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114.º ANIVERSÁRIO DA RESTAURAÇÃO DO 

CONCELHO DE ALCOCHETE 

 

 

 

 

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete, 

Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Alcochete, 

Exmos. Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, 

Exmos. Senhores Presidentes das Assembleias de Freguesia, 

Exmos. Senhores Deputados Municipais e outros Autarcas,  

Exmos. Senhores Representantes de Autoridades Religiosas, 

Militares e de Segurança, 

Exmos. Senhores Representantes do Movimento Associativo,  

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Estimadas e Estimados Munícipes, 

 

Gostaria de começar por saudar e agradecer a vossa presença 

nesta cerimónia alusiva às “Comemorações dos 114 Anos da 

Restauração do nosso concelho de Alcochete” e endereçar uma 

saudação muito especial, a título pessoal e em nome do Executivo 



Municipal, aos nossos convidados e homenageados desta Sessão 

Solene. 

 

Esta cerimónia tem vindo a realizar-se, anualmente, de forma 

prestigiante para assinalar com a dignidade devida um dos 

momentos mais importantes da nossa História, respeitante ao 

“Aniversário da Restauração do nosso Concelho”, momento 

afirmativo da nossa identidade enquanto Povo, mas também da 

nossa autonomia política e administrativa, enquanto território e 

autarquia local. 

 

 Em regra, temos associado a esta cerimónia, um programa 

cultural e desportivo digno e prestigiante para a nossa 

comunidade, num processo assumido de partilha entre a Câmara 

Municipal, o Movimento Associativo - em especial a Sociedade 

Imparcial 15 de Janeiro de 1898 - e os cidadãos, mas 

aproveitando também o momento para homenagear os melhores 

exemplos da nossa comunidade e perspectivar o nosso futuro 

próximo. 

 

Este ano, embora mais condicionados que o habitual, devido à 

grave crise económica e social que atravessamos, mas com o 

mesmo empenho e dedicação à causa pública, conjugamos a 

efeméride com outros momentos dignos de registo histórico, 

como o 35.º Aniversário da Institucionalização do Poder Local 



Democrático - designado por muitos como a “mais bela conquista 

do 25 de Abril” - e a Reforma Administrativa anunciada pelo 

Governo da República e designada por “O Livro Verde do Poder 

Local” ou, como muitos também a têm designado, “ O Livro 

Negro do Poder Local”.  

 

Assim, realizamos uma vez mais esta cerimónia, não só para 

relembrar o momento histórico de recuperação da nossa 

autonomia política e territorial, mas, simultaneamente, para 

continuar a relembrar todos aqueles que, de forma determinada, 

ombrearam na luta pela afirmação da nossa identidade e pelo 

reforço do nosso sentir enquanto comunidade e, ainda, para 

prestar homenagem às nossas personalidades e instituições que se 

notabilizam pelos seus méritos pessoais e por excepcionais feitos 

cívicos ou por relevantes serviços prestados à comunidade, tendo 

subjacente um objectivo comum: construir um futuro melhor para 

o nosso Concelho de Alcochete! 

Este ano, quisemos conferir uma especial atenção e prestar tributo 

ao papel relevantíssimo do “Poder Local” na nossa sociedade, 

assim como à dimensão do “Trabalho” e aos profissionais em 

funções públicas, que são o rosto da nossa Administração 

Autárquica e a referência de cidadania e do serviço público. 

 



Nesse sentido, a Câmara Municipal de Alcochete, reunida a 18 de 

Janeiro e de forma a assinalar devidamente o “114.º Aniversário 

da Restauração do Concelho”, deliberou atribuir: 

 

Medalha D. Manuel I: 

Junta de Freguesia de Alcochete 

Junta de Freguesia de Samouco 

Junta de Freguesia de São Francisco 

 

Medalha Municipal de Bons Serviços: 

Filipe Rocha Sequeira 

Estêvão José Capela Garrett 

Idália Maria Coelho Fonseca Bernardo 

A todos os Homenageados, pessoas individuais e instituições do 

Poder Local, o nosso agradecimento colectivo pelo contributo 

prestado em prol do Município de Alcochete e dos seus cidadãos. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

  

Permitam-me algumas considerações sobre o momento que 

vivemos e a sua inserção sistemática na actualidade. 

 

A Assembleia da República aprovou a LOE/2012 apresentada 

pelo Governo. Este diploma, infelizmente para todos nós, 

evidencia a continuação e o aprofundamento de um caminho que 



conduziu o País à grave situação em que se encontra e enuncia um 

conjunto de objectivos e medidas absolutamente desastrosas para 

o País (e para Alcochete) e para as condições de vida de todos os 

portugueses. 

 

Estas opções, associadas à grave recessão económica e social em 

que vivemos e às medidas da chamada “Troika”, traduzem a 

imposição de sacrifícios a quem não tem qualquer 

responsabilidade na situação e constitui nossa convicção que 

dificilmente conduzirão a um processo de recuperação económica 

e de saída da crise.  

 

Comprovando estas preocupações, persistem as mais elevadas 

taxas de desemprego, 13,2% (a 4ª maior da UE) e todos os 

indicadores apontam para o seu agravamento neste ano.  

 

Para além disso, a LOE/2012 consolida um défice orçamental de 

4% do PIB, revelando, uma vez mais, a vontade política de 

“controlar o défice das contas públicas” à custa da destruição de 

postos de trabalho, da redução de salários e direitos dos 

trabalhadores, da destruição das funções sociais do Estado e de 

cortes nas prestações sociais e da redução do investimento 

público, transferindo a responsabilidade deste défice para as 

autarquias com novas reduções nas transferências do Estado.  

 

A título de exemplo, o Município de Alcochete é presenteado 



com uma nova redução de 5%, significando menos 142.820,00€ 

de transferências do Estado e, cumulativamente, reduções que 

atingem presentemente os 14%, ou seja, um corte de 

413.724,00,00€. 

 

No que diz respeito ao PIDDAC, a LOE/2012 assume 

publicamente o continuo esvaziamento do investimento público 

na medida em que neste Plano não é considerada qualquer 

proposta de investimento da Administração Central no Concelho. 

Esta é, seguramente, a LOE que marca o fim do PIDDAC! 

 

Estamos, assim, perante uma LOE/2012 que acentuará um rumo 

para o País de crescente pobreza, de redução substancial dos 

rendimentos e condições de vida dos cidadãos, de injustiças 

sociais, de aprofundamento da recessão económica e do 

desemprego, de comprometimento do regime democrático e da 

soberania nacional!  

Especificamente, no domínio laboral, a LEO/2012 significará a 

diminuição gravosa de salários na Administração Pública, a 

redução do valor do trabalho extraordinário, o corte dos subsídios 

de férias e de Natal, o despedimento sem justa causa e o 

condicionamento da contratação colectiva. Tudo isto resulta numa 

compressão clara dos direitos dos trabalhadores, com uma 

particular incidência nos funcionários públicos, ameaçando a 



coesão social e abrindo caminho a um retrocesso civilizacional 

sem precedentes. 

No que diz respeito aos serviços públicos e às funções do Estado, 

esta LOE/2012 vai representar a diminuição e encerramento de 

serviços a prestar às populações, provocará constrangimentos no 

Serviço Nacional de Saúde, limitará o direito ao ensino, reduzirá a 

acção social escolar, vai estiolar as actividades culturais e 

promoverá a desagregação do sistema de transportes públicos. 

Nas áreas da Educação e da Saúde, a LEOE/2012 anuncia cortes 

que prefiguram o fim da Escola Pública e do Serviço Nacional de 

Saúde!  

Especificamente na Saúde, verificar-se-á um aumento 

significativo das taxas moderadoras, cortes nos exames 

complementares de diagnóstico e uma política de recursos 

humanos restritiva que poderá colocar em causa uma boa 

prestação de cuidados médicos. Aliás, no nosso concelho e neste 

domínio, já começámos a sentir os efeitos desta política! 

 Em Alcochete, no Centro de Saúde, depois do encerramento do 

SAP (Serviço Permanente), foram reduzidos os Serviços de 

Apoio Complementar (SAC) aos domingos e feriados a partir das 

14h. No Passil, desde Setembro que não existe serviço de 

enfermagem devido a ausência de várias enfermeiras por motivos 

de doença. Em S. Francisco, foi encerrada a extensão local. No 



Samouco, os recursos humanos médicos e de enfermagem são 

insuficientes. O transporte de doentes em ambulância passou a ser 

mais caro, devido ao corte do financiamento aos Bombeiros. 

Acresce a isto o encerramento do serviço de observação (SO) da 

urgência do Hospital do Montijo, que serve as populações dos 

dois concelhos e que deixou de funcionar a partir do dia 1 de 

Outubro. As razões economicistas invocadas para a 

implementação destas medidas, traduzem-se em pior e mais cara 

Saúde! 

No plano autárquico, quer na LOE/2012, quer no “Documento 

Verde da Administração Local”, já em discussão pública, 

anuncia-se um conjunto de medidas merecedoras de igual 

rejeição! 

Uma vez mais, não se aplica a Lei de Finanças Locais e são 

retirados 120 milhões de euros em relação a 2011, sendo que 

Alcochete receberá, apenas, 2.737.661 euros (dois milhões, 

setecentos e trinta e sete, seiscentos e sessenta e um euros). 

Reduz-se a capacidade de endividamento municipal, numa 

revisão retroactiva de duvidosa constitucionalidade, colocando, 

por via administrativa, a maioria dos municípios numa situação de 

ultrapassagem desses limites, sem que factual e verdadeiramente 

o seu endividamento tenha aumentado. Se a isto juntarmos a 

quebra de receitas locais, agrava-se a situação financeira das 

Autarquias, com consequências no investimento municipal e 



repercussões na actividade económica local e no aumento do 

desemprego. 

No que à Organização Administrativa do Território diz respeito, o 

Governo propõe a fusão voluntária de Municípios, elimina a 

representação plural e democrática dos executivos camarários e 

estabelece critérios de extinção de freguesias.  

Como facilmente se compreende, o Município de Alcochete 

rejeita em absoluto estas propostas, porque atentatórias do Poder 

Local Democrático, mas, em especial, da nossa identidade 

política, da nossa História e do nosso sentir enquanto Povo e 

Comunidade! 

Apesar do quadro económico, financeiro e social descrito, o 

Município de Alcochete aprovou recentemente os seus 

documentos previsionais para 2012. 

Estes documentos reflectem a consciência da realidade descrita, 

mas, igualmente, preconizam a prossecução e o cumprimento das 

grandes linhas programáticas e compromissos já assumidos pela 

Câmara Municipal, embora reconhecendo que não ao ritmo 

desejado. 

 

Nesse sentido e respeitando esses compromissos, inaugurámos, 

ontem, o Centro Escolar de S. Francisco, o maior investimento de 

sempre realizado no concelho e que constitui um motivo de 

orgulho. 



Vamos concluir os Projectos de Execução do Centro Escolar da 

Quebrada Norte e abrir de imediato um processo negocial no 

sentido de conseguir a sua reprogramação física e financeira. 

 

Estamos a concluir os Projectos de Execução para a 

Requalificação da Frente Ribeirinha e aprovámos, recentemente, a 

contratação de um empréstimo destinado ao financiamento desta 

importante e estratégica obra de Regeneração Urbana de 

Alcochete. 

 

Vamos continuar a trabalhar no sentido de ordenar o nosso 

território e criar as condições objectivas para continuar a captar 

investimento público e privado, em simultâneo com a 

dinamização do nosso tecido económico e a qualificação da sua 

actividade empresarial. 

 

Em síntese, continuaremos a pugnar pela defesa intransigente da 

qualidade de vida dos nossos cidadãos e para alcançar esse 

desígnio, contamos com o apoio empenhado de todos os eleitos, 

trabalhadores das Autarquias e população em geral, 

perspectivando sempre Alcochete como um concelho com Futuro! 

 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 



Permitam-me, ainda, algumas considerações finais a propósito da 

anunciada Reforma Administrativa proposta pelo Governo da 

República. 

 

No essencial, as grandes linhas de orientação constantes do 

referido documento começam por enfatizar que, no ordenamento 

jurídico português, existem actualmente 308 Municípios e 4.259 

Freguesias, um número considerado “desproporcional e 

exagerado”, quando a verdade e a realidade comparada com 

outros Países da Europa evidencia que Portugal tem indicadores 

equilibrados quanto a esta matéria. 

Dando corpo a este entendimento, o Governo avança para a 

“reorganização” da Administração Local, através de um plano de 

consolidação que reveja a reorganização e a redução significativa 

desse número de Autarquias, assente em quatro pilares: 

- A reestruturação do Sector Empresarial Local; 

- A reorganização do território; 

- A redefinição do modelo de gestão municipal, intermunicipal e 

de financiamento; 

- O reforço da Democracia Local. 

 

Analisemos alguns dos impactos políticos, jurídicos e económicos 

das medidas entretanto anunciadas: 



- Assistimos ao congelamento dos salários dos funcionários 

públicos, limitação das suas promoções, aumento dos impostos e 

o corte de transferências para as autarquias; 

 

- Rotura ideológica com o paradigma constitucional que 

conhecemos, traduzido em significativas mudanças no 

desenvolvimento normal da vida dos seus destinatários, limitação 

da autonomia económica das autarquias, redução da sua 

capacidade de endividamento e a suspensão do excepcionamento 

em investimentos previstos na Lei de Finanças Locais 

(designadamente no QREN e na reabilitação urbana). 

- Dúvidas quanto à constitucionalidade das medidas, face aos 

princípios, quer da legalidade, quer da autonomia do Poder Local. 

 

Com o pretexto de que somos obrigados a cumprir o programa da 

“Troika”, recuperam-se orientações políticas antigas para 

subverter o Poder Local Democrático, considerado como uma das 

mais importantes conquistas do 25 de Abril! 

 

De facto o pacote legislativo que se encontra em curso 

significa uma completa destruição de alguns dos princípios 

mais progressistas e avançados do Poder Local em Portugal:  

- Um Poder Local amplamente participado que tem sido uma 

verdadeira escola da democracia política; 



- Um Poder Local Democrático com composição plural, 

integrando, proporcionalmente, representantes dos diferentes 

partidos, de acordo com a vontade popular expressa de forma 

directa e universal; 

- Um Poder Local constitucionalmente protegido e dotado de 

efectiva autonomia política, administrativa e financeira; 

- Um Poder Local que integra a organização democrática do 

Estado, não subsidiário, nem dependente do nível central. 

 

E, se dúvidas houvesse quanto a esta interpretação, relembro o 

que consta da LEO/2012, confirmando-se estes pressupostos de 

asfixia financeira e de liquidação da autonomia política e 

administrativa do Poder Local, procurando transformar as 

autarquias em meras “dependências” da Administração Central, 

desprovidas de meios e de competências. 

 

Concomitantemente, as medidas preconizadas pelo Governo 

representam um programa de agressão às populações e às suas 

condições de vida, ameaçando direitos e serviços públicos! 

 

Pelo exposto, consideramos possível identificar as principais 

linhas de força desta “manobra de subversão do Poder Local”: 

 

 



a) O desfiguramento do Sistema Eleitoral p/ as Autarquias 

Locais, eliminando a eleição directa das Câmaras 

Municipais, reforçando o poder absoluto unipessoal, a 

redução do número de eleitos (nas Câmaras e 

Assembleias Municipais), a imposição de um regime de 

executivos homogéneos/monocolores, acabando com as 

características plurais e democráticas hoje existentes e 

instalando condições para a ausência de controlo 

democrático, de transparência e até corrupção. 

b) A instituição de um regime de finanças locais assente na 

fiscalidade local, reduzindo os factores de coesão e 

eliminando o princípio constitucional da “justa repartição 

entre a administração Central e Local, antecâmara da 

liquidação da autonomia financeira do Poder Local; 

c) Uma subversão do actual regime de atribuições e 

competências municipais, transferindo-as para estruturas 

“supra municipais”, ao arrepio de um verdadeiro 

processo de descentralização política que se verificaria se 

fossem instituídas as “Regiões Administrativas”; 

d) A extinção de centenas de freguesias, eliminando a 

participação política e democrática das populações, 

reduzindo a proximidade e retirando força à 

representação dos interesses locais. 

 



Permitam-me, ainda, uma nota final sobre algumas notícias 

vindas a público, ou o resultado de pseudo reflexões de alguns 

comentaristas sobre estas matérias, todas assentes em 

denominadores comuns: 

- Uma ofensiva generalizada contra o Sector Público e as Funções 

do Estado; 

- Um empolamento exagerado de algumas deficiências de 

funcionamento das Autarquias, algumas delas provocadas pelos 

próprios Partidos que agora protagonizam este processo (veja-se 

quem usou e abusou da criação de empresas municipais – em 

regra, Autarquias do PS/PSD e CDS); 

- A repetição intencionada de acusações de despesismo e 

endividamento para suportar visões economicistas e reducionistas 

de transformação das autarquias em entidades sem funções e 

serviços operacionais, reconduzindo à privatização do serviço 

público; 

- Finalmente, explorando sentimentos primários, com a intenção 

deliberada de “virar populações e territórios” uns contra os outros, 

cumprindo a velha máxima de “dividir para reinar”. 

 

No entanto, conscientes da importância de participarmos neste 

debate nacional, a CMA e a AMA tomaram já uma posição 

política sobre esta matérias, remetendo-as para os diferentes 

Órgãos de Soberania e agentes políticos e posso desde já anunciar 

– vos que o Município de Alcochete pretende promover um 



debate profundo sobre este assunto, convidando publicamente 

todos os responsáveis nacionais autárquicos dos diferentes 

partidos com assento na Assembleia Municipal de Alcochete para 

reflectir esta matéria com a população do concelho. 

 

Não antecipando as conclusões do referido debate que vamos 

impulsionar, permito-me dizer-vos e creio que só aqueles que não 

conhecem a nossa História, designadamente o combate travado 

para a “Restauração do Concelho, a 15 de Janeiro de 1898”, 

processo histórico de afirmação da nossa autonomia política e 

administrativa, podem alguma vez pensar que vamos ficar de 

braços cruzados! 

 

Desenganem-se, pois! Para todos eles e ao próprio Governo, 

temos uma mensagem muito clara e inequívoca que gostaríamos 

de vos transmitir! 

Considerando a natureza do documento de enquadramento do 

Poder Local e a inoportunidade da sua implementação, que se 

considera lesiva dos interesses das populações, o Município de 

Alcochete, através dos seus órgãos representativos, expressa sem 

quaisquer equívocos a reprovação deste “Documento Verde da 

Reforma Administrativa do Poder local” e a rejeição liminar das 

propostas nele contidas! 

 



Estamos disponíveis, e assim o faremos durante o debate alargado 

com as populações, para apresentar contributos no sentido de uma 

“verdadeira reforma administrativa que prossiga os princípios 

estabelecidos na nossa Lei Fundamental e que reforce a 

descentralização política, administrativa e financeira do Poder 

Local Democrático, a Institucionalize as Regiões Administrativas 

e aprofunde a democracia participativa!   

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Pela nossa parte, com dedicação à causa pública, tudo faremos 

para desenvolver a actividade municipal e prosseguir os 

objectivos preconizados, com uma gestão democrática e 

participada, envolvendo os cidadãos, os trabalhadores da 

Autarquia e todos os agentes de desenvolvimento do concelho, 

procurando alcançar um “futuro harmonioso e o 

desenvolvimento sustentado do Concelho de Alcochete, 

planeado à escala e dimensão humana, servindo as pessoas, os 

seus direitos e interesses e a sua qualidade de vida”. 

 

Viva o 15 de Janeiro! 

 

Viva o Município de Alcochete! 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Alcochete 

Dr. Luís Miguel Carraça Franco 



 


