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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

4.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 25 de abril de 2019 

 
Sessão Solene 

Comemorativa do 45.º Aniversário 
do dia 25 de Abril de 1974 

 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

Vítor Edmundo Proença da Silva, eleito pelo BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Álvaro Soares da Cunha, eleito pelo Partido 
Socialista, por Maria João Ferreira Pinto. 
 
 
Sónia Andreia Dias Vaz Cardoso, eleita pelo 
Partido Socialista, por João António Leal Cruz 
Franco. 
 
 
Maria de Fátima Amaral, eleita pela Coligação 
Democrática Unitária, por Ana Cristina Jacinto da 
Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 
Carlos Manoel Viana da Cunha Luz, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Luís Miguel 
dos Santos Balasteiro. 
 
 
Ricardo da Cunha Costa Andrade, eleito pelo 
PPD/PSD Partido Social Democrata, por Catarina 
Alexandra Soares Lopes. 
 
 
 
 

Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo Bloco 
de Esquerda, por Vítor Edmundo Proença da 
Silva. 
 
 
 
Glória Maria Trindade, Presidente da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, pelo substituto legal João 
Valente Breia. 
 
 
Orlanda Maria Oliveira Rodrigues, Presidente da 
Junta de Freguesia de Loures, pela substituta 
legal Elisa Maria Rodrigues dos Santos Pinéu. 
 
 
Ricardo Jorge Monteiro Lima, Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
pelo substituto legal Ricardo Alexandre da Silva 
Bastos. 

 
 
 
 

Antecedendo a Sessão Solene, a Banda da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures interpretou o Hino da 
Associação e a Marcha Harmonique. 
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Seguiu-se a cerimónia de hastear de bandeiras, 
pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelo 
Sr. Presidente da Câmara Municipal e pela Sr.ª 
Substituta Legal da Presidente da Junta de 
Freguesia de Loures, ao som de A Portuguesa 
interpretada pela Banda da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures. 

 

 
 
 

 
 
 
 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal de 
Loures cumprimentou e apresentou as boas-
vindas às entidades e individualidades presentes, 
e agradecimentos e aplauso à Banda da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, bem como agradecimento 
aos funcionários da Câmara Municipal e da 
Assembleia Municipal que colaboraram na 
organização do evento. 

 
 

 

INTERVENÇÕES 
 

PPM - Partido Popular Monárquico 
 

Bruno Miguel de Oliveira Nunes 
 

 
 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal 
 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
Exmos. Senhores Vereadores 
 
Exmos. Senhoras e Senhores Deputados 
Municipais 
 
Lourenses 
 
 
Celebramos hoje 45 anos do 25 de Abril, 
celebramos assim 45 anos de liberdade, 
celebrando assim 45 anos de Democracia, o que 
significa recordar mulheres e homens que se 
opuseram, é manter viva a ideia que quando não 
reformamos, quando mantemos o sistema minado, 
são necessárias revoluções. 
 
Sou de uma geração que já não se imagina a viver 
sem ser em democracia pluralista, sou de uma 
geração que reconhece os valores da liberdade de 
Abril, mas não esquece que para que esses 
valores imperassem foi necessário um 25 de 
Novembro. 
 
Ao contrário do tantas vezes repetido, ao contrário 
do tantas vezes afirmado, e apesar do 25 de Abril 
ter nomes e autores que não devem ser ocultados 
da história, o 25 de Abril, assim como o 25 de 
Novembro não é propriedade nem da Esquerda 
nem da Direita, os 25 são propriedade do Povo 
português que sentiu a necessidade de se impor e 
terminar com a mordaça em que vivia. 
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Que nesta data não esqueçamos nunca, que no 
pós 25 de Abril foram abertas feridas na sociedade 
que ainda hoje imperam no sentimento e na forma 
de muitos fazerem política. 
 
Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da 
Câmara Municipal 
 
Não esqueçamos nunca que no pós 25 de Abril se 
iniciou um processo revolucionário que pretendia 
encaminhar o nosso Portugal para uma 
democracia pouco livre, não esqueçamos nunca 
que mesmo após o 25 de Novembro de 75 só em 
1982 com a revisão da constituição se determinou 
o fim do Conselho da Revolução. 
 
Sou de uma geração que aceita a Europa, sem 
esquecer que somos o Estado com fronteiras 
definidas há mais anos e que por isso temos a 
nossa auto determinação e temos a nossa 
independência. 
 
Sou de uma geração que olha o poder local como 
uma ferramenta de aproximação da política à 
sociedade, que considera que a política de 
proximidade e o municipalismo são conquistas de 
Abril e de Novembro que devem ser preservadas e 
cuidadas. 
 
Sou de uma geração que acredita que o tempo 
corre contra nós e por isso o Hoje tem uma 
importância de ação urgente, sem esquecer o 
passado e com os olhos postos no futuro. 
 
Citando um dos nomes de Abril: 
 
«Como todos sabem, há diversas modalidades de 
Estado. Os estados sociais, os corporativos e o 
estado a que chegámos». 
 
A frase, como sabem, foi proferida por Salgueiro 
Maia, mas poderia ser proferida por qualquer um 
de nós aqui hoje presentes. 
 
Chegámos 45 anos depois a uma democracia 
onde o modelo partidário está esgotado, onde a 
liberdade continua amordaçada, onde ser contra 
em certos partidos dita a expulsão, onde querer 
fazer apenas por benefício ao POVO é visto como 
“isto deve ter segundas intenções onde muitas 
vezes as relações de proximidade, ou o cartão de 
militante se sobrepõem ao mérito. 
 
45 anos depois e continuamos a tentar impor mais 
Estado e menos privado, porque continuamos com 
uma política e uma visão Cubana de quanto mais 
Estado melhor. 
 

45 anos depois e o Povo tem liberdade no dia de 
voto, mas a sua liberdade continua condicionada 
no dia seguinte. 
 
 
Com tudo o que Abril e Novembro nos deram de 
bom, vieram os excessos, vieram as perdas de 
valores, a crise de identidade nacional, e veio 
também o medo de ostentar símbolos nacionais 
com a falsa mensagem de “quem é nacionalista é 
fascista”. 
 
45 anos depois e os símbolos nacionais são 
respeitados quando os remetemos ao Futebol, 
durante 45 anos foi preciso um cidadão 
estrangeiro apelar ao Povo para colocar a 
bandeira na janela em 2004 para que as bandeiras 
e símbolos saíssem da gaveta carregados de pó. 
 
Hoje, 45 anos depois, quem fez Abril e quem fez 
Novembro está maioritariamente frustrado, 
cumpriu-se muito, mas deixámos que o “à 
vontade” se torna-se no “à vontadinha”. 
 
Os mais novos olham para o dia 25 de Abril como 
um dia feriado, os mais velhos com saudosismo, 
os mais novos descrentes no sistema político, nos 
seu representantes, os mais velhos acreditam 
numa sigla, num partido, na esperança de que 
quem os representa possa defender o que 
defendia no passado. 
 
Continuamos numa lógica de Esquerda vs Direita 
quando o mundo e a realidade já nos impõem 
novas formas de pensamento, impõe que todos os 
representantes trabalhem em conjunto para o bem 
comum. 
 
Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da 
Câmara, minhas Senhoras e meus Senhores 
 
A liberdade de hoje é diferente mas existe, mas a 
mordaça e as limitações democráticas também 
continuam a existir e estão presentes no dia a dia.  
 
O perigo e atentado à nossa liberdade está hoje 
ao virar da esquina, está hoje nas nossas mãos, 
nas redes sociais, nas Fake News, uma nova 
realidade de propaganda mas agora disponível a 
todos, está na necessidade de um Chefe de 
Estado gerir a sua popularidade pelo programa da 
manhã na TV, da política se ter transformado num 
reality show. 
 
Repito o que já hoje disse e citei, nunca é demais: 
 
«Como todos sabem, há diversas modalidades de 
Estado. Os estados sociais, os corporativos e o 
estado a que chegámos». 
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Cabe a todos, os eleitos, os não eleitos, os 
partidos, os movimentos, TODOS mudar ou tentar 
mudar o estado em que chegámos! 
 
 
Obrigado! 

 
 
 

CDS-PP - Partido Popular 
 

 
 

Lizette Braga do Carmo 
 

Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 
 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 
 
Senhoras e Senhores deputados, Senhores 
Vereadores, Senhores Presidentes de Juntas, 
estimado Público aqui presente 
 
 
Celebram-se hoje os 45 anos da Democracia em 
Portugal. 
 
O CDS presta a sua homenagem a todos aqueles 
que fizeram o 25 de Abril de 1974 e o confirmaram 
no 25 de Novembro de 1975 e que por isso 
contribuíram para que Portugal seja hoje um 
Estado Democrático, membro de pleno direito da 
União Europeia e na NATO. 
 
Também hoje, relembramos, naturalmente, todos 
aqueles que foram perseguidos, ou até exilados, 
por se oporem ao antigo regime. 
 
Ainda aqueles que, na esperança de uma abertura 
e de uma primavera que falharia, procuraram, por 
dentro, reformar o regime e abrir Portugal à 
Europa. 
 
Homenageamos assim todos aqueles que, antes e 
depois do 25 de Abril, combateram qualquer forma 
de totalitarismo e defenderam a liberdade como 
valor em si mesmo e como pressuposto para a 
prosperidade que ainda buscamos. 

É preciso relembrar o passado, mas sempre a 
compreender o presente e principalmente a 
projetar o futuro. 
 
Nas últimas décadas, em Portugal e em muitos 
países da Europa, as mulheres alcançaram 
direitos de igualdade à custa de muito esforço, 
trabalho e dedicação. Porém as estruturas 
políticas e económicas ainda são maioritariamente 
constituídas por homens. É tempo de mudança, 
não nos podemos acomodar. 
 
Sabemos também que os jovens se afastam cada 
vez mais da vida política devido à crescente 
insatisfação existente com as estruturas 
existentes, sendo necessário criar condições para 
que possam participar nas decisões de futuro, 
quer a nível político quer a nível económico. Serão 
eles o futuro e garante da nossa democracia. 
 
Beneficiámos de fundos comunitários que 
permitiram a construção de infraestruturas que 
mudaram a face de um País que, ainda hoje, se 
divide entre litoral e interior. 
 
E, por isso, sofremos com a crise das dívidas 
soberanas, com a recessão e com o desemprego, 
sobretudo dos mais jovens e dos desempregados 
de longa duração, como pensávamos que já não 
voltaria a acontecer. 
 
E é assim que devemos tentar compreender o 
presente. 
 
Compreender que o mundo mudou e mudou 
rapidamente. 
 
Compreender que a crise económica que assolou 
a Europa e que está à porta de tantos de nós, só 
se ultrapassa com confiança, crescimento e 
investimento. 
 
O mundo da globalização não se adequa nem ao 
dirigismo nem à rigidez. 
 
Compreender a tragédia humana que 
persistentemente está diante dos nossos olhos, 
em que centenas de milhares de pessoas, todos 
os dias, dando a sua vida como testemunho, 
fogem do horror e procuram a Europa como 
refúgio e reconheçamos a dramática incapacidade 
de resposta da União. 
 
Perceber que Portugal, a Europa e o Mundo, 
enfrentam desafios no presente que o passado 
não previa e que o futuro não recomendava 
seguramente. 
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Mas, não percamos de vista os objetivos nacionais 
estruturantes que o consenso devia permitir que 
perdurassem, independentemente da sucessão de 
governos e legislaturas. Só superando estes 
objetivos é possível construirmos um País melhor: 
 
- A dívida pública é ainda muito grande e temos 

de a reduzir; 
- O financiamento das empresas é crítico e 

temos de o melhorar; 
- A produtividade é decisiva e podemos fazer 

mais; 
- E a demografia é a condição da 

sustentabilidade dos sistemas sociais e por 
isso precisamos de políticas constantes e 
corajosas que ajudem as famílias. 

 
Estes são, a nosso ver, alguns dos objetivos de 
futuro, no futuro e para o futuro de Portugal. Mas 
há outros compromissos que devemos igualmente 
prosseguir. 
 
- Construir uma democracia que não esteja à 

mercê da demagogia; 
- Ter instituições representativas e credíveis 

que sejam imunes ao populismo do momento. 
 
Ou ainda 
 
- Ter autoridades regulatórias, com 

independência sim, mas que sejam efetiva e 
democraticamente fiscalizáveis, pois os seus 
erros são pagos por todos nós. 
Mas também construir um País e uma 
sociedade que seja capaz de reconhecer os 
valores que conduzem ao progresso: 
 

- Onde a responsabilidade individual não se 
esconde numa irresponsabilidade coletiva e 
anónima; 

- Em que o primado do mérito e a remuneração 
do esforço são a regra e não a exceção; 

- Em que a liberdade de iniciativa é promovida e 
a inovação incentivada. 

 
e 
 
- Onde a autoridade do Estado não se dilui no 

facilitismo do imediato em nome de um 
igualitarismo enganador que menospreza a 
exigência como valor essencial de uma 
sociedade moderna. 

 
Ficam aqui alguns desafios, objetivos e 
compromissos que devemos vencer, superar e 
procurar. 
 
 

Devemos fazê-lo com esperança e confiança na 
certeza que os desafios não são fáceis; de que os 
objetivos não são simples e que, sobretudo, não 
podemos repetir erros do passado. 
 
Finalizo citando: «A promiscuidade com o poder, 
seja de âmbito económico, partidário ou familiar, é 
incompatível com a dignidade democrática». 
 
 
Viva Portugal. 

 
 
 

PAN - Pessoas-Animais-Natureza 
 

 
 

Bruno Filipe Miranda Lima de Oliveira 
 

O PAN associa-se às comemorações do 25 de 
Abril, data que vive no consciente de cada 
português e que ficará para sempre imortalizada 
no património imaterial de Portugal como uma das 
mais belas e marcantes conquistas coletivas da 
nossa história. Abril é, para os portugueses, o mês 
da revolução, sendo o seu dia vinte e cinco, 
acreditamos nós que para sempre, sinónimo de 
liberdade. É, pois, importante, enquanto sociedade 
que preza a vida e convivência democráticas, 
recordá-lo, celebrá-lo e, mais importante, senti-lo 
como se do primeiro se tratasse. É isso que nos 
propomos fazer, não apenas neste dia mas 
sempre, honrando os que no passado se bateram 
por um Portugal livre e democrático e ladeando os 
que, tal como nós, pugnam por uma democracia 
mais forte, consolidada e transparente. 
 
O quadragésimo quinto aniversário do 25 de Abril 
ocorre num ano particularmente desafiante para a 
Europa, com a existência de eleições europeias 
que ditarão, disso ninguém tenha dúvidas, o futuro 
do projeto europeu. A verdade é que o projeto 
Europeu está numa encruzilhada, a ponto da 
própria democracia estar em causa. Seja pela 
ascensão de movimentos eurocéticos, 
nacionalistas e extremistas, seja pela crescente 
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desmobilização dos cidadãos em torno do projeto 
europeu e que tem no Brexit o seu expoente 
máximo ou mesmo na desacreditação do próprio 
sistema democrático e em particular dos partidos 
políticos que o alimentam. 
 
Quando no próximo dia 26 de maio os cidadãos 
europeus forem chamados a votar, será muito 
mais do que a escolha de representantes que 
estará em causa, antes a própria integridade da 
União. 
 
No mês da revolução é impossível não questionar 
a subserviência da Europa à economia e a total 
desconsideração dos direitos humanos, dos 
animais e do ambiente. Mas, afinal, quando foi que 
consensualizámos a prevalência do extrativismo 
sobre o comércio justo, equitativo e regulado por 
elevados critérios sociais e ambientais? Quando 
foi que consensualizámos a indiferença e o 
desprendimento para com o nosso próximo? 
 
No mês da revolução é impossível não questionar 
a negação em que a Europa mergulhou em 
matéria ambiental, tentando soluções paliativas 
para problemas estruturais e mantendo o 
paradigma do consumo exacerbado que delapida 
recursos e ameaça irreversivelmente a 
biodiversidade. Mas afinal, quando foi que 
consensualizámos o paradigma produtivista, 
intensivo e massificado, a expansão da poluição 
atmosférica, terrestre e marinha, e a redução ou 
mesmo extinção de espécies vegetais e animais? 
Quando foi que consensualizámos que o planeta é 
nossa propriedade e que as gerações futuras a ele 
não têm direito? 
 
No mês da revolução é impossível não questionar 
a forma condescendente como a Europa convive 
com a segregação e com o ódio motivados por 
questões de género, de orientação sexual ou de 
raça. Mas não apenas, como convive com o 
flagelo da violência, seja ela doméstica, no parto, 
contra crianças, no trabalho, ou como convive com 
a discriminação no trabalho em razão do género. 
Mas, afinal, quando foi que consensualizámos que 
existem direitos humanos de primeira categoria e 
outros de segunda, terceira ou mesmo quarta? 
 
No mês da revolução é urgente questionar. E é 
importante fazê-lo, justamente, porque como bem 
sabemos cada ano tem mais onze meses, pelo 
que a melhor forma que cada um de nós tem de 
respeitar Abril é transportar para os demais meses 
do ano os valores, os princípios e a esperança que 
tornaram aquela data uma realidade tão 
acarinhada por todos nós. 

 
 

BE - Bloco de Esquerda 
 

 
 

Vítor Edmundo Proença da Silva 
 
 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal 
 
Senhoras e Senhores deputados municipais 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal 
 
Senhoras e Senhores Vereadores 
 
Povo de Loures 
 
Minhas Senhoras e meus Senhores 
 
 
O 25 de Abril tem hoje a idade de um cidadão 
adulto, 45 anos. Idade suficiente para que milhões 
de portuguesas e de portugueses tenham nascido 
e crescido sem saberem o que é a guerra, sem 
saber o que é sofrer por falta de cuidados de 
saúde, sem saber o que é não se poderem reunir 
ou expressarem-se livremente, sem saber que a 
regra era o analfabetismo e não a Escola Pública 
Universal, sem saber que o simples facto de ter 
opinião era proibido. 
 
Eu conheci tudo isso. Sou de uma geração que 
conheceu os horrores da guerra, a tirania da 
ditadura do Estado Novo, a cobardia da polícia 
política, a pequenez de um regime que, baseado 
no medo, se impôs pelo autoritarismo, pela 
repressão e pela morte. 
 
Dou o valor a este dia com a força de quem viu 
nascer a democracia portuguesa nas ruas deste 
concelho. 
 
Grândola vila morena, O povo é quem mais 
ordena! 
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Lembro-me do entusiasmo da libertação das 
antigas colónias e o regresso dos soldados, do fim 
do fascismo português, da construção do Serviço 
Nacional de Saúde, da Escola Pública, dos 
sindicatos livres, da ocupação de casas devolutas, 
“Casa sim. Barracas não”... 
 
É verdade. 
 
A democracia portuguesa faz anos, mas a prenda 
que lhe devemos, principalmente pelos que caíram 
e por ela lutaram, é garantir que as gerações que 
nos substituirão tenham redobradas razões para 
continuar a construir Abril e a perseguir as suas 
conquistas. 
 
Todas e todos somos herdeiros e donos desse 
passado. 
 
Mas, por mais alegria que estas memórias me 
tragam, não vivo nas saudades deste tempo. 
 
Os momentos incertos e turbulentos do presente, 
obrigam-nos a recordar o passado, é certo, mas 
acima de tudo, obrigam-nos a estarmos bem 
cientes do presente e acautelarmos o futuro. 
 
E o presente interpela-nos de várias maneiras. 
Todos os dias nos interpela. 
 
E é sobre esse desafio que, em nome do Bloco de 
Esquerda, vos pretendo falar. 
 
Falar-vos daquilo que a nossa democracia precisa 
de responder. 
 
E precisa de responder: 
 
A quem não encontra emprego; 
 
A quem a precariedade desestabiliza o futuro; 
 
A quem viu a crise levar para além fronteiras, os 
seus vizinhos, os seus amigos, os seus filhos e os 
seus netos; 
 
A quem vê o Metro como uma promessa distante; 
 
A quem paga IMI há anos, mas não vê a sua casa 
legalizada; 
 
A quem os medicamentos levam a pensão; 
 
A quem paga mais pela creche do que por um 
curso na Universidade; 
 
A quem, por viver num bairro social, por pertencer 
a uma minoria étnica, por ter outra nacionalidade, 
por ser afrodescendente … é alvo de ódio, 
racismo e exclusão; 

A quem por ser mulher ou pela sua orientação 
sexual é vítima de discriminação; 
 
A quem sente raiva e a angústia por se levantar 
cedo todos os dias e se deitar tarde todos os dias 
e o salário não dar para todos os dias. 
 
É preciso haver resposta: 
 
A quem faz para manter o seu pequeno negócio 
ou a sua pequena empresa, uma batalha diária; 
 
A quem vem de baixo e sabe que o sol não brilha 
todos os dias e que subir os degraus da vida custa 
o dobro e não desiste de lutar pelo seu futuro; 
 
É preciso haver resposta: 
 
A quem ocupa as ruas e nos alerta para a 
urgência da resposta às alterações climáticas. 
 
É preciso haver resposta: 
 
A quem exige que o poder local democrático 
explore as suas competências até ao seu limite e 
não se refugie nas malhas administrativas para 
não responder às necessidades das populações. 
 
É preciso haver resposta: 
 
A quem espera que os governantes em geral e os 
representantes autárquicos em particular 
governem em nome do povo e não se governem a 
si próprios. 
 
 
Caras e caros munícipes, minhas Senhoras e 
meus Senhores 
 
A democracia terá a força que lhe dermos. Se for 
a casa dos comuns e combater o privilégio dos 
interesses. Se inspirar os caminhos do futuro e 
vencer a descrença. Se assim for fará sempre 
frente aos fantasmas do passado e sobreviverá a 
qualquer longa noite de inverno. 
 
Esse é o compromisso que hoje, perante a 
cidadania de Loures, O Bloco de Esquerda 
reafirma. 
 
Estamos prontos para assumir esse compromisso. 
Contem connosco. 
 
 
25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. 
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PPD/PSD - Partido Social Democrata 
 

 
 

Catarina Alexandra Soares Lopes 
 

Boa tarde a todos. 
 
As minhas primeiras palavras são para saudar o 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, o 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Loures e restantes vereadores, os caríssimos 
colegas deputados municipais e para saudar, com 
grande entusiasmo e apreço, os eleitos às 
assembleias de freguesia do concelho de Loures, 
os representantes de coletividades e associações 
e os munícipes do concelho de Loures que aqui 
estão presentes. 
 
Meus senhores e minhas senhoras 
 
Ao dirigir-me hoje, a esta assembleia, faço-o na 
qualidade de deputada municipal e mais ainda, na 
qualidade de cidadã portuguesa, orgulhosa da sua 
Pátria e da história da sua Nação. Falar sobre o 25 
de Abril é falar sobre a data que fundou o nosso 
regime e que serve para que nos reconheçamos, 
uma vez que é na Liberdade que buscamos a 
energia democrática para ultrapassar obstáculos e 
servir Portugal. Comemorar este aniversário é 
honrar o regime democrático em que vivemos, 
fundado nas revoluções de Abril de 74 e 
Novembro de 75. 
 
Decorreram mais de 4 décadas sobre a 
“Revolução dos Cravos” e comemorar esta data 
constitui uma oportunidade privilegiada de 
afirmarmos a nossa identidade e dignificarmos as 
nossas instituições. O 25 de Abril de 74 foi uma 
oportunidade de nos reencontrarmos com a nossa 
história. 
 
Pertenço a uma geração que, embora seja mais 
nova que o 25 de Abril, reconhece que a sua 
chegada representa uma alegria ímpar e a sua 
comemoração atualiza a mesma alegria e a 
responsabilidade que ela impõe de não a 
defraudarmos. 

Nós, os mais jovens, sabemos reconhecer o que 
as gerações que nos precederam nos deram: a 
essas gerações, atrevo-me até a dizer que a 
alguns de vós, se devem conquistas como o 
sistema educativo ou um sistema nacional de 
saúde. Que reconhecemos e valorizamos. 
Sabemos, também, que temos acesso a 
oportunidades que outras gerações não tiveram. 
No entanto, não é por isso que nos esquecemos 
desta data. 
 
Em nome pessoal, nasci em Liberdade e sei que é 
o bem mais precioso que possuo. Não prescindo 
dela. Lutarei sempre para que exista entre nós. A 
Liberdade, meus senhores, conquista-se todos os 
dias. Neste dia da Liberdade, devemos celebrá-la 
com consciência de que ela não é algo adquirido 
para sempre, mas sim um valor essencial que 
deve ser constantemente afirmado e enaltecido. 
 
A Democracia, que hoje celebramos, é a condição 
para o equilíbrio e a eficácia do funcionamento de 
um país e cabe aos dirigentes políticos assumir as 
suas responsabilidades com rigor e autoexigência. 
A Democracia é o regime que se realiza na 
exigência permanente: devemos ser mais 
exigentes com as instituições e com os que a 
representam; devemos ser mais exigentes com o 
que fazemos. Esta é uma exigência otimista 
porque encara os problemas, é uma exigência que 
confia porque quer corrigir o que está mal e é uma 
exigência responsável porque faz da insatisfação 
uma razão para o seu aperfeiçoamento. É também 
a Democracia, e a sua prática quotidiana, que 
devem firmar a ideia de que ninguém está acima 
da Lei. 
 
Mais de 4 décadas após o 25 de Abril, é 
indiscutível que a sociedade portuguesa 
conseguiu ultrapassar limitações sérias, por 
exemplo, no que toca à instrução básica. O 25 de 
Abril deu aos portugueses o poder para debaterem 
e decidirem o seu destino coletivo. Em 
homenagem a essa liberdade, é importante 
também pensar no futuro e no que falta cumprir e 
ainda há um longo caminho a trilhar: sem um 
investimento sério na educação e na ciência, 
jamais conseguiremos obter bons resultados na 
partilha de responsabilidades cívicas, na 
modernização do Estado, na cultura ou na 
produtividade empresarial. É necessária uma 
maior aposta na educação e formação, para 
sermos uma sociedade mais desenvolvida, menos 
desigual e mais coesa. É também necessário 
resolver as acentuadas assimetrias territoriais, 
melhorar a competitividade no nosso país e 
trabalhar em novas ferramentas para estimular a 
sociedade de informação e conhecimento. Ao 
nível do nosso concelho, espera-se que os valores 
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de Abril estejam presentes naquela que é a ação 
levada a cabo pelos dirigentes políticos, para que 
nunca sejam esquecidas as estradas por onde 
diariamente passamos, as escolas em que muitos 
de nós estudámos, o saneamento básico que 
muitas localidades ainda esperam, entre outras 
temáticas que regem a atuação de autarcas 
conscientes. Estou convencida de que se não 
forem encontradas fórmulas eficazes para o 
cumprir, dificilmente seremos capazes de alcançar 
os níveis de bem-estar e desenvolvimento a que 
todos aspiramos. 
 
Comemoramos hoje o Dia da Liberdade, num 
tempo que é de esperança e preocupação, de 
desafio e responsabilidade, de exigência e de 
expetativa. Precisamos de mais decisão, mais 
esforço, mais prioridades, mais trabalho. Não 
apenas mais, mas também melhor. É isso que se 
espera de nós, de um país que há 45 anos fez 
uma revolução que constitui para o mundo um 
exemplo de civismo e de esperança. 
 
A conhecida máxima de Camões - todo o mundo é 
feito de mudança – continua a ser atual: de facto, 
vivemos num tempo em que a única certeza 
parece ser a mudança. 
 
A forma como os países reagem à mudança, em 
concreto, o nosso país, é o que nos distingue. 
Pela minha parte, não tenho dúvidas de que é a 
existência de um Estado democrático e moderno 
que dá aos portugueses razões para poderem 
acreditar nas suas capacidades individuais e 
coletivas. Acredito que este seja o maior 
ensinamento do 25 de Abril, que hoje celebramos. 
 
O dia da Liberdade é de todos. É de todas as 
crianças, de todos os jovens, de todos os homens 
e de todas as mulheres, a quem aqui presto a 
minha saudação porque sei que Abril significou um 
passo no largo caminho que é o da igualdade de 
género. O dia da Liberdade é do PSD. Dos outros 
partidos, também. Este dia é de todos. Porque 
todos somos livres. 
 
 
Termino esta intervenção com um apelo, que o 
PSD tem vindo a cumprir: que sejamos mais 
exigentes connosco e mais ambiciosos com 
Loures e com Portugal! 
 
Congratulo Vossas Excelências pela 
comemoração deste aniversário do 25 de Abril, 
renovo as minhas saudações e desejo que o 
espírito que hoje vivemos não se apague. É tempo 
de fazer mais, é tempo de fazer melhor. Não há 
tempo a perder. 
 

Viva o 25 de Abril, mas, acima de tudo, viva 
Loures e viva Portugal! 

 
 
 
 

CDU - Coligação Democrática Unitária 
 

 
 

Ana Cristina Jacinto da Silva Capitão Tiago 
Raquel 

 
Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 
Municipal, 
 
Membros da Mesa, 
 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
 
Srs. Vereadores, 
 
Srs. Presidentes de Junta Freguesia ou seus 
representantes, 
 
Exmas. Autoridades Civis, Militares, Militarizadas e 
Religiosas, 
 
Representantes das Associações e Coletividades, 
 
Ilustres Convidados, 
 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

 
 

Celebramos hoje “As portas que Abril abriu”! 
 

O grande feito que há 45 anos os Capitães de 
Abril, naquela madrugada de 25, iniciaram abrindo 
as portas à Liberdade e à Democracia, dando 
sentido às décadas de resistência antifascista e de 
luta pela liberdade. 
 
O povo saiu à rua num dia que tanto se esperava 
e, de mãos dadas com o MFA, cerrou as portas ao 
passado e iniciou um processo de 
desenvolvimento nunca visto no nosso país. 
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Uma data de significado ímpar para a história 
contemporânea de Portugal - A Revolução de 
Abril! 
 

O povo saiu à rua com cravos vermelhos e, ao 
rubro, tomou nas suas mãos a conquista da 
liberdade, emancipação social e justiça que 
conduziram a profundas alterações das condições 
de vida, transformações económicas e sociais, à 
liquidação do capitalismo monopolista de Estado 
com a nacionalização da banca e das empresas 
em setores estratégicos da economia nacional, 
pôs em marcha o processo da Reforma Agrária, o 
fim da Guerra Colonial, a libertação dos presos 
políticos, o fim da opressão e do “lápis azul”. 
 

A Revolução dos Cravos e a sua matriz 
emancipadora abriram as portas a profundas 
modificações na vida das mulheres, as quais, pela 
primeira vez, conquistavam direitos sociais, 
económicos e políticos, igualdade legal no 
trabalho, no acesso à educação, à participação 
cívica, à igualdade na família, na sociedade e na 
vida. 
 

Num país predominantemente rural, em que 78% 
da população não sabia ler nem escrever, com a 
revolução veio a conquista da educação para 
todos, a proibição do trabalho infantil e a defesa e 
valorização do papel da escola pública, que se 
tornou um pilar da democracia e do 
desenvolvimento. 
 

O Serviço Nacional de Saúde, fruto de Abril, 
tornou possível a prestação de cuidados de saúde 
com segurança e qualidade, um serviço universal, 
geral e gratuito, que apesar das tentativas de 
desvirtuamento e da urgência na sua correção, 
continua a ser uma das mais importantes 
realizações da nossa democracia. 
 

Nestes 45 anos tem havido retrocessos, fruto de 
opções políticas erradas de vários governos, 
muitas delas em choque com a Constituição da 
República. A CDU tem consciência de que ainda 
há um longo caminho a percorrer, mas estamos cá 
para o trilhar. 
 

Abril abriu as portas ao Poder Local Democrático, 
uma conquista que faz parte integrante do regime 
democrático. Uma conquista que viu consagrada 
na Constituição da República os seus princípios 
democráticos essenciais, quer quanto à sua 
relação com o Poder Central, quer quanto à sua 
democraticidade. Nunca é demais relembrar que 
outrora as autarquias eram prolongamentos do 
aparelho do Estado Fascista, sem meios de 
intervenção, não raramente agentes 
administrativos da repressão e do atraso social, 
que foram substituídos por órgãos eleitos pela 
população. 

A afirmação do Poder Local Democrático trouxe às 
populações profundas alterações com 
melhoramento da sua qualidade de vida. Surgiram 
comissões que começaram por fazer intervenções, 
muitas delas em conjunto com cooperativas de 
habitação e comissões de moradores. Desse 
período regista-se o reconhecimento na prática do 
direito à população das barracas a serem 
realojadas nos próprios locais, a construção de 
arruamentos e pavimentações, o saneamento, os 
balneários, a iluminação pública, as obras em 
habitação degradada, as condições de escolas e 
de transportes públicos, a prática desportiva. 
 
No nosso concelho, os autarcas da democracia 
deram início ao processo de reorganização do 
território, à construção de infraestruturas de 
distribuição de água e saneamento, ao apoio à 
construção de vias nos chamados bairros 
clandestinos, ao processo de erradicação de 
barracas, à construção de equipamentos 
desportivos, ao apoio à cultura e ao associativismo 
que permitiram, em grande escala, o 
acompanhamento dos mais jovens. 
 
Os jovens a quem Abril permitiu que fossem 
ouvidos pela luta por um futuro melhor. Por um 
ensino democrático. Por um emprego com direitos. 
Pela democracia na escola e na empresa. Pela 
defesa do ambiente. Pela luta contra o racismo e a 
xenofobia. 
 
Trabalho, Honestidade e Competência são 
orientações e prioridades que tornam a CDU uma 
força com uma presença distinta no Poder Local. 
 
Um trabalho na defesa dos serviços públicos, do 
acesso à saúde, educação, cultura, habitação e 
mobilidade, melhoria do meio ambiente e 
salvaguarda do património natural, tendo por 
princípio a valorização dos trabalhadores das 
autarquias locais, dos seus direitos e condições de 
trabalho. 
 
Quando o Povo saiu à rua nesse dia de sol sabia 
que era um momento histórico e ao mesmo tempo 
um movimento que não podia parar. Sair à rua e 
gritar “Liberdade!” e lutar pela educação, o acesso 
à saúde, exigir condições de trabalho, uma vida 
digna sem com isso arriscar a vida. 
 
Conquistou-se a terra, o pão e a cultura e andava-
se na rua com um sentimento de orgulho. 
 
Passados 45 anos da Revolução de Abril o Povo 
continua a sair à rua porque os seus valores e 
ideais permanecem no seu coração e com força e 
esperança continuam a lutar por um futuro melhor 
com lugar para a lealdade, a virtude, a 
fraternidade. 
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O nosso compromisso com Abril é hoje igual ao 
nosso compromisso com Abril na madrugada de 
25 de Abril de 1974, é o compromisso com o povo 
português e com o seu desejo profundo de 
emancipação, é o compromisso que homenageia, 
honra, dá sentido e futuro à resistência e luta das 
gerações que nos precederam, por uma 
democracia substantiva, estruturada com as 
liberdades cívicas e políticas e preenchida com 
direitos sociais, económicos e culturais 
indispensáveis a uma democracia consequente. 
 
Àqueles que durante 48 anos de fascismo 
cuidaram das sementes da liberdade, sem terem 
tido a oportunidade de as ver florir, oferecemos as 
palavras de Ary, lembrando que também é com 
eles o nosso compromisso. 
 
“Agora que já floriu 
 
A esperança na nossa Terra 
 
As portas que Abril abriu 
 
Nunca mais ninguém as cerra.” 
 
 
Viva o 25 de Abril! 

 
 
 
 

PS - Partido Socialista 
 

 
 

Tiago Pereira da Silva Abade 
 

25 de Abril 
Caminhos de futuro 

 
Estamos aqui hoje porque muitas pessoas 
ignoraram as vozes que lhes diziam que o país 
não podia mudar e que Portugal não podia ser um 
Estado Moderno. 
 

Estamos aqui hoje por causa da coragem 
daqueles que se levantaram - e correram riscos - 
para dizer que a liberdade é um direito de todas as 
pessoas. 
 
Estamos aqui hoje porque a 25 de Abril de 1974 a 
busca simples e baseada em princípios da 
liberdade e da oportunidade envergonhou aqueles 
que durante anos confiaram no poder do medo e 
da ignorância para poderem manter privilégios 
antigos. 
 
Estamos aqui hoje porque há quarenta e cinco 
anos o povo saiu à rua num dia assim, para 
reclamar a promessa de um novo dia. Reclamar 
os direitos humanos fundamentais que lhe tinham 
sido negados por há demasiado tempo. Revolução 
de Abril - a Revolução dos Cravos que nos 
ensinou muitas coisas. Mostrou-nos que uma 
revolução de capitães, assente na vontade de um 
povo, poderia abalar as fundações de um Estado 
que pouco mais tinha para oferecer que não fosse 
a guerra, a miséria e o medo. 
 
Expôs o vazio de uma ideologia que tardava por 
findar. Mostrou-nos que os pequenos países 
podem desempenhar um papel central nos 
eventos mundiais, e que os jovens podem liderar o 
caminho para a superação de conflitos. E provou 
que os princípios e os ideais são mais poderosos 
do que qualquer arma. 
 
É por isso que vos falo de um país pacífico, 
seguro e livre. Porque as pessoas comuns 
acreditavam que as divisões podiam ser 
transpostas e que a perseguição política, o 
obscurantismo, o controlo das opções pessoais e 
a ignorância não eram o caminho. 
 
Por isso vos falo hoje da importância de 
respeitarmos os princípios de Abril. 
 
Na encruzilhada dos 45 anos da comemoração de 
Abril, estamos a chegar ao mesmo tempo de 
democracia do tempo que tivemos em 
obscurantismo. 
 
Para renovarmos a nossa prosperidade e os 
ideais, precisamos de uma ação coordenada de 
responsabilidade de todos. Em particular dos 
partidos políticos. 
 
Portugal viveu nestes últimos 4 anos um caminho 
de recuperação económica importantíssimo. 
Assente numa política financeira responsável que 
o Partido Socialista tem vindo a desenvolver, foi 
possível recuperar empregos, redistribuir a riqueza 
de uma forma mais equitativa, implementar novos 
mecanismos de apoio social (como sucedeu com 
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o valor dos novos passes de transporte), apostar 
na inovação e no empreendedorismo (como 
sucedeu com a criação do vale 
empreendedorismo e o Projeto Semente - rede de 
incubadoras de empresas) e modernizar o país 
(como sucedeu com a recuperação do plano 
Simplex +). 
 
Isto significou menos pobreza, menos 
desigualdade social, mais oportunidades para 
todos. 
 
Mas significou mais que isso. Significou uma nova 
responsabilidade para o Partido Socialista que 
soube honrar o compromisso que teve para com o 
povo e os seus parceiros políticos. 
 
Palavra dada é palavra honrada! 
 
Chegámos aqui porque - todos - honramos o 
nosso compromisso. E o Partido Socialista, em 
particular, com todos os desafios que impunham 
uma solução complexa, com novas exigências 
diárias, soube sempre garantir a estabilidade 
económica e democrática do país. 
 
Assim foi a 25 de Abril de 1974, a 25 de Novembro 
de 1975 quando se travou a deriva totalitária à 
esquerda, assim foi a 12 de junho de 1985 com a 
assinatura da adesão de Portugal à União 
Europeia e em todos os momentos em que foi 
preciso intervir. 
 
É esta garantia de confiança, estabilidade e 
progressismo que o Partido Socialista traz na 
implementação das suas políticas. 
 
E são essas políticas que tardam em ser 
renovadas em Loures. 
 
Loures é dos concelhos mais extraordinários do 
País. 
 
Temos tudo para podermos conseguir ter níveis de 
excelência de bem-estar, acesso a saúde e 
educação de qualidade, envelhecimento com 
saúde e também com qualidade de vida, políticas 
de integração social adequadas, empresas 
competitivas, novos investidores, novas empresas, 
oportunidades de emprego qualificado, mais 
emprego e mais qualificado, melhores salários, 
novas políticas para fixação de jovens no 
concelho, melhores programas sociais e maior 
segurança. 
 
São estes princípios e esta necessidade 
absolutamente imperiosa de dar vida às vilas e 
aldeias do nosso concelho que o Partido Socialista 
defende em Loures. 

Defende estes mesmos princípios com sentido de 
responsabilidade, ao aprovar o orçamento do 
município e o orçamento dos serviços 
municipalizados. 
 
Defende estas novas políticas quando impôs como 
condição para aprovar os orçamentos que o preço 
da água não fosse aumentado e as freguesias 
recebessem novas competências. Porque a 
proximidade entre cidadãos e políticos é essencial 
para uma resposta célere e adequada. 
 
Defende estas políticas quando apoia as medidas 
de investimento do Governo no concelho. Assim 
foi com o Hospital de Loures e assim será nas 
obras do Caneiro de Sacavém que beneficiam de 
85% de apoio comunitário (e 15% municipal), 
alocado por parte do Ministério do Ambiente. 
 
Defende estas políticas quando exige mais 
transportes pesados para Loures e uma 
verdadeira política de mobilidade para a área 
metropolitana de Lisboa. 
 
Defende estas políticas quando exige que as 
perdas de cerca de 40% de água que custam 
anualmente mais de 10 milhões de euros aos 
serviços municipalizados possam ser reduzidas. 
 
Defende estas políticas ao exigir uma melhor 
qualidade na gestão municipal e o abandono de 
uma prática de gestão comunista que já não se 
adequa aos dias de hoje. 
 
Defende estas novas políticas porque sabe que os 
Lourenses precisam de mais, exigem mais e 
merecem mais. 
 
Só quando conseguirmos atingir os níveis mais 
altos em todos estes aspetos, é que Loures, um 
dos mais populosos municípios do país, com o 6.º 
maior orçamento municipal, poderemos olhar com 
orgulho para o trabalho desenvolvido. 
 
Somos Lourenses, vivemos entre o campo e a 
cidade. Somos gente honesta, de princípios e 
trabalhadores. 
 
Somos resilientes e sabemos que a vida não é 
fácil. Somos democratas e lutadores. 
 
Vivemos Abril de coração aberto. Somos Abril. 
 
 
Viva o concelho de Loures. 
 
Viva a democracia. 
 
Viva Portugal. 
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Usou seguidamente da palavra o Sr. Presidente 
da Assembleia Municipal de Loures, Ricardo Jorge 
Colaço Leão. 

 

 
 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
Sr. Vice-Presidente 
 
Sras. e Srs. Vereadores 
 
Sras. e Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia 
 
Sr. e Sra. Secretários da Mesa 
 
Sras. e Srs. Deputados Municipais 
 
Sras. e Srs. Autarcas do nosso Concelho 
 
Caras e Caros Convidados 
 
Caras e Caros Munícipes 
 
 
Estamos hoje aqui, em Loures, na Assembleia 
Municipal, pelo facto de estarmos a comemorar os 
45 anos de Abril, 45 anos de liberdade, em que o 
Movimento das Forças Armadas, os seus Capitães 
e os soldados de Abril, resgataram a Liberdade do 
nosso País, crescendo e experimentando as 
oportunidades da democracia, de uma abertura à 
Europa e ao mundo que nos faltava. 
 
Se no ano passado, na respetiva sessão da 
Assembleia Municipal comemorativa dos 44 anos 
da revolução de Abril, fiz questão de me referir à 
importância do Poder Local Democrático, uma das 
mais importantes conquistas do 25 de Abril, que 
constitui uma das mais significativas 
transformações democráticas da nossa sociedade, 
responsável por importantes avanços significativos 
em muitas das áreas do nosso País, referi-me, 
igualmente, à minha preocupação pela ausência 
da coexistência dos jovens com a democracia, 
algo fundamental que tem falhado no nosso 
sistema, sendo por isso importante convencer os 
jovens a participar na vida cívica, a começar nas 
escolas e na família. 

Este ano, gostaria de deixar algumas reflexões, 
neste ato comemorativo dos 45 anos de Abril. 
 
Queria começar por enaltecer o papel decisivo das 
mulheres na construção da nossa democracia, 
bem como recordar e agradecer vidas de luta e 
resistência de mulheres, que viveram pela 
liberdade, tantas vezes esquecidas pela história, 
mas que estiverem sempre lá em momentos 
únicos e decisivos. 
 
Discursaram, aderiram a causas, correram riscos, 
foram condenadas, sofreram incompreensões, 
injúrias e agressões, mas lutaram sempre, 
sempre, pela emancipação, pela educação e pela 
liberdade. Celebrar estes 45 anos de Abril é 
manter bem viva a memória e os legados de 
Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher 
portuguesa, pioneira na Europa, a conquistar o 
direito ao voto, e que por sinal dá o nome a uma 
das maiores conquistas para o nosso Concelho, o 
Hospital de Loures. 
 
Antes do 25 de Abril a mulher era tratada como 
um ser inferior ao homem. Elas governavam a 
casa, eles, mandavam no mundo. 
 
Na ideologia de então, os direitos da mulher eram 
quase nenhuns. Não podia votar. Não podia ser 
juíza, diplomata, militar ou polícia. Para trabalhar 
no comércio, sair do país, abrir conta bancária, a 
mulher era obrigada a pedir autorização ao marido 
e ganhava quase metade do salário pago aos 
homens. 
 
Estas e outras leis foram rasgadas no 25 de Abril, 
quando, um ano depois da revolução, os direitos 
das mulheres ficaram consagrados na 
Constituição da República Portuguesa. 
 
Queria por isso, hoje e aqui, enaltecer o papel das 
mulheres na construção da nossa democracia, da 
nossa sociedade e sobretudo na construção de 
um País mais justo e solidário, em que a força e a 
determinação das Mulheres têm sido 
fundamentais. 
 
Estarei sempre na linha da frente, na defesa da 
igualdade entre homens e mulheres, sem qualquer 
tipo de discriminação, no entanto reconheço que 
ainda muito caminho tem de ser percorrido, 
embora hoje a realidade seja bem diferente, 
reconhecendo igualmente a importância de um 
conjunto de legislação, como a Lei da paridade, 
entre outras, para permitir uma maior participação 
das mulheres na nossa vida democrática, quer no 
sector público como no privado, confesso, no 
entanto, o desejo de ainda viver um dia, no nosso 
País, em que essa participação das mulheres não 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL 

 
 

 

 
N.º 10 

 
25 de ABRIL de 2019 

 
 
 
 
 

18 

 

seja imposta por leis, mas sim por uma verdadeira 
igualdade de oportunidades, resultante de uma 
consistente e renovada mentalidade reinante na 
nossa sociedade. 
 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
Sr. Vice-Presidente 
 
Sras. e Srs. Vereadores 
 
Sras. e Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia 
 
Sras. e Srs. Deputados Municipais 
 
Autarcas do nosso Concelho 
 
Caras e Caros Convidados 
 
Caras e Caros Munícipes 
 
 
Sendo este um ano marcadamente eleitoral, com 
dois importantes atos eleitorais, não queria deixar 
de o referenciar, enaltecendo a importância da 
participação de todos, bem como o constante 
perigo de alguns ataques a esta democracia, que 
hoje comemora os 45 anos. 
 
Assim, é essencial refletirmos sobre o que o 
populismo e demagogia significam para a 
sociedade atual, em especial considerando o 
período pré-eleitoral em que Portugal se encontra. 
 
A capacidade de distorcer a verdade, as notícias 
falsas, com vista a obter os votos dos cidadãos 
que estejam menos informados sobre quaisquer 
matérias em discussão. 
 
O crescimento da vaga de populismo exacerbado, 
que se tem vivido nos países ocidentais, é 
largamente justificado por algumas fragilidades 
dos respetivos regimes democráticos, quando 
pessoas e partidos políticos tradicionalmente 
extremistas (seja de direita ou de esquerda) 
procuram tirar proveito dos medos, inseguranças e 
preocupações de cada cidadão, para aumentar o 
seu poder no espaço político. 
 
Entretanto, vamos ouvindo e conhecendo ideias 
ultranacionalistas como a promoção de políticas 
anti-imigração ou anti minorias sociais ou étnicas, 
culpabilizando as minorias sociais por todas as 
fatalidades que ocorrem numa sociedade. 
 
 
 

Convém, no entanto, sempre lembrar que estas 
ideias não têm em conta os plenos direitos 
humanos (fundamentais para um regime 
democrático), ou os benefícios económicos, 
sociais e culturais da diversidade étnica, desde 
que todos cumpram as mesmas regras. 
 
Sem culpas diretas da democracia, é a 
democracia que fica a perder. Os populismos e as 
demagogias nascem aqui mesmo, na convicção 
ou na esperança de que são outros métodos, não 
os habituais ou institucionais, que resolvem os 
problemas. 
 
Emprego, casa, saúde, educação, pensões, 
imigração e segurança: tudo isso pode ser trazido 
por novos métodos marginais ou populistas e não 
pelas instituições democráticas. Estas são as 
convicções de muitos que não acreditam na 
democracia e de quase todos os que a combatem. 
 
Deste modo, considerando os riscos inerentes à 
generalização de ideias extremistas, julgo ser 
essencial que cada um de nós pense o que quer 
para o seu futuro e o dos seus filhos: 
 
Ou queremos uma sociedade preconceituosa e 
focada em esconder as reais soluções para os 
problemas existentes num estado democrático, o 
que pode mesmo resultar no fim do estado 
democrático; 
 
ou 
 
naquilo em que acredito e defendo, uma 
sociedade democrática que seja o resultado, ainda 
que imperfeito, da contínua evolução social que se 
conquistou ao longo dos anos, baseada em ideias 
de igualdade de direitos, liberdades e garantias 
para todos. 
 
Uma sociedade democrática, pese embora com 
fragilidades, mas que continue a dar resposta aos 
verdadeiros problemas com que nos vamos 
confrontando. 
 
Uma sociedade democrática que provou, num 
passado bem recente, a sua vitalidade e 
determinação, embora com muita desconfiança de 
alguns, mas que resultou num importante conjunto 
de conquistas e avanços: 
 
- A redução do horário de trabalho na função 

pública das 40 horas para as 35 horas; 
 
- Os manuais escolares gratuitos; 
 
- A eliminação da discriminação no acesso à 

adoção; 
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- A reversão das privatizações dos transportes 
públicos urbanos; 

 
- O fim das execuções fiscais sobre a casa de 

família; 
 
- O aumento do Salário Mínimo Nacional; 
 
- O alívio do IRS para as famílias; 
 
- A introdução da dedução fixa por filho no IRS; 
 
- A atribuição automática da tarifa social de 

energia; 
 
- A redução das taxas moderadoras no SNS; 
 
- A redução do IVA da restauração; 
 
- O fim do trabalho precário no Estado; 
 
- A redução do pagamento especial por conta; 
 
- O fim das restrições no acesso à procriação 

medicamente assistida; 
 
- O aumento das pensões; 
 
- A extinção da contribuição extraordinária de 

solidariedade; 
 
- A criação do IRS automático; 
 
- A criação de programas de apoio no acesso à 

habitação; 
 
- A valorização das longas carreiras 

contributivas; 
 
- A criação de medidas de igualdade 

remuneratória entre mulheres e homens; 
 
- Contas públicas sustentáveis, com o mais 

baixo défice da democracia portuguesa. 
 
Como também, por exemplo, uma das mais 
importantes medidas, com resultados e impacto 
positivo direto nas famílias, o passe único em toda 
a Área Metropolitana de Lisboa, permitindo uma 
maior e melhor mobilidade das pessoas, com uma 
redução financeira muito significativa. 
 
É, sem dúvida, um dos melhores exemplos do que 
uma sociedade democrática pode fazer, na 
resolução dos problemas das pessoas, sem 
demagogias, populismos ou sectarismos 
ideológicos, colocando em primeiro lugar o 
interesse das pessoas, com empenhamento de 
todos e neste caso em concreto do atual Governo, 
da Área Metropolitana de Lisboa, dos Municípios e 
em particular da Câmara Municipal de Loures. 
 

Caras e Caros Eleitos 
 
Caras e Caros Convidados 
 
Caras e Caros Munícipes 
 
 
Tradicionalmente, as eleições europeias são 
sempre encaradas como umas eleições pouco 
importantes, menos participadas, que pouco 
servem para o nosso dia a dia, ou mesmo para 
alguns comentadores, como hipotéticos 
barómetros para próximos atos eleitorais, ou até 
mesmo para averiguar o estado de vitalidade dos 
Partidos Políticos e dos seus protagonistas. 
 
É por isso de extrema necessidade realçar a 
enorme importância deste ato eleitoral, hoje mais 
do que nunca estas eleições são de facto 
determinantes, determinantes para o nosso dia a 
dia, determinantes para o desenvolvimento do 
nosso País, das nossas empresas, das nossas 
IPSS, dos nossos jovens e dos nossos idosos, 
determinantes no garante dos nossos direitos e 
liberdades. 
 
Hoje assiste-se, por um lado, àqueles que 
promovem e incentivam o sentimento de 
descrença dos cidadãos perante as instituições 
políticas como garante dos direitos cívicos e 
sociais. 
 
Estou do lado daqueles que estão interessados 
em que o debate se foque nas instituições 
europeias e na influência que estas têm na vida do 
cidadão comum e em cada um dos seus Estados 
membros. 
 
A mim, o que verdadeiramente me interessa, é 
debater um modelo político europeu que assente 
na democracia e na transparência, um modelo 
social que promova a justiça, a solidariedade entre 
povos, a defesa dos direitos sociais, como o 
trabalho, a educação dos nossos filhos, bem como 
o direito a uma velhice digna para os nossos pais. 
 
Uma Europa que contribua para o nosso 
desenvolvimento, bem patente, aliás, aqui em 
Loures, com candidaturas apresentadas pelo 
Município de Loures, que inscreveu, e bem, no 
seu orçamento municipal através de fundos 
europeus, despesas elegíveis aprovadas de cerca 
de 30 ME, em novas vias, novas escolas, 
investimento nas redes de abastecimento e 
controlo de cheias, na saúde, na promoção do 
desporto e cultura. 
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Fundos Comunitários que promovem a melhoria 
na qualidade de vida das pessoas de Loures, que 
só é possível, porque existe Europa, porque 
existem fundos europeus. 
 
Mas também, porque este Governo e a maioria 
parlamentar que o suporta, tiveram a capacidade 
de negociar e alterar o paradigma do atual quadro 
comunitário de apoio, o Portugal 20/20, passando 
a permitir um maior e mais alargado acesso a 
esses fundos, por parte dos Municípios, 
contrariando e invertendo a decisão do anterior 
Governo. 
 
Mas não é só para o investimento municipal que 
os fundos comunitários são de extrema 
importância, são igualmente determinantes para 
as empresas, IPSS, Associações do Concelho de 
Loures, com cerca de 70 ME em despesas 
elegíveis atribuídas. 
 
Aqui em Loures, estou convicto que todos nos 
iremos continuar a empenhar, na constante 
construção desta nossa Democracia, encontrando 
sempre soluções dentro deste quadro 
democrático, para os principais dilemas do nosso 
País e do nosso Concelho. 
 
 
Viva o 25 de Abril. 
 
Viva o Concelho de Loures. 
 
Viva Portugal. 

 
 
 


