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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Exma. Senhora Vereadora e Senhores Vereadores 

Exmos. Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia 

Exmos. Senhores Presidentes das Assembleias de Freguesia 

Exmos. Senhores Membros da Assembleia Municipal 

Ilustres e distintos autarcas e demais convidados 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

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 

Iniciei esta minha intervenção citando uma grande poetisa do nosso país, Sophia 

de Mello Breyner. 

Passaram 38 anos desde aquela madrugada que pôs fim a um período negro na 

história do nosso país; um período que, apesar de todos os branqueamentos que 

lhe querem fazer, não se apaga da nossa memória. Foram 48 anos de fascismo que 

interromperam vidas, impediram sonhos e rasgaram projetos. E a nós, herdeiros 

de Abril, cabe-nos lembrar e perpetuar a cada dia que passa e, em especial, neste 

dia, o mais bonito projeto levado a cabo pelo nosso povo. 

Um projeto revolucionário que permite que estejamos aqui e nas ruas, em festa, 

celebrando a Liberdade!  

Um projeto que nos libertou do jugo colonial e simultaneamente quebrou o 

isolamento internacional do nosso País! 

Um projeto que nos trouxe o direito ao trabalho com direitos; o direito à Saúde, 

direito ao Ensino, direito à Segurança Social. 

Um projeto que colocou os setores estratégicos da economia ao serviço do Povo e 

do País. 

 



 
 

2 
 

Um projeto que trouxe o direito à livre organização sindical, ao direito de 

manifestação e ao direito à greve; o aumento dos salários e a institucionalização do 

salário mínimo nacional, a criação do subsídio de desemprego; o aumento e o 

alargamento das pensões de reforma, a proibição dos despedimentos sem justa 

causa, o alargamento do tempo de férias e o seu subsídio; um projeto que criou o 

Serviço Nacional de Saúde geral e gratuito, que alargou e melhorou a segurança 

social, que consagrou, na lei, a igualdade entre homens e mulheres.  

Um projeto que abriu as portas à democracia participativa e ao poder local 

democrático!  

Abril e os seus valores são lembrados hoje, aqui nesta sessão solene, e será 

lembrado todos os dias das nossas vidas. 

E hoje, tal como diz a poetisa, habitamos a substância do tempo.  

Do nosso tempo.  

Um tempo difícil.  

Tempo de austeridade e de crise. De uma crise que, embora real, tem servido de 

pretexto para as políticas mais conservadoras e atentatórias da qualidade de vida 

de todos nós. Políticas cegas, assentes em modelos de desenvolvimento esgotados, 

que privilegiam o económico em detrimento do social, que só significam mais 

recessão para o país, mais exploração dos trabalhadores, mais dificuldades e 

pobreza para o povo. 

São já mais de 600 mil desempregados inscritos nos centros de emprego; a taxa de 

desemprego atinge o recorde dramático de 15%. Em Alcochete, são perto de 1.000 

as pessoas que sofrem na pele o flagelo do desemprego.  

O endividamento das famílias agrava-se de forma perigosa e o desespero toma 

conta de quem já não consegue fazer com que o seu salário chegue para fazer face 

às despesas fixas. 

Aos nossos jovens, ou se oferece instabilidade e precariedade no mercado de 

trabalho ou se faz com que tenham de abandonar os estudos superiores, devido a 

dificuldades no pagamento das propinas. 

Assiste-se a um continuado e vertiginoso processo de falências e destruição da 

produção nacional. 

 

Minhas senhoras e meus senhores,  

Estes não são valores de Abril! 
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Bens essenciais, como a água, a luz, o gás, aumentam para valores incomportáveis.  

Os serviços públicos são cada vez mais inacessíveis à população.  

O preço dos transportes públicos e os passes sociais sofrem aumentos brutais, 

praticam-se preços que afastam os cidadãos do transporte coletivo de passageiros, 

que limitam a mobilidade e aumentam o uso do transporte particular. É posto em 

prática um plano estratégico dos transportes, que de estratégico tem pouco e que 

quer acabar com o transporte público uma vez que suprime carreiras, encurta e 

altera percursos, reduz carruagens e corta horários.  

 A escola pública sofre diariamente um ataque cerrado, quer seja com a política de 

extinção de escolas, o encerramento dos centros de formação de professores, a 

alteração avulsa dos currículos, a extinção de disciplinas ou ainda a agregação de 

agrupamentos, da qual, infelizmente, o concelho de Alcochete não está imune, 

apesar da frontal oposição da Câmara Municipal, já transmitida à Tutela. 

No que à saúde diz respeito, a situação não é melhor, um milhão e meio de 

portugueses não tem médico de família atribuído, as taxas moderadoras 

aumentam, o acesso a uma consulta é antecedida, muitas vezes, por horas e horas 

na sala de espera; assiste-se ao encerramento de vários serviços de proximidade 

por esse país fora. Alcochete não foi exceção nesta onda de encerramentos, uma 

vez que, desde Abril de 2010, que a população de S. Francisco deixou de ter o seu 

posto de atendimento aberto, tendo que se deslocar ao Centro de Saúde de 

Alcochete para aceder a cuidados médicos. 

A política de saúde seguida por este governo, e pelos que o antecederam, permite 

que um equipamento que custou ao Município cerca de 600 mil euros, e que tanta 

falta faz à população da freguesia do Samouco, esteja subaproveitado, não tendo 

desde Janeiro deste ano, qualquer médico atribuído. 

Minhas senhoras e meus senhores,  

Estes não são valores de Abril! 

 

Por sua vez, a lei do Orçamento de estado para 2012 e a lei dos compromissos 

evidencia a continuação e o aprofundamento de um conjunto de medidas drásticas 

absolutamente desastrosas para o País, e consequentemente para Alcochete, e para 

as condições de vida de todos nós.  

Controla-se o défice das contas públicas à custa da redução do investimento 

público, empurrando para as autarquias responsabilidades que não têm! O 

Município de Alcochete sofreu, em 2012, mais um corte de 5% nas transferências 

do Estado. 
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Agravando este ataque ao poder local, surge a lei da reforma administrativa que 

propõe a fusão voluntária de municípios, pretende a eliminação da representação 

plural e democrática dos executivos camarários, estabelece critérios de extinção e 

agregação de freguesias. 

O poder local democrático, conquista e valor de Abril, tem tido um papel 

preponderante na melhoria das condições de vida das populações: no investimento 

em infraestruturas, em equipamentos desportivos, culturais e desportivos, na 

diversidade das respostas que dá às necessidades das populações. Exemplo 

demonstrativo disto mesmo é a Exposição que inauguramos ontem, aqui na galeria 

dos Paços do Concelho, e que retrata os 35 anos do poder local em Alcochete. 

O progresso e o desenvolvimento são desideratos que estamos apostados em 

prosseguir, quer seja com a realização de obras como é o caso do Centro Escolar de 

S. Francisco, um equipamento de excelência na área da Educação, prioridade deste 

Executivo; quer seja com o desafio que agora se nos coloca da regeneração urbana 

da Frente Ribeirinha de Alcochete ou a reprogramação do Centro Escolar da 

Quebrada. 

A situação difícil já aqui apresentada, os constrangimentos financeiros sufocantes a 

que estamos sujeitos não vergarão o nosso esforço na busca de soluções. Soluções 

que terão forçosamente que ser encontradas na base da imaginação e da 

criatividade e na procura de parcerias. 

Minhas senhoras e meus senhores,  

Este governo e os outros que o antecederam, não cumprem com os valores de 

Abril.  

O nosso país prossegue em direção contrária ao desenvolvimento e ao progresso.  

Mas nós “habitamos a substância do tempo”. Do nosso tempo. E dele não 

abdicaremos nunca, por isso aqui fica o compromisso que, com a mesma convicção 

que outros nos libertaram do fascismo, também nós faremos tudo o que estiver ao 

nosso alcance para que os valores de Abril se cumpram! 

 

VIVA O 25 DE ABRIL! 

VIVA ALCOCHETE! 

VIVA PORTUGAL! 

25 de Abril de 2012 

 


