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Sessão Solene da Assembleia Municipal 
25 de Abril de 2010 

 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Exmos. Senhores Vereadores 
Exmos. Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia (presentes) 
Exmos. Senhores Presidentes das Assembleias de Freguesia (presentes) 
Exmos. Senhores Membros da Assembleia Municipal 
Ilustres e distintos autarcas e demais convidados 
Minhas Senhoras e meus Senhores 
 
Permitam-me que vos dirija uma saudação muito especial por, mais uma vez, nos encontrarmos nesta 
cerimónia e “Sessão Solene Comemorativa do Aniversário da Revolução de Abril de 1974”. 
 
Efectivamente, reunimo-nos, de novo, para celebrar “Abril”! 
 
E, fazemo-lo, não por se tratar de uma romaria ou por simples saudosismo da data e do simbolismo que 
representa. 
 
Ao contrário, reconhecemos a importância desta sessão solene, porque consideramos que a “Revolução 
de Abril” foi, indubitavelmente, um dos momentos mais marcantes da nossa História Contemporânea. 
 
Exactamente por esse facto histórico, é justo e correcto assinalá-lo, assim como passar esse testemunho 
a gerações vindouras e a todos aqueles que já nasceram depois do “25 de Abril” e - não viveram a 
intensidade do processo revolucionário da aliança Povo – Movimento das Forças Armadas e as 
transformações políticas, económicas e sociais que, então, se verificaram. 
 
Efectivamente, convém recordar que a “Revolução de Abril de 1974” não foi, apenas, um golpe de estado 
dirigido pelos generosos “Militares de Abril” que depôs um regime odioso, caduco, castrador – uma longa 
noite de quase 50 anos de fascismo! 
 
De facto, a “Revolução de Abril de 1974” foi uma verdadeira aliança entre o Movimento das Forças 
Armadas e o Povo e, como dizia o poeta: “… Foi Abril que abriu as portas da claridade, permitindo à 

nossa gente que invadisse a sua própria cidade…”, num original, autêntico e genuíno processo de 
transformação do nosso País. 
 



2 
 

 

Processo Revolucionário de grandes transformações políticas, de consolidação de um dos seus primados 
– a Democracia e o Pluralismo Político – Partidário, a Liberdade de Expressão; da elaboração de uma 
das Leis Constitucionais mais progressistas da Europa e do Mundo, onde, ainda hoje, estão plasmados 
os Direitos Liberdades e Garantias dos Cidadãos; da Liberdade e Independência de Povos Irmãos então 
colonizados; das transformações Económicas, da coexistência do sector público, privado e cooperativo, 
do Direito ao Trabalho; do Direito à Saúde e à Segurança Social, do Direito ao Desenvolvimento 
Sustentado, em suma, do Direito à Dignidade Humana! 
 
E, por tudo isto, celebrar “Abril” representa passar este testemunho de um dos mais vibrantes e épicos 
momentos da nossa História. 
 
Mas, celebrar “Abril”, significa também a obrigação de “olhar para a realidade actual” e compará-la com a 
senda do “25 de Abril”, analisar o que se verifica e interrogarmo-nos se valeu a pena o “25 de Abril”? 
 
De facto, na actualidade, assistimos a uma das maiores operações de branqueamento da nossa História. 
De ataques violentos ao nosso sistema jurídico – constitucional e aos seus pilares essenciais. 
 
Assistimos à tentativa de perpetuar o fatalismo e de nos impor soluções passadistas e retrógradas, que 
nos procuram “empurrar” para becos de conformismo e de abdicação de direitos inalienáveis. 
 
Verificamos que o País está numa situação económica e financeira desastrosa e assistimos ao 
agravamento dramático da situação social, com fenómenos de exclusão, de desemprego e miséria 
humana. 
 
Crescem os atentados aos Direitos, Liberdades e Garantias dos cidadãos ou à tentativa do seu 
condicionamento ou mitigação. 
 
Assistimos à destruição dos Sistemas Universais de Saúde e Segurança Social e à tentativa de nos 
imporem soluções eivadas de critérios “economicistas” atentatórios da nossa Liberdade. 
 
Recorro, de novo, a um outro “poeta de Abril”: De facto, “… Só há liberdade a sério quando houver a Paz, 

o Pão, Habitação, Saúde, Educação. Só há Liberdade a sério quando houver Liberdade de mudar e 

decidir, quando pertencer ao Povo o que o Povo produzir”. 
 
Exactamente pelo exposto, é necessário dizer, com clareza que “Valeu a Pena o 25 de Abril”! O 25 de 
Abril faz parte da nossa pele, corre no nosso sangue e como dizia o poeta: “…Agora que já floriu a 

esperança na nossa terra, as Portas que Abril abriu nunca mais ninguém as cerra…”. 
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E dizemos mais! É necessário “retomar o espírito de Abril”, na senda da transformação da Sociedade. 
Continuar a lutar pelos objectivos programáticos do 25 de Abril! 
 
Com esse “espírito” e vontade de continuar a pugnar pelo desenvolvimento do nosso País, temos 
entendido que celebrar “Abril” é, também, construir o Futuro – aprofundar a Democracia Participativa e 
Desenvolver a nossa Terra de forma Sustentada. 
 
E, assim, o fazemos, de novo, neste Aniversário da “Revolução de Abril”! 
 
Para além de um programa diversificado e rico de iniciativas culturais e desportivas - em estreita 
cooperação com o Movimento Associativo - onde se insere esta “Sessão Solene comemorativa”, 
inaugurámos também, durante o fim-de-semana, dois importantes equipamentos urbanos no concelho: O 
Parque do Valbom, em Alcochete e, o circuito de Ginástica de Manutenção, na praia do Samouco. 
 
Efectivamente, como já referimos, comemorar Abril é “ Construir o Futuro” e com estas duas infra-
estruturas agora ao serviço da comunidade, cumprimos os nossos compromissos e o nosso mandato 
político, conferindo ao nosso concelho melhor Ambiente Urbano, dotando-o de melhores equipamentos, 
valorizando o território e a nossa identidade cultural, democratizando a prática desportiva e melhorando a 
qualidade de vida e a saúde da nossa população. 
 
Mas “Construir o Futuro” significa, também, continuar a trabalhar e a lutar pela competitividade do nosso 
território, contra as adversidades que nos querem impor e, acima de tudo, lutar por uma das mais belas 
conquistas de Abril, o Direito à Saúde e à Segurança Social. 
 
Efectivamente, temos assistido da parte dos diferentes Governos - e o actual não é excepção - a uma 
discriminação negativa do nosso concelho. 
 
Por um lado, no não acolhimento das propostas que o Município tem feito, em sede do Orçamento Geral 
do Estado, ou mesmo, em propostas formuladas directamente aos diferentes Ministérios e, por outro, no 
desinvestimento público crescente por parte do Governo Central, em áreas estratégicas como a Saúde e 
a Segurança Social. 
 
Convém, por isso, nesta “Sessão Solene”, recordar o que se tem verificado. 
 
Apesar da dinâmica e pujança de crescimento do nosso território, o Governo, o Ministério da Saúde e 
outras entidades, não acautelaram o Futuro e, ao invés, degradaram a oferta de serviço público e 
universal de saúde e assistência social. 
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Deixaram degradar e reduziram a oferta de serviço público no Hospital Montijo/Alcochete que serve a 
população dos dois concelhos. 
 
Depois, encerraram o SAP – Serviço de Atendimento Permanente do Centro de Saúde de Alcochete. 
 
Não cuidaram de reforçar os Recursos Humanos, pessoal Médico e de Enfermagem, atingindo os 
diferentes serviços níveis de rotura iminente, conduzindo a que cerca de 4.300 utentes do concelho não 
tenham médico de família. 
 
Colocaram-nos - e continuam a colocar-nos -obstáculos políticos, administrativos e jurídicos ao 
desenvolvimento da obra do Centro de Saúde do Samouco. 
 
E, agora, no capítulo mais recente, querem reduzir a prestação de serviço público de saúde, na Freguesia 
de S. Francisco. 
 
A tudo isto dizemos “Não e Basta”! Queremos retomar o “espírito e os Objectivos do 25 de Abril”! E 
relembramos que a Câmara Municipal de Alcochete sempre se disponibilizou para ajudar a encontrar as 
melhores soluções.  
 
Pela parte da Autarquia, sempre o Ministério da Saúde contou com a colaboração institucional da Câmara 
Municipal de Alcochete. 
 
Doámos o terreno onde actualmente funciona o Centro de Saúde de Alcochete, avançámos, em 
substituição do Ministério, com a construção da extensão no Samouco, ajudamos a manter as instalações 
do Passil, apoiámos a extensão de S. Francisco, colaboramos activamente com as autoridades de Saúde 
em parcerias várias na prevenção e promoção da Saúde, designadamente organizando a Feira da 
Saúde, o Atelier Saúde à Mesa, Dia do Relógio de Sol, Mês do Coração, Palestras, Workshops, 
Rastreios, entre muitas outras iniciativas. 
 
Por tudo isto, exigimos ao Governo Central reciprocidade e solidariedade com as nossas populações. 
 
É tempo de “retomar o caminho de Abril – Fazer cumprir o 25 de Abril”! 
 
VIVA O 25 DE ABRIL! 
 
VIVA A LIBERDADE! 
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VIVA ALCOCHETE! 
 
VIVA PORTUGAL! 
 
 
Luís Miguel Franco 
Presidente da Câmara Municipal de Alcochete 


