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

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

DE ABRIL DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE:--------------------------------------- 

----------Aos vinte e cinco dias do mês de Abril de mil novecentos e noventa e nove, realizou-

se, na sala de sessões da Câmara Municipal de Odemira, uma sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal, presidida pelo senhor Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, 

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

Guerreiro (Segundo Secretário), e convocada pelo primeiro ao abrigo da alínea a) do artigo 

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

Março, conjugado com o disposto na alínea b) do número um do artigo décimo quarto do 

respectivo Regimento, com a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------- 

----------Ponto Único: SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO VIGÉSIMO QUINTO 

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

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

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

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

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

Martiniano Ramos, Dominic Robin Cross, Dulce Loução de Matos Raposo, Horácio de 

Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, João Maria Salvador, Joaquim Maria da 

Silva Rodrigues, Joaquim Maurício Conceição Rosa, José da Silva Valério, José David 

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

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

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

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

Carrilo da Silva Vicente, Rui Boura Xavier e Sérgio Brigido Martins e, ausentes os senhores 
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Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, Jorge Martins Parreira e Rogério Manuel Begarrão 

Teixeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Pelas dez horas e quinze minutos, o senhor Presidente da Assembleia declarou, nos 

termos da Lei, aberta a sessão e, passou de imediato ao tratamento da Ordem de Trabalhos.----- 

----------Ponto Único: SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO VIGÉSIMO QUINTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

----------Como é tradição vou dar início à sessão solene comemorativa dos “25 Anos do 25 de 

Abril”, proferindo algumas palavras breves e dando de seguida a palavra aos senhores 

representantes dos Partidos Políticos e finalmente para encerrar, ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Odemira.-----------------------------------------------------------------------------

----------Trata-se antes de mais de comemorar a passagem do primeiro quarto de século sobre a 

data que possibilitou a libertação de Portugal, e o início da sua transformação, num país 

moderno e Europeu.------------------------------------------------------------------------------------------

----------Para além do romantismo das comemorações será porventura importante, nesta 

efeméride, reflectir sobre a evolução dos acontecimentos no último quarto de século, 

particularmente no caso do concelho de Odemira.-------------------------------------------------------

----------A liberdade por si só não constitui um fim mas um meio, que possibilita o 
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aparecimento de sociedades mais equilibradas, mais justas  e criativas. Se de facto ao nível 

Nacional, Portugal se transformou noutro País, como consequência do 25 de Abril, manteve 

contudo algumas bolsas onde esta transformação não foi tão evidente. Em minha opinião o 

concelho de Odemira é um dos casos em que tal se verifica.-------------------------------------------

----------Correndo o risco de parecer pessimista, sou forçado a reconhecer que o presente se 

apresenta difícil e o futuro pouco promissor.-------------------------------------------------------------

----------É nesta altura urgente reflectir sobre o uso que demos à liberdade que nos foi 

concedida em 25 de Abril de 1974.-------------------------------------------------------------------------

----------Volvidos 25 anos, sofremos uma drástica redução da população em cerca de 35%, 

agravada pelo crescente envelhecimento, mantendo-se inalterável a estrutura da economia com 

reduzido ou quase nulo crescimento.-----------------------------------------------------------------------

----------Os índices que caracterizam a qualidade de vida das nossas populações mantêm-se 

afastados do nível dos índices que caracterizam as sociedades modernas, às quais  Portugal 

pertence, ocupando-se o primeiro lugar apenas no número de suicídios.-----------------------------

----------A única infraestrutura, estruturante ou de características estruturantes construída no 

concelho pelo Governo Central, conta já com cerca de 30 anos. Refiro-me obviamente à obra 

de Rega do Mira.----------------------------------------------------------------------------------------------

----------A rede viária mantêm-se inalterável salvo algumas acções pontuais de conservação e 

alguns pequenos troços efectuados com o esforço pela Câmara Municipal.--------------------------

----------As áreas da Saúde, ensino e emprego embora abrangendo uma maior fatia da 

população, enfermam claramente de graves problemas de qualidade.---------------------------------

----------A cobertura do concelho em matéria de infraestruturas de saneamento básico continua 

a evidenciar carências dignas de registo.------------------------------------------------------------------

----------Pese embora o facto de seremos últimos de enumeros espartilhos administrativos que 

impedem toda e qualquer hipótese de desenvolvimento do concelho, e sugerem uma qualquer 
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espécie de neo-colonialismo, temos igualmente que reconhecer a nossa própria incapacidade 

para impor os nossos pontos de vista.----------------------------------------------------------------------

----------Não restam qualquer dúvidas que o concelho de Odemira e as suas gentes não têm 

estado à altura de acompanhar o dinamismo das regiões mais desenvolvidas do País. A prová-lo 

o facto das diferenças entre as regiões mais ricas e as mais periféricas como a nossa se ter 

agravado marcadamente nos últimos 15 anos.------------------------------------------------------------

----------É urgente repensar a nossa estratégia de desenvolvimento sob pena do fosso que nos 

separa das regiões mais desenvolvidas se tornar intransponível.---------------------------------------

----------É imperioso que te criem objectivos comuns a todos nós que claramente sejam de todos 

e que se sobreponham a todos os outros. Aquilo que nos deve unir tem claramente que ser 

muito mais forte do que aquilo que nos possa dividir.---------------------------------------------------

----------Lamento trazer-lhes nas comemorações dos 25 anos do 25 de Abril o realismo daquilo 

que considero ser a nossa situação, ao invés do romantismo que tem caracterizado as 

intervenções dos últimos anos. Há que ter a noção que a liberdade apenas se disfruta se as 

condições da vida o permitirem, isto é se forem dignas.------------------------------------------------

----------Tal como a liberdade, as condições de vida também se conquistam.------------------------

----------Para terminar desejo a todos uma óptima comemoração dos “25 Anos do 25 de Abril”.-

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

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

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

passam a transcrever:----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

----------Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal-------------------------------------------------
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----------Exmºs Senhores Vereadores-----------------------------------------------------------------------

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

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

próprios e, dignificando “O 25 de Abril”, nesta cerimónia solene.------------------------------------

----------Constitui para mim um privilégio e uma responsabilidade, falar-vos hoje, e aqui, no 25 

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

----------Do meu estatuto de autarca, advém o privilégio.-----------------------------------------------

---------A responsabilidade, sinto-a, porque se me torna difícil expressar em simples palavras, o 

significado de um acto histórico e tão transcendente como este que, praticado há vinte e cinco 

anos, hoje aqui recordamos e comemoramos.-------------------------------------------------------------

----------Deste modo, ainda que com poucas e singelas palavras, mas sinceramente sentidas, 

presto a minha homenagem a todos aqueles, civis ou militares, que, antes ou em 25 de Abril de 

1974, contribuíram para que o Povo Português viva hoje em “liberdade” e “democracia”.--------

----------E, são estes dois valores fundamentais que hoje o Povo Português comemora. Porque 

os mesmos têm um quarto de século dá-se, de uma forma geral, por todo o país, mais ênfase à 

comemoração.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Em minha modesta opinião, não me parece importante que assim tenha que ser porque, 

como disse e repito, o 25 de Abril é um acto transcendente na vida de todos os Portugueses, 

com um valor intrínseco que, está para além de qualquer espaço temporal e como tal deve ser 

inalterável.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Mas, expresso livremente este meu pensamento, festejamos hoje Abril que a data é de 

júbilo. Façamo-lo com entusiasmo que o momento exige, com a alegria própria de um povo 

que traça em liberdade o seu próprio destino. Vivamos pois este dia com intensidade.------------

----------E amanhã, continuemos a luta por Abril. Todos em geral e autarcas em particular. E ao 

particularizar a luta faço-o com a plena consciência que é a nós a quem o povo livre e 
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democraticamente elegeu, se dirige para a resolução dos seus problemas em busca de solução 

que muitas vezes não temos porque, permitam-me a expressão, nos sentimos “ castrados”, pela 

velha pesada, ferrugenta, centralizada e burocrática máquina do Estado. E, já agora cega e 

lenta! A regionalização é bem a prova destes dois últimos adjectivos. Não se fez porque o povo 

livre e democraticamente no exercício do seu direito de voto assim o decidiu. E, se esta decisão 

é inquestionável, não será por outro lado legitimo perguntar: - Mas então o povo ao dizer não à 

regionalização quer que tudo fique na mesma? Como autarca tenho a certeza que não!-----------

----------Se pensasse de outro modo, estou certo, defraudaria a confiança que em mim 

depositaram.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Espero muito sinceramente que a este propósito o Governo saiba tirar as ilações 

necessárias e tomar medidas que, necessariamente terão que visar a redefinição de 

competências e respectivos reforços financeiros às autarquias. Afinal são estas que, 

pragmáticas na acção e mercê da sua proximidade com a população e conhecedoras dos seus 

anseios e necessidades e do local, têm sido e vão certamente continuar a ser a melhor garantia 

do desenvolvimento e bem estar.--------------------------------------------------------------------------- 

----------À semelhança do ano anterior, termino com uma palavra de gratidão a todos aqueles 

que de forma abnegada lutaram pela liberdade e pela, Democracia, alguns com sacrifício da 

própria vida.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Carlos da Silva Vilhena Roberto:--------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Exmºs Srs. Vereadores e Deputados Municipais-----------------------------------------------

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

----------Celebrar um quarto de século de liberdade, constitui para qualquer português, um 

duplo regozijo. Duplo, porquanto ao festejar 25 anos de liberdade e democracia, festeja também 

a paz e harmonia que, salvo algum percalço de percurso, têm contribuindo para a solidariedade 

e a unidade dos portugueses em toda a sua diversidade cultural, étnica, religiosa e política.------

----------Liberdade, Solidariedade e Fraternidade, que malgrado os esforços feitos, ainda não 

chegaram a todos.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Vemos hoje, que os fantasmas que julgávamos já enterrados e esquecidos, voltaram à 

nossa Europa. A besta fascista ressuscitou e com ela, todo o horror por si gerado.-----------------

----------Lamentavelmente, os sempre bem pensantes pseudo-intelectuais deste País, não sei se 

de esquerda, se de direita, parecendo antes de coisa nenhuma, lançam acusações àqueles que 

fazem do respeito pelos direitos do homem, lei a respeitar. Parecem não ter compreendido mais 

uma vez, o sentido da história em nome de uma incompreensível solidariedade ideológica, 

abdicando do que deve ser primeiro a verdadeira solidariedade  isto é, a solidariedade humana, 

acima de qualquer preconceito. 25 anos de vivência em liberdade ainda não foram suficientes 

para que quebrassem velhos hábitos e velhos pensamentos.--------------------------------------------

----------Srs. Presidentes.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Srs. Vereadores, Srs. Deputados------------------------------------------------------------------

----------Ao celebrarmos este efeméride, devíamos também celebrar o fim do nepotismo, do 

compadrio, da tão afamada “cunha” , condição essencial para o progresso social e pessoal, no 

tempo da outra senhora.--------------------------------------------------------------------------------------

----------Infelizmente, é com grande mágoa que verificamos, a começar pelo nosso Concelho, o 

despudor com que inimigos e adversários jurados do partido que hoje está no poder, se afirmam 
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mais socialistas, que os verdadeiros socialistas.----------------------------------------------------------

----------Não é inocente esta colagem.----------------------------------------------------------------------

----------Aliás, são já visíveis alguns exemplos que se nos afiguram de alguma preocupação.-----

----------Não nos cabe a nós, à parte a denuncia social destes casos, que certamente faremos, 

pôr-lhes travão.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Exortamos sim, a quem tem a seu poder os centros de decisão, a desincentivá-los e não 

lhes dar atendimento.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------As pessoas que assim actuam, não têm convicções, não selam verdadeiras amizades, 

nem conhecem qualquer solidariedade.--------------------------------------------------------------------

----------Ao primeiro sinal, de que mudarão os tempos, desertam como ratos, apanham outro 

barco e ajudam a afundar  barco de onde saíram.---------------------------------------------------------

----------Para estas pessoas e para estes comportamentos, com a frontalidade com que todos 

nesta casa me conhecem, e a quem chamarei de hipócritas, o 25 de Abril e a democracia não 

representam mais do que a oportunidade de enriquecerem, ultrapassando tudo e todos.-----------

----------Não digo nada de novo a ninguém.---------------------------------------------------------------

----------Permitam-me apenas lembrar.---------------------------------------------------------------------

----------Srs. Presidentes--------------------------------------------------------------------------------------

----------Srs. Vereadores e Srs. Deputados-----------------------------------------------------------------

----------Acusados que fomos de sermos apoiantes do partido que maioritariamente gere a 

Câmara Municipal, e apesar de já nesta casa termos manifestado a nossa posição, tomo a 

veleidade e pedindo desculpa de me repetir, aproveitando esta solene ocasião e porque melhor 

seremos ouvidos, de declarar que somos oposição a este executivo, como fomos oposição ao 

executivo anterior. Mas, somos oposição responsável. Apoiaremos criticamente sempre que 

acharmos necessário, rejeitaremos convictamente também sempre que o entendermos. Assim 

nos exige o respeito pela liberdade e o cumprimento da democracia.--------------------------------- 
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----------Srs. Presidentes--------------------------------------------------------------------------------------

----------Srs. Vereadores e Srs. Deputados-----------------------------------------------------------------

----------Estamos em festa e é grande a nossa alegria. Contudo não estaríamos bem de 

consciência, se não nos lembrássemos hoje dos nossos irmãos Timorenses.-------------------------

----------Apelo ao executivo camarário, para através dos canais que consiga encontrar, fazer 

chegar ao Comandante Xanana Gusmão e ao Comité Nacional da Resistência Timorense, uma 

palavra de conforto e solidariedade dos habitantes do nosso Concelho.------------------------------

----------É pouco, mas significará muito para esse Povo, que apenas cometeu um “crime”: 

QUERER A LIBERDADE.---------------------------------------------------------------------------------

----------MUITO OBRIGADO.------------------------------------------------------------------------------

----------ANTÓNIO CARLOS ROBERTO”-------------------------------------------------------------- 

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

José Manuel da Silva:----------------------------------------------------------------------------------------

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

----------Senhores membros da Assembleia Municipal--------------------------------------------------

----------Sr. Presidente da Câmara--------------------------------------------------------------------------

----------Senhores Vereadores-------------------------------------------------------------------------------

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

----------Estamos a comemorar o vigésimo quinto aniversário do 25 de Abril. Isso obriga-nos 

necessariamente a referir, ainda que em traços largos, o nosso passado próximo durante a 

ditadura fascista. E na mesma medida, com um pouco mais de largueza, falarmos do presente e 

da sua projecção no futuro.----------------------------------------------------------------------------------

----------O 25 de Abril foi o resultado da acção dos democratas e antifascistas durante os 

quarenta e oito anos da “noite fascista”. Desde as pequenas até às grandes lutas – económicas e 

políticas – o nosso povo foi lutando contra o salazarismo. Depois, contra o marcelismo, ou seja, 



-10- 
25-04-99 

 

contra o fascismo sem Salazar. Salazarismo sem Salazar apareceu aos olhos de alguns como 

uma espécie de primavera política.-------------------------------------------------------------------------

----------O vinte cinco de Abril – a Revolução dos Cravos – foi o resultado das condições 

criadas, quer na luta antifascista, quer nas jornadas posteriores.---------------------------------------

----------“O Povo gritou: O Povo é quem mais ordena”. E não ficou em casa como era o apelo 

do MFA. E fez bem. E fez muito bem, como acentuou o Tenente Coronel Vasco Lourenço, no 

passado dia onze deste mês, em Almada, no encontro unitário dos resistentes e dos democratas. 

----------Efectivamente, as condições que vinham sendo criadas no nosso país, conjuntamente 

com a luta dos povos coloniais, possibilitaram aos Capitães de Abril o derrube do fascismo.-----

----------O 25 de Abril não foi só para assegurar o direito ao voto nas diversas eleições e 

conquistar algumas liberdades publicas. Houve quem pensasse assim. Por exemplo, o General 

Spínola pensou no marcelismo sem Marcelo Caetano. A libertação dos presos teria que ser 

seleccionada como se não fossem todos aqueles, aprisionados no Aljube, em Caxias e na Rua 

do Heroísmo no Porto, presos políticos. Mas logo se levantaram os trabalhadores industriais, os 

rurais, os pequenos proprietários sem terra e sem apoios, os rendeiros, os jovens com as suas 

próprias reivindicações, os que não tinham direito à habitação, à saúde e ao ensino.---------------

----------Muito foi possível: com o poder local democrático, com a Reforma Agrária e com as 

nacionalizações.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Com o desmantelamento do poder económico dos fascistas e latifundiários. E tudo o 

que foi possível – para bem do Povo e do país – até ao período do início da contra-revolução, 

que teve a sua expressão legislativa em 1976. E os avanços reaccionários prosseguiram ligados 

às dificuldades na unidade das forças que deveriam estar com o 25 de Abril.-----------------------

----------A Reforma Agrária foi destruída, agora o desemprego e o trabalho precário perifera por 

todo o lado, milhões de contos de indemnizações aos agrários, Casquinha e Caravela foram 

assassinados. No nosso concelho conhecemos casos como o Russel, com subsídios e créditos 
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arrebatados e mal parados. A Cooperativa do Mira fechou as suas portas, deixando condições 

mais difíceis para os pequenos e médios agricultores. Não há saídas profissionais para os 

jovens, são cada vez mais os trabalhadores com emprego incerto. O “pacote” laboral é uma 

ameaça aos trabalhadores, reduzindo-lhes legítimas regalias há muito estabelecidas.--------------

----------Ao enfrentarmos a política de direita, essa continuação não é de modo a permitir-nos 

prosseguir Abril e aprofundarmos a democracia que queremos para Portugal: no avanço 

económico, político e cultural.------------------------------------------------------------------------------

----------Apregoam-se as virtudes do capitalismo e as vantagens vindas com a nossa 

participação na União Europeia como forma de resolver as aspirações que estão por cumprir 

com o 25 de Abril. Na verdade, a alternativa de esquerda ao problema político impõe-se com a 

nossa luta e a unidade de todos aqueles que querem um Portugal livre, pacífico e independente. 

O branqueamento do fascismo em que as forças de direita estão empenhadas é animado na 

comunicação social que, como referiu um democrata, mais deveria chamar-se comunicação 

empresarial. Exemplo disso é a afirmação de um ex-ministro salazarista a proclamar o ditador 

como antifascista. E para vergonha dos democratas – civis e militares – temos um ex-ministro 

fascistas com ministro da defesa do actual governo.-----------------------------------------------------

----------Agora, ainda como mais agressões à nossa democracia, depois da descolonização 

inacabada – com o genocídio de Timor – estamos atrelados ao carro da NATO numa injusta e 

criminosa guerra contra a Jugoslávia, um país soberano do nosso continente, com desrespeito 

por vários órgãos que deveriam ser ouvidos, nomeadamente Conselho de Estado e Assembleia 

da República ainda com mais gravidade a ONU e o seu Conselho de Segurança, e contra a 

própria Carta dessa organização que se dizia defensiva, bombardeando um estado soberano que 

não agrediu nenhum membro da NATO. São objectivamente interesses estratégicos dos EUA e 

da Alemanha em fragmentar a região dos Balcãs, pelo que devemos alertar para as 

consequências imprevisíveis de uma eventual escalada da guerra.------------------------------------
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----------A revolução de Abril foi interrompida, voltou para trás em numerosos aspectos. Temos 

no entanto, condições para prosseguir até à vitória, até que todos os anseios da revolução sejam 

efectivamente uma realidade.--------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

----------Senhores Vereadores-------------------------------------------------------------------------------

----------Caros Convidados-----------------------------------------------------------------------------------

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

----------Esta Assembleia reúne hoje, mais uma vez, em Sessão Solene;------------------------------

----------Mas esta não é uma sessão solene como as outras sessões solenes!-------------------------

----------É especial!--------------------------------------------------------------------------------------------

----------É algo que nos sabe bem; Que nos motiva, que nos faz corar de emoção, que nos traz 

hoje mais do que nunca o vento e a luz da liberdade, porque se trata da comemoração dos 25 

anos do 25 de Abril.------------------------------------------------------------------------------------------

----------E, se só por isso cada um de nós é ainda mais livre, a grande verdade é que neste dia 

queremos saudar, colectivamente, a nossa população, os nossos autarcas, os gloriosos capitães 

de Abril, e de um modo geral todos aqueles a quem se deve este novo País de Liberdade e de 

Democracia: Portugal.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Esta Assembleia é Forum próprio, porventura mais do que qualquer outro, para 

recordar e homenagear quem de direito, por ser aqui que se cruza aquilo que a democracia tem 
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de melhor, a proximidade das pessoas, a busca da solução dos seus problemas, a audição dos 

mais sagrados e legítimos anseios, o local onde autarcas das Freguesias, da Câmara e desta 

Assembleia Municipal, debatem, opinam, aprovam e corrigem tudo o que ao Concelho respeita. 

----------Muitas vezes aqui foram tomadas com toda a legitimidade posições sobre assuntos de 

interesse Regional ou até do País.--------------------------------------------------------------------------

----------Pode Odemira orgulhar-se dos seus autarcas!---------------------------------------------------

----------Pode Odemira orgulhar-se do seu Povo!---------------------------------------------------------

----------Aqui, nós e todos que nos precederam, demos o melhor que pudemos e soubemos em 

prol do nosso querido concelho.----------------------------------------------------------------------------

----------Aqui, nas nossas concordâncias e discordâncias nos batemos para o que cada um de 

nós pensou e pensa ser o melhor contributo para desenvolver esta terra.-----------------------------

----------Aqui se consegue o milagre simultâneo de se levantar a voz, de se ser por vezes mais 

duro nas palavras, de se ser solidário para além da cor política, mas também o de ser cada vez 

mais amigo, mais companheiro, mais camarada.---------------------------------------------------------

----------Estou contente. A minha bancada política está contente por festejar convosco esta data 

histórica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------A Câmara Municipal percebeu que este tinha de ser, tanto quanto possível um 25 de 

Abril ainda mais livre e virado à população que tudo merece. Hoje respira-se em Odemira, não 

apenas na sede mas em todo o seu vasto território, um clima de festa, de alegria genuína, sem 

limites, já que a autarquia em boa hora nos festejos envolveu todas as Associações, Clubes, 

Escolas e entidades diversas.--------------------------------------------------------------------------------

----------A Vila é ela mesma uma princesa mais bela com os seus largos e ruas vestidos de 

novo. Até o rio, o nosso rio tem roupa nova. Esta é uma terra livre!----------------------------------

----------Que todos saibamos continuar a dignificar Odemira, é o que se espera. É que 

infelizmente, no que nos tocam, não são raras as vezes em que alguns, poucos, atacam a 
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Câmara, por atacar, para mostrar mero serviço partidário, esquecendo que se tem quase um 

mandato a cumprir, e que não é num ano e pouco que se afere o que este vai ser.------------------

----------Porém do que já se viu, este concelho de Odemira vai no bom caminho.-------------------

----------De facto, para além das naturais divergências políticas, e como mero exemplo, se 

assinala que tem sido possível uma frutuosa cooperação entre autarcas da Câmara e todas as 

Juntas de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----------Se por um lado estamos aqui numa missão sempre que esta Assembleia reúne, a grande 

verdade é que hoje estamos aqui num outro papel:-------------------------------------------------------

----------Festeja-se Abril, festeja-se a Liberdade, e com ela a circunstância de ser possível estar 

aqui, com a dupla felicidade dos seus 25 anos.-----------------------------------------------------------

----------Só por isso, vale a pena ser autarca e cidadão.--------------------------------------------------

----------Neste dia e em nome do Partido Socialista, quero dar-vos um fraterno abraço, caros 

colegas autarcas de ontem e de hoje.-----------------------------------------------------------------------

----------O 25 de Abril existe, está vivo e de muito boa saúde.-----------------------------------------

----------Estamos portanto, todos, de Parabéns.-----------------------------------------------------------

----------VIVA O 25 DE ABRIL E OS SEUS 25 ANOS!-----------------------------------------------

----------VIVA O CONCELHO DE ODEMIRA!---------------------------------------------------------

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

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

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

----------“SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,------------------------------

----------SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,-------------------------------

----------SENHORES VEREADORES,--------------------------------------------------------------------
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----------SENHORES PRESIDENTES E MEMBROS DAS ASSEMBLEIAS E JUNTAS DE 

FREGUESIA,--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------CAROS CONVIDADOS,-------------------------------------------------------------------------

----------MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES,------------------------------------------------

----------Estou orgulhoso de estar aqui! Convosco e com o Povo de Odemira.-----------------------

----------Orgulhoso, porque comemoramos os 25 anos dessa data gloriosa que foi o 25 de Abril; 

----------Orgulhoso, porque sou autarca e com autarcas me encontro;---------------------------------

----------Orgulhoso, porque temos nesta Sessão Solene, aqui, a expressão máxima do melhor 

que trouxe Abril: A LIBERDADE-------------------------------------------------------------------------

----------Orgulhoso, finalmente, porque este país continua a sua senda democrática, trilhando os 

caminhos do futuro, reforçando a sua importância no contexto europeu, procurando um melhor 

futuro para os seus filhos.------------------------------------------------------------------------------------

----------Tudo isto tem um início e uma matriz: o 25 de Abril!-----------------------------------------

----------Senhoras e Senhores,-------------------------------------------------------------------------------

----------Este concelho teve, tem e estamos convencidos que terá, o seu futuro, o seu 

desenvolvimento ligado aos seus autarcas.----------------------------------------------------------------

----------Existem hoje, entre eles, belíssimos exemplos de parceria, de entendimento 

institucional e até pessoal, onde não é minimamente posto em causa o legítimo direito de cada 

um de pertencer ou não a partidos políticos.--------------------------------------------------------------

----------Em verdade vos digo, porém e em meu entender, que o que salta à vista é que tem sido 

incomparavelmente mais importante para eles e para nós, pertencer ao Concelho de Odemira e 

por isso partilhar problemas e desenvolver soluções.----------------------------------------------------

----------Na totalidade das freguesias e pelos seus máximos responsáveis, tem sido possível 

manter com a Câmara Municipal uma complementariedade de tarefas, de obras e de interesses 

inter Juntas, que me orgulham e enobrecem a causa mais pura da Administração Local: 
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proximidade com o cidadão, consideração pelos seus problemas, respeito pelos seus anseios.----

----------É nessa dimensão de inegável entrega à causa pública que nos situamos.------------------

----------Todos nós!-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Neste pouco mais de um ano de mandato, tem-se procurado uma linha de rumo, 

fundada num desenvolvimento sustentável, como forma de garantir um melhor futuro colectivo 

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

----------Tivemos um ano de duríssimo trabalho, reconstruindo um concelho praticamente 

destruído em grande parte do seu território pelas Intempéries de Novembro de 1997.-------------

----------O Orçamento Municipal durante meses suportou essa reconstrução e só há pouco 

tempo o Município começou a ser ressarcido dessa despesa.-------------------------------------------

----------Apesar disso a dinâmica municipal ganhou mais força e é hoje já possível ver por toda 

a parte ver novas coisas a andar.----------------------------------------------------------------------------

----------Porém 1999 é sem dúvida o ano do arranque em pleno.---------------------------------------

----------Elaboraram-se projectos; Muitas são as obras a concurso; outras estão adjudicadas; 

outras ainda estão em execução e algumas vão ter o seu fim nos próximos dias.--------------------

----------Tem sido exaustivo e muito esforçado, o trabalho de análise e de preparação para que 

Odemira tenha o máximo aproveitamento possível do próximo Quadro Comunitário de Apoio.-

----------Dele depende em grande parte a solução para grande parte das actuais dificuldades: 

uma rede viária capaz, um nível de electrificação compatível com as nossas necessidades, redes 

de saneamento e de abastecimento de águas à altura.---------------------------------------------------- 

----------Dele dependem ainda a satisfação das necessidades da nossa terceira idade e da nossa 

juventude, sem esquecer o projecto desportivo cultural  que a Câmara implementou mas que se 

quer reforçado e interventor.--------------------------------------------------------------------------------

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

----------Minhas Senhoras e meus Senhores,--------------------------------------------------------------
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----------Esta breve síntese, não procura mais do que estabelecer um paralelo entre as portas que 

Abril abriu e a forma mais elementar e mais pura da nossa Democracia: o Poder Local 

Democrático;--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Ou seja:-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------À Liberdade estão inexoravelmente ligadas as eleições livres, os autarcas, o povo, as 

suas necessidades e a procura de soluções.----------------------------------------------------------------

----------E aí, cada um de nós, no seu cargo, melhor no seu posto de cidadão de autarca, esforça-

se pelo bem comum. Pela causa pública!------------------------------------------------------------------

----------E isso é algo que nos enche o peito, que no final de um qualquer processo nos orgulha, 

mas que inevitavelmente e tantas são as vezes, nos custa a vida familiar, o tempo de descanso, 

os amigos e nalguns casos, felizmente, poucos a vida.--------------------------------------------------

----------Mas esta é uma causa em que vale a pena apostar, pelo que significa, e a que o mais 

sagrado dos deveres nos obriga: servir mais e melhor!--------------------------------------------------

----------A nossa população precisa de soluções mais rápidas e mais expeditas e é pelo 

Presidente, em especial, reconhecido o importante papel que as freguesias, em especial pelos 

seus Presidentes, aí desempenham. A experiência de 1998 provou que estamos no caminho 

certo e que é parceria que reside a maior eficácia.-------------------------------------------------------

----------Pelos resultados alcançados em 1998, parabéns Senhores Presidentes, membros das 

Assembleias de Freguesia, Vereadores desta Câmara, Presidente e membros da Assembleia 

Municipal!-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Parabéns ainda aos trabalhadores e funcionários da autarquia e, sobretudo ao povo 

deste concelho pelo trabalho e pelo incentivo.------------------------------------------------------------

----------Nesta sala e nesta Sessão Solene, Odemira veste-se hoje, mais do que nunca de 

liberdade democrática. É nesse contexto que vos quero saudar e por vós, aos que aqui 

representam . Afinal, todos temos um objectivo comum: Trabalhar para que este concelho seja 
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cada vez melhor.----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Seria da maior injustiça não relembrar aqui, o agradecimento dos autarcas de Odemira, 

da nossa população, do nosso país aos capitães de Abril, que tornaram tudo isto possível. Sem 

eles nada seria possível, e este país não seria o que hoje já é.------------------------------------------

----------Seria igualmente injusto, não recordar o povo de Timor Leste, a sua luta pela liberdade 

e autodeterminação, a opressão, os assassínios em massa dessa população martirizada, que nada 

mais quer do que aquilo que Abril nos trouxe e aqui hoje nos reúne: Liberdade e Democracia.--

----------E também o seu líder de referência, exemplo vivo de resistência: Xanana Gusmão.------

----------Seria ainda injusto não lembrar aqui todos os que pelos valores da liberdade e da 

democracia deram a sua vida, que na noite negra do fascismo resistiram, sofreram e 

proclamaram bem alto os valores da liberdade, para que hoje Portugal fosse o que é.--------------

----------Seria finalmente injusto não homenagear o povo deste concelho de Odemira, do litoral 

aos limites dos concelhos vizinhos pela sua matriz de povo livre, trabalhador e hoje com 

fundadas esperanças de um futuro melhor.----------------------------------------------------------------

----------Hoje neste dia, queremos também lembrar os nossos idosos pelo contributo de um vida 

por esta sociedade que somos, mas também a nossa juventude, expressão maior do nosso futuro 

colectivo, pela sua irreverência, pela alegria de viver, pelos valores de liberdade que hoje mais 

do que nunca defende.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Hoje, Odemira festeja este dia de liberdade. Estes 25 anos!----------------------------------

----------Tem obrigação de homenagear também e justamente os seus autarcas. Também os 

autarcas de Odemira, tem uma referência que hoje aqui está entre nós, nesta Assembleia, 

representado o Povo deste concelho, presta-lhe justo tributo Dr. Justino Santos a quem quero 

chamar a esta Mesa, no final desta intervenção;----------------------------------------------------------

----------Que as festas de Odemira expressão da festividades de um povo, vos agradem são os 

votos sinceros da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------
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----------Até por elas estamos todos de parabéns!---------------------------------------------------------

----------Viva Abril, no seu vigésimo quinto aniversário!-----------------------------------------------

----------Viva a população de Odemira e os seus autarcas!----------------------------------------------

----------Viva os militares de Abril!-------------------------------------------------------------------------

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

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

----------“Obrigado!-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Sinto-me feliz pelo Concelho de Odemira, é uma outra minha terra, mas sinto-me feliz 

com o 25 de Abril e com ele temos os corações cheios, é uma alegria sem fim e uma paixão 

sem fim, não se tem palavras para descrever. Quando vê que, neste concelho, o 25 de abril é a 

capital da juventude e que a ideia de Abril é uma ideia que prolongará sempre no sentido da 

liberdade, no sentido da igualdade, da fraternidade, da solidariedade, do bem estar das futuras 

gerações, é uma coisa que se vê estampada em qualquer juventude que passa por cá no 25 de 

Abril.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------E é o 25 de Abril que devemos ter o nosso coração, a desejar a melhor felicidade para 

os nossos filhos, para o nosso concelho.-------------------------------------------------------------------

----------Parabéns aos autarcas do Concelho de Odemira. Eu por experiência própria, cada um 

com as suas ideias, com a sua forma de ser, de pensar, mas não encontrei em dezassete anos, de 

Câmara Municipal, um só Presidente, um só Vereador, um só membro da Assembleia 

Municipal que não trabalhasse, que não tivesse em primeiro lugar no pensamento, o desejo, a 

ansiedade de bem servir a sua população. Não encontrei uma só pessoa dos responsáveis por 

qualquer autarquia, responsáveis em qualquer lugar, em que tivesse acima do interesse do 

concelho, o seu interesse. Sempre, sempre para o bem do concelho.----------------------------------

----------A todos os Presidentes que passaram, os Presidentes presentes, aqueles que 

desapareceram, aqueles que já morreram, vai a nossa saudade muito grande, bons amigos que 
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eu tenho tanta, tanta saudade deles. Aos que estão cá, às pessoas de cá, Vereadores e 

Presidentes e aos que estão na Assembleia, é feio dizer, porque é feio dizer bem de um amigo, 

laurear de tal forma os amigos, a verdade é que sou amigo de todos e a verdade é que me sinto 

orgulhoso de estar num concelho onde o 25 de Abril tem uma expressão máxima, onde o querer 

servir Abril, este País, Portugal e a nossa Pátria, ultrapassa todos os interesses.--------------------- 

----------A todos vós muito obrigado!”--------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

a sessão pelas onze horas.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,------------------------- 

 

 

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

 

 

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


