessoas invisíveis, que todas as pessoas 

contam e que ninguém é deixado para trás!---------------------------------------------------------------  

 ---------- Importa, pois, não ter dúvidas sobre em que lado do campo ideológico nos colocamos 

e combater aqueles que transformam em discurso de ódio, as angústias e os receios daqueles 

que foram tornados invisíveis. E importa contribuirmos para governos/estados humanizados 

onde a liberdade e a justiça são as bases para uma sociedade tolerante, democrática e solidária.- 

 ---------- Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal;--------------------------------------------- 

 ---------- Ex. mas Srs.ª e Ex. mos Srs.º--------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É por tudo isto que importa, mas importa mesmo, que as propostas de política publica, 

sejam elas internacionais, nacionais ou locais tenham significado e propósito ideológico. Na 

política não podem existir propostas sem que exista, da parte de quem as propõe, uma ideia de 

sociedade que lhes dê conteúdo e que seja clara e transparente para todas as pessoas.-------------  

 ---------- Se não fizermos isto continuaremos a dar espaço aqueles partidos políticos que se 
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dizem “não ideológicos” ou “antissistema”, mas, na verdade, são eles a expressão política de 

quem mais ameaça os princípios fundadores de uma sociedade democrática, livre e justa. São 

eles que acreditam e querem uma sociedade fraturada entre o “nós” e os “outros”, e são eles 

que acreditam e querem uma sociedade de estado mínimo onde só os mais afortunados 

prevalecem.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É também por isso que, apesar dos tempos difíceis em que vivemos, senti que deveria 

falar sobre a forma, ou as formas, como nós nos podemos organizar enquanto sociedade para 

enfrentarmos estes e outros problemas, tão grandes, ou maiores que estes.--------------------------  

 ---------- Nunca será a mesma coisa enfrentarmos uma pandemia tendo como suporte um estado 

social forte que tem a obrigação de acorrer a todos sem exceção ou, por oposição, um estado 

mínimo sem capacidade, nem vontade, de a todos ajudar.----------------------------------------------  

Nunca será a mesma coisa a forma como uma sociedade solidária e tolerante acolhe quem foge 

da guerra e do desespero, por oposição a uma sociedade que despreza e odeia o “outro”, o 

“diferente”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É pois, neste preciso momento em que estamos na primeira sessão de comemoração do 

25 de abril em que vivemos mais tempo em democracia e liberdade do que aquele que vivemos 

em ditadura, que importa realçar o nosso firme propósito de centrar as nossas propostas de 

política publica em todas as pessoas. Em Odemira ninguém pode ser invisível!-------------------- 

 ---------- Em Odemira reafirmamos um mandato com propostas de política que mobilizem todas 

pessoas para a participação pública. A transparência e a publicitação das decisões é um dever 

da democracia, mas hoje, mais do que conhecer ou dar a conhecer, importa que as pessoas 

sintam, a todo o momento, que a sua opinião, anseios e expectativas são importantes para as 

tomadas de decisão sobre o seu próprio futuro. A construção de um concelho participativo é um 

processo que já iniciamos e que aprofundaremos todos os anos em todas as nossas ações.-------- 

 ---------- Em Odemira reafirmamos um mandato centrado nas ações que contam para as 
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pessoas. Queremos ser um “estado social local forte” que é capaz de prover um melhor acesso 

aos serviços públicos, melhor limpeza das nossas localidades, melhores estradas e ruas, mas 

também mais habitação, mais economia e mais oportunidades para a criação de emprego digno.  

 ---------- Queremos ser um governo local pela coesão onde importa, colaborando com todos, 

encontrar as soluções certas para cada lugar, independentemente de estarem junto ao mar ou de 

estarem junto à serra! Um “estado local” próximo de cada pessoa, independentemente da raça, 

género, credo ou idade!-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em Odemira reafirmamos um mandato focado em não esquecer o 25 de abril de 1974. 

É por isso que investiremos na cultura, na educação das nossas crianças e jovens, na produção 

de conhecimento e na criatividade.-------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabemos bem que estas são as armas que temos para não adormecermos, enquanto 

sociedade, em nenhuma madrugada de um novo e necessário abril. É também por isso que 

investiremos sempre no debate de ideias como base para novos modelos de governação local, 

para aprofundarmos a democracia, a justiça e a liberdade.---------------------------------------------- 

 ---------- Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal;--------------------------------------------- 

 ---------- Ex. mas e Ex. mos Srs.º---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomásia,--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não hei-de morrer sem saber--------------------------------------------------------------------- 

 ---------- qual a cor da liberdade.---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Eu não posso senão ser---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- desta terra em que nasci.--------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Embora ao mundo pertença----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- e sempre a verdade vença,------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- qual será ser livre aqui,---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- não hei-de morrer sem saber.--------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Trocaram tudo em maldade,---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- é quase um crime viver.--------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mas, embora escondam tudo---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- e me queiram cego e mudo,----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- não hei-de morrer sem saber---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- qual a cor da liberdade.----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Hoje, muitos de nós aqui presentes, não sabemos como foi viver em ditadura, 

crescemos em liberdade e a celebrar abril. Nas ruas e largos de Odemira construímos memórias 

de celebração, enquanto passamos da adolescência para a idade adulta.------------------------------  

 ---------- Celebrámos com amigos de sempre e celebrámos com amigos que já faleceram. 

Celebrámos com cerveja, com vinho, com música, poesia e liberdade.------------------------------- 

 ---------- Celebrámos sempre de forma tão bonita o 25 de Abril em Odemira!----------------------- 

 ---------- E são estas memórias da coisa vivida e celebrada que sentimos como os cheiros, os 

sabores e as cores da liberdade! Estas são as cores da liberdade!-------------------------------------- 

 ---------- E é por causa delas que, cada um de nós, tudo deve fazer para que jamais seja possível, 

morrer sabendo qual a cor da ditadura!-------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- Viva a Liberdade!---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a 

sessão por encerrada pelas doze horas e dezassete minutos. --------------------------------------------  

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


