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Excelentíssimos, 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Senhora e Senhor Secretários da Assembleia Municipal 

Senhora Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Vice-Presidente 

Senhora Vereadora Permanente 

Senhor Vereador Permanente   

Senhora e Senhores Vereadores não Permanentes 

Senhora e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia e Uniões de 

Freguesia do Concelho 

Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal 

Representantes dos Bombeiros e da GNR 

Trabalhadores do Município 

Munícipes, que com a vossa presença dignificam esta sessão solene, 

 

Hoje estamos a comemorar os 45 anos da revolução do 25 de Abril de 1974, a 

revolução feita pelo Movimento das Forças Armadas que não disparou 

qualquer tiro das armas que levou para essa revolução.  

Mas hoje também devemos recordar a ousadia de um grupo de estudantes que 

há 50 anos nas instalações da Universidade de Coimbra, em 17 de Abril de 

1969, decidiu levantar a voz contra um regime de pensamento único.   

Portugal durante 40 anos foi governado por um governo que não permitiu a 

liberdade de expressão e que impunha o pensamento único, e quem ousava 

contrariar esse pensamento era preso, se jovem era enviado para a Guerra em 

Africa. 

Hoje 45 anos depois da revolução de Abril, em que qualquer cidadão pode 

expressar livremente a sua opinião, há entidades e organizações que 

pretendem contrariar essa liberdade e esse direito.     
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Pela Europa estão a surgir movimentos que pretendem contrariar o poder de 

livre opinião a que todos em Democracia temos direitos. Estamos, em vários 

países europeus, a assistir ao ressurgimento de movimentos extremistas e 

populistas de esquerda ou direita – que já se encontram representados em 

vários governos europeus - que têm, entre outros, o objetivo de pensamento 

único contrariando e ostracizando quem emite opiniões diferentes ou participa 

em ações de defesa dos direitos de Liberdade de circulação e de opinião. 

Em Portugal, salvo raras exceções, ainda está a salvo dos movimentos 

anteriormente referidos e assim deverá continuar. 

Repetindo algumas ideias expressadas na sessão do 25 de Abril de 2018, os 

eleitos locais e as autarquias podem e devem ser o garante da defesa dos 

direitos de opinião e liberdade. A população tem demonstrado que confia nos 

seus presidentes de Câmara ou Junta de Freguesia. 

Para isso devem continuar a manter essa confiança e continuar a criar e 

desenvolver políticas de resposta às necessidades individuais e coletivas das 

populações nas áreas da habitação, segurança social, emprego, proteção civil 

e cultura. 

Com a aprovação e publicação da Lei 50/2018 (Lei-quadro das transferências 

de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais) 

a Assembleia da República reconheceu como era importante dar mais poder e 

competências às autarquias e aos eleitos locais. 

Infelizmente, grande parte das autarquias e nomeadamente Silves, recusou as 

transferências propostas pelo governo em vários decretos-lei. As recusas, 

mesmo o PSD não concordando, reconhece que são legitimas pois sem as 

correspondentes e reais verbas financeiras os elevados encargos das novas 

competências serão suportados pelas autarquias, que poderia no futuro colocar 

questões de capacidade financeira das autarquias e ter as condições 

necessárias para dar as respostas que são exigidas pela população. 
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Mesmo assim os eleitos locais não devem desistir de negociar e ou renegociar 

as competências previstas a transferir, acompanhadas do envelope financeiro 

que permitam cumprir as novas competências previstas na Lei. 

Voltando a repetir as ideias transmitidas noutras sessões solenes do 25 de 

Abril, são as autarquias e os eleitos locais que, por estarem próximo, melhor 

conhecem as necessidades das populações e com isso implementar as 

políticas corretas para o desenvolvimento das suas áreas de influência e de 

darem resposta mais rápida aos sonhos e anseios das pessoas que habitam e 

trabalham nas áreas de influência das freguesias e concelhos. 

Um Povo, e em concreto as populações dos nossos concelhos com as suas 

necessidades básicas de habitação e emprego realizadas, estão também 

dispostas, a participar em programas de cultura e cidadania e a salvaguardar 

os direitos inadiáveis de reunião e de expressarem livremente as suas 

opiniões. 

Voltando a recordar, e também a homenagear, a ação de coragem de um 

grupo de estudantes da Universidade de Coimbra que em 17 de abril de 1969, 

pela voz do então presidente da Associação Académica, Dr, Alberto Martins, 

decidiu afrontar o poder instituído e pedir a palavra para manifestar o desejo de 

mudança e de liberdade de opinião, bem como defender a Solidariedade 

Social. 

Como referi anteriormente hoje passados 50 anos do início do movimento 

estudantil de 1969 - pedir e exigir liberdade de expressão e mudanças no 

regime - e 45 anos da revolução de Abril, na Europa estão a ressurgir 

movimentos que pretendem contrariar o que se conquistou a partir desses dias 

O PSD como partido defensor da Liberdade e da Democracia reafirma que os 

Eleitos Locais devem tudo fazer para que esses valores não se percam e com 

isso impedir o surgimento de movimentos radicais e populistas que ponham em 

causa esses valores universais.  
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Liberdade, Fraternidade e Democracia são valores do 25 de Abril, que devem 

continuar a ser cumpridos e colocados em prática, e porque as autarquias e os 

seus dirigentes podem e devem ser o garante desses valores termino dizendo: 

Viva o Poder Local e os seus Autarcas; 

Viva o Concelho de Silves 

Em nome da Liberdade e do desenvolvimento de um povo, Viva o 25 de Abril !           

 

Silves, 25 de Abril de 2019 

 

 


