Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Senhor Presidente da Câmara Municipal
Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia
Senhoras e Senhores Vereadores
Senhoras e Senhores Deputados Municipais
Membros desta Assembleia
Representantes das Instituições do Concelho, Autoridades e Convidados
Minhas Senhoras e Meus Senhores

Celebramos hoje os 42 anos do 25 de Abril e os 40 anos da Constituição da República.

42 anos de um acontecimento histórico para Portugal, uma revolução que teve a sua origem num
movimento militar das forças armadas, alicerçado num descontentamento profundo, generalizado e
transversal a toda a sociedade, movimento esse liderado por jovens capitães, ávidos de mudança, cujo
principal objectivo era pôr fim à guerra colonial, terminar com a ditadura, promover uma sociedade
democrática e livre, proporcionar a criação de bases sócio - económicas e participação cívica para o
desenvolvimento do país.

Assinalamos na data de hoje 42 anos de um Estado Democrático, Livre e Plural e uma Revolução que
derrubou uma ditadura, que só ficou completa no dia 25 de Novembro do ano seguinte, pois só nesta
data foi derrubada a tentativa imediatamente subsequente de instalação de uma outra ditadura de sinal
oposto à que acabava de ser deposta, impedindo-se assim que Portugal resvalasse numa deriva
totalitária.

O 25 de Abril tem protagonistas, mas não tem donos nem proprietários!
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Teve seguramente derrotados, os que com ele queriam instalar uma ditadura de sinal contrário à que se
tinha acabado de derrubar e que são os mesmos que dele se querem apropriar e que o querem usurpar,
como se dos seus valores fossem únicos e exclusivos defensores e percursores, manipulando e
escamoteando a sua derrota na tentativa frustrada de instalar uma outra ditadura.

E porque temos memória, não podemos esquecer todos os excessos que se cometeram, através das
perseguições políticas que ocorreram imediatamente ao 25 de Abril, as ocupações e até as
nacionalizações que destruíram grande parte do tecido empresarial e que atrasaram por muitos anos o
processo de verdadeira abertura, modernização e democratização do Pais.

42 anos passados e o tempo actual é de procura de soluções, de agir, de construir, sem perder os ideais,
de participação e responsabilização; temos de ganhar eficiência, eliminar redundâncias, racionalizar
recursos, poupar na burocracia.
O desenvolvimento económico do nosso pais tem de passar por eliminar o gasto excessivo e despesas
inúteis e aumentar a riqueza através dos meios de produção. Inovar!
Apostar na criatividade, incentivar o empreendedorismo, desenvolver a qualificação profissional são
medidas que se impõem para alcançar o sucesso. Temos de saber decidir. É um tempo de oportunidades
mas apenas para os mais ousados e mais competentes.
Uma das principais conquistas do 25 de Abril, foi o poder local, este com uma função de proximidade na
resolução efectiva dos problemas, anseios e necessidades da população, devendo este ser liderado por
executivos com visão empreendedora, exigente e eficiente. Sérios na gestão dos dinheiros públicos, que
assumam e respeitem os seus compromissos e responsabilidades. Honestos!
Quando se exige respeito e seriedade, deve-se proceder de igual forma e conduta.
Num tempo de dificuldades e descrença, é nosso dever, pelo exemplo e pela acção, restabelecermos a
confiança e darmos esperança na construção um futuro melhor, mais digno, mais decente para todos os
nossos munícipes.
Sr. Presidente da Assembleia, estimadas e estimados presentes,
Nesta celebração, renovamos o nosso compromisso de modernidade com os valores permanentes e
inspiradores da Liberdade, da Igualdade e da Fraternidade.
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As Freguesias e os Municípios não são contrapoderes ao Estado central. Formam com ele os diferentes
níveis de governação do Estado democrático.
Devemos ter um Município focado no que pode fazer melhor para as Freguesias: no planeamento, na
gestão das redes, equipamentos, vias, na execução de projectos estruturantes, na dinamização
económica, social e cultural.
Devemos ter um Município apto e disponível para o fomento do empreendedorismo e da
empregabilidade, na construção das parcerias com empresas, agentes sociais, prosseguindo o objectivo
de um crescimento inteligente e sustentável.
Devemos ter um Município, onde se racionalize a organização administrativa, que não descure as áreas
fundamentais para a qualidade de vida dos munícipes, que assegure as funções vitais de higiene, saúde,
segurança e acessibilidades, tais como a lavagem e varredura das ruas, a manutenção e conservação do
mobiliário urbano, jardins e outros espaços públicos, passadeiras, passeios, conservação e reparação de
sinalização horizontal e vertical, de estradas e caminhos pedonais.
Devemos ter um Município com um plano atractivo de benefícios fiscais para cativar o investimento e
fixação de indústrias.
Criar emprego.
Gerar receitas municipais, que não aquelas provenientes somente das elevadas taxas municipais
aplicadas actualmente a todos os munícipes deste concelho.
Sermos um município cumpridor, respeitador, e já agora pagador.
Promover o turismo.
Sermos um Concelho competitivo.
É isto que se exige! É isto que todos os munícipes devem de exigir.
Uma palavra em especial para os jovens do concelho, devem defender e reivindicar os seus direitos e
exercerem uma cidadania mais activa.
A vitalidade da democracia depende também da renovação e alternância democráticas. É essa
alternância que dá vigor, que dá força, que regenera as instituições democráticas.
Temos vontade, competência, temos saber e inteligência, confiamos no nosso trabalho e na nossa
capacidade de decisão.
Somos livres na nossa maneira de pensar e agir.
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Temos como principio os interesses e necessidades do nosso Concelho de Alcochete.
Queremos promover a participação cívica da nossa gente, das nossas associações, colectividades, dos
nossos comerciantes e produtores, promover a nossa cultura e tradições. O nosso ADN, o ser
Alcochetano, os nossos genes e características.
Viva a Democracia!
Viva o Concelho de Alcochete!
Viva Portugal!
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