
 

 

DISCURSO DO PRESIDENTE ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Exmº. Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Exmos Vereadores da Câmara Municipal de Alcochete 

Exmos senhores presidentes das juntas de freguesia Alcochete, 

Samouco e São Francisco. 

Exmos senhores membros das Assembleias de Freguesia 

Exmos senhores deputados municipais 

Exmos senhoras e senhores representantes das Instituições do 

concelho 

Exmos senhoras e senhores representantes do movimento 

associativo do concelho 

Minhas senhoras e meus senhores. 

Quero desde já agradecer a vossa presença, que muita dignifica a 

data que hoje estamos aqui a comemorar. 

Estamos hoje aqui reunidos para comemorar os 44 anos da 

Revolução de Abril, um feito inigualável na transformação da nossa 

sociedade, proporcionando o inicio de um processo sem retorno de 

afirmação da Liberdade e da Democracia. 

Como o 25 de Abril não é propriedade das organizações políticas 

mas sim do povo, sendo elas a forma de organização política do 

nosso sistema, gostaria de romper com o presente, e no futuro 

convidar a discursar nesta sessão solene um representante do 

povo, pois reconheço a legitimidade para fazer parte desta sessão 

um seu representante. Neste ano apesar do meu convite, tal não foi 

possível, por falta de tempo, mas penso voltar a fazê-lo na próxima 

comemoração dos 45 anos do 25 de Abril. 



Deveremos estar sempre gratos aos militares de Abril e ao 

movimento popular que nesse dia nos brindaram com a 

transformação social e politica ocorrida nesse feito histórico. 

Somos uma democracia jovem com 44 anos, que procura atingir a 

sua maturidade na defesa dos mais desprotegidos e frágeis, porque 

uma sociedade desenvolvida e na sua plenitude, não se mede na 

forma como trata os seus membros mais protegidos, mas sim na 

forma como trata os mais desfavorecidos. 

Disse no inicio, que a Liberdade e a Democracia se iniciaram nesse 

dia pois, a consolidação e aplicação dos princípios intrínsecos a 

eles, levaram algum tempo a atingirem a sua plenitude, foi um largo 

caminho iniciado no dia 25 de Abril e que ainda hoje se procura 

aperfeiçoar. 

Quero aqui louvar todas as pessoas que nos anos seguintes, por 

vezes perante adversidades e falta de respeito pelo os direitos dos 

outros, enfrentaram esses momentos com firmeza, nunca deixando 

de invocar o seu direito ao pensamento livre e democrático, muitas 

vezes deparando-se com episódios impróprios de uma Liberdade e 

Democracia.  

A eles um muito obrigada, pois foi graças ao seu empenho, 

perseverança e rectidão na defesa dos seus direitos que hoje 

pudemos de forma livre estar aqui sem receios e medos. 

Estes actos ajudaram a cimentar os direitos de todos a livre 

expressão e pensamento, valores intrínsecos à liberdade e 

democracia plena. 

Citando um grande humanista, Nelson Mandela, ele afirmou “ Para 

ser livre não é apenas arrematar uma de correntes, mas viver de 

uma forma que respeite e aumente a liberdade dos outros”.  

E ele afirmou ainda “ O que vale na vida não é o simples facto de 

termos vivido. É o que temos feito de diferença na vida de outras 

pessoas que irão determinar o significado da vida que levamos”. 



Ora que lugar melhor para aplicar estes princípios senão no 

desempenho de cargos políticos e no desempenho de cargos 

públicos. 

Hoje vivemos um tempo onde existe ainda a critica fútil e vulgar, 

aos que de forma diferente pensam, não nos abstraindo ás vezes 

de adjectivar pessoas, só porque defendem ideias diferentes das 

nossas, ora isso era uma das bases para existir a censura, que 

combatia os que pensavam de forma diferente, esse tempo acabou 

e não há retorno, somos livres. 

Não sendo a Liberdade e a Democracia propriedade das 

organizações políticas, mas sim do povo, é no entanto evidente que 

é a forma como a democracia está organizada. Como alguém disse, 

“não sendo o sistema democrático, um sistema perfeito, pois 

sistemas perfeitos não existem, é ainda dos sistemas imperfeitos o 

melhor que temos”. 

Os partidos políticos são ainda uma das forças organizativas que os 

povos que vivem em liberdade e democracia, usam na 

administração da causa pública. 

Vivemos um tempo de perigos, espelhado no descrédito na política, 

cuja melhor demonstração é o elevado absentismo aos actos 

eleitorais, que ronda os 50%, ou seja 1 em cada 2 portugueses não 

exerce o seu direito de voto, direito esse que tão difícil foi de obter. 

Devemo-nos questionar o porquê, e proceder a uma reflexão 

profunda de tal tamanho descrédito nas organizações políticas, isto 

porque estamos a construir um campo fértil ao aparecimento dos 

populismos que vão surgindo na Europa, com a defesa de ideias 

que nos fariam retroceder décadas no avanço civilizacional. 

Devemos pensar se este descrédito não é fruto essencialmente na 

forma como desempenhamos a nossa actividade perante os 

eleitores e na forma como desempenhamos os cargos de 

responsabilidade pública. 



Hoje, olhamos para esta sala e vislumbramos muitos jovens eleitos, 

nos órgãos autárquicos do concelho. Quero expressar a minha 

esperança que tragam vida nova ao pensamento político, pois 

muitos já nasceram no pós 25 de Abril, e dizer que acredito no 

vosso potencial. 

Que não se deixam influenciar pela crítica dos que vos intitulam de 

inexperientes. Pois inexperientes todos somos um dia até ao 

momento de que o deixamos de ser. E para os que vos criticam, 

direi que essa experiencia levou ao absentismo que todos nós 

conhecemos, pois o povo não reconhece neles motivação para o 

exercício do seu direito de voto. 

 Deveremos empenhar a nossa luta na motivação destas pessoas 

desmotivadas, e se isso for conseguido já terá valido a pena o 

exercício nos órgãos a que pertencemos. 

Hoje enfrentamos alguns desafios, mormente na defesa de valores 

sociais, tão importantes na vivência em sociedade. Abusamos na 

utilização do nosso direito de liberdade de expressão, e usando-o 

muitas vezes ultrapassamos a linha ténue que divide o respeito pelo 

próximo e a falta de respeito pelo direito que os outros tem. 

Para combater isto é necessário essencialmente educar os nossos 

jovens, eles são o nosso maior tesouro. Eles são o nosso futuro. 

Não perceber isto é hipotecar o nosso futuro e os valores que 

defendemos. Sendo o sistema de educação essencial na defesa do 

nosso sistema democrático.  

Devemos tornar os nossos jovens mais críticos e reivindicativos na 

defesa dos seus direitos e liberdades, hoje os nossos jovens são 

educados essencialmente para a aquisição do conhecimento, 

faltando na aprendizagem espaço para a crítica e pensamento livre 

e consolidado. 

O que semearmos hoje influenciará o que colhemos amanhã. 

Viva o 25 de Abril 



Viva a Liberdade. 

Obrigada 

 

 


