
Senhor Presidente da Assembleia Municipal e membros da Mesa, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Senhora e Senhores Vereadores, 

Senhoras e senhores Membros da Assembleia Municipal e restantes autarcas, 

Autoridades Civis e Militares aqui presentes, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

É com grande orgulho que me dirijo hoje a vós, em nome do PSD, nesta sessão solene                 

do 25 de Abril. 

Tendo nascido na década de 90, tive o privilégio de viver toda a minha a vida num                 

Estado de Direito Democrático, conhecendo o regime ditatorial apenas através de           

relatos ou de estudos. 

Chegando a esta data comemorativa, é tempo de homenagear os militares que            

contribuíram para o fim da guerra colonial e lutaram pela liberdade que podemos viver              

nos dias de hoje, a liberdade da escolha individual, a liberdade das gerações futuras. 

Das gerações que podem votar em qualquer partido político, independentemente de           

terem nascido homem ou mulher; 

Das gerações que podem escolher fazer os seus estudos noutro país; 

Das gerações que podem optar por cumprir, ou não, o serviço militar, e que não               

tiveram obrigatoriedade de combater na guerra; 

Das gerações que podem exprimir a sua opinião na sua plenitude, sem censuras ou              

receios de quem poderá escutar. 

A minha geração está profundamente agradecida pelas conquistas dos direitos que           

vivemos nos dias de hoje!  

No entanto, importa também relembrar que a Liberdade não se esgota nos direitos             

individuais de cada um e é preciso continuar a pensar nas próximas gerações e que               

futuro poderão ambicionar quando condicionados com as nossas escolhas do          

presente. 

A irresponsabilidade com que temos gerido os recursos naturais e a despreocupação            

que temos tido para com o meio ambiente já começou a dar sinais. É tempo de pensar                 

mais além e de permitir que os nossos filhos, netos e bisnetos também possam ter               

direito a viver num ambiente equilibrado. 

Falando dos nossos jovens do presente, e sendo Alcochete um dos concelhos mais             

jovens do país, devemos também relembrar as dificuldades que os jovens têm            

atualmente em se emancipar, em poder sair de casa dos pais e ter uma vida digna. 



Estes jovens do presente, que são considerados como a geração mais qualificada de             

sempre, a geração que tem em mente que um emprego não é para vida, que cria                

empresas e que cria emprego.  

A geração que, apesar de ser a mais qualificada de sempre, é também a geração mais                

hipotecada de sempre. É a geração que não consegue sair de casa dos pais. É a geração                 

dos salários baixos. É a geração que não pensa na sua reforma porque, provavelmente,              

não a terá se nada for feito pela sustentabilidade da Segurança Social.  

Mas é por toda esta geração que é preciso dar mais oportunidades a estes jovens do                

presente! 

É por toda esta geração que importa garantir a mobilidade social através de uma              

educação de qualidade, sem amarras, inclusiva, moderna e com capacidade de dar aos             

jovens as ferramentas necessárias para construírem o seu futuro.  

É por toda esta esta geração eternamente adiada que urge que todos nós, democratas              

e verdadeiros defensores da Liberdade, sejamos capazes de dar o exemplo e colocar o              

interesse da nossa rua, do nosso concelho, do nosso distrito e do nosso país à frente                

de todas as nossas questões pessoais e partidárias.  

Os alcochetanos e os portugueses estão cansados da instabilidade do presente e da             

incerteza do futuro. Todos nós precisamos de estabilidade e de confiança para            

tomarmos as decisões corretas nas nossas vidas. Cabe-nos a nós, dirigentes políticos,            

darmos-lhes essa confiança.  

Este ano de 2019 iremos presenciar dois atos eleitorais, as Eleições Europeias e as              

Legislativas, sem esquecer as Eleições da Região Autónoma da Madeira. É tempo de             

relembrar que ao celebrarmos o facto de vivermos numa Democracia, celebramos           

também o nosso direito ao voto, e tanto que as gerações anteriores lutaram para que               

pudéssemos ter esse direito.  

Será agora um momento em que somos chamados a exercer o nosso dever cívico de               

votar. Não podemos continuar com os valores de abstenção dos últimos anos. 

 

A nossa Liberdade deve ser exercida com respeito e não pode, em momento algum,              

interferir na Liberdade do próximo! 

A Liberdade não tem dono nem cor política, não é da esquerda, nem é da direita e                 

deve ser praticada todos os dias! 

 

Viva a Liberdade! 

Viva o 25 de Abril! 

Viva Alcochete! 


