
 

 

 

 

 

Grupo do PSD na Assembleia Municipal de Silves 

 

Exma. Srª Presidente, da A Municipal 

Exma. Srª Secretária, da A Municipal 

Exma. Srª Presidente da Camara Municipal 

Exma. Srª Vice-Presidente da Camara Municipal 

Exmos. Senhores Vereadores Permanentes   

Exmos. Senhores Vereadores não Permanentes 

Exma. Srª Presidente e Exmos. Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia 

do Concelho 

Exmos. Senhores Presidentes das Uniões de Freguesia do Concelho 

Senhoras e Senhores Membros da A Municipal 

Autoridades Civis e Militares 

Caros Presidentes da Camara Municipal eleitos, eleitos em Democracia 

Caros Presidentes da Assembleia Municipal, eleitos em Democracia 

Caros Presidentes da Juntas e Assembleias de Freguesia, eleitos em 

Democracia. 

 

Estimada população que aceitou o convite para participar nas comemorações 

dos 48 anos de abril e que nos dá a honra de assistir a esta sessão solene. 

 

 

A celebrar 48 anos do 25 de abril de 1974, que desde o dia 24 de março deste 

ano Portugal tem mais tempo de democracia e liberdade que o tempo vivido em 

ditadura, temos que nos relembrar que muito próximo de Portugal há um país e 

um povo que está impedido de viver em liberdade. 

 

Por força de uma invasão por parte de um país terceiro, que em Portugal alguns 

fazem de conta que não está a acontecer ou tentam justificar essa invasão, estou 

a referir-me à guerra na Ucrânia, os próximos tempos na Europa e 

particularmente em Portugal não serão fáceis. 

 

No imediato Portugal e os portugueses têm demonstrado a sua capacidade de 

serem solidários com o povo ucraniano, - tal como já demonstraram em outras 

ocasiões - nomeadamente na resposta a necessidades básicas como 

alimentação, vestuário, medicamentos e outras, bem como no acolhimento de 

algumas famílias que decidiram fugir da guerra e vir para Portugal. 

 

Uma vez mais as autarquias, independentemente do Partido dos presidentes da 

Junta ou União de Freguesia e da Camara Municipal, disseram Presente, ao 

apoiarem movimentos coletivos e individuais de solidariedade para com o povo 

ucraniano. 
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Nesta sessão solene, que deveria contar com a participação e presença de mais 

Silvenses, uma vez mais o PSD quer manifestar o quanto o Pais pode contar 

com os eleitos locais.  

 

Por força da pandemia que tem mais de 2 anos e presentemente por força da 

Guerra da Ucrânia alguns setores da nossa população e economia vão sentir 

algumas dificuldades, nomeadamente no aumento dos bens alimentares, 

combustíveis e aumento da inflação, que vai afetar os rendimentos disponíveis 

das famílias e empresas. Uma vez mais serão as autarquias a estar na primeira 

linha a apoiar e a dar resposta a essas dificuldades. 

 

Assim os autarcas eleitos e as autarquias vão cumprir ABRIL na resposta às 

necessidades básicas das suas populações.  

 

Nos últimos anos foram apresentados novos desafios ao Poder Local com a 

descentralização de competências em várias áreas da administração Central. 

 

Para cumprir o D de desenvolvimento é importante dar mais competências às 

autarquias locais, que como é obvio devem ter as respetivas compensações 

financeiras. 

 

Só com mais competências é possível dar resposta às necessidades das 

populações, que na maior parte das vezes o Poder Central não sabe ou tarda 

em responder atempadamente.  

 

Infelizmente a maioria dos autarcas, e os autarcas do Concelho de Silves, 

também fazem parte desse grupo, ao não aceitarem de forma voluntária algumas 

dessas competências estão a dificultar a resposta que essas competências 

podem dar, bem como a perder capacidade negocial com a Administração 

Central em receber as competências e o respetivo envelope financeiro para 

poderem executar essas competências. 

 

Quando são recebidas no cumprimento da Lei, aprovada por larga maioria na 

Assembleia da Républica, e não de forma voluntária a capacidade negocial é 

dificultada. 

 

A revolução de 25 de abril de 1974 teve um ponto de partida, acabar com a 

ditadura e dar liberdade de opinião e respeito pela liberdade individual e coletiva 

do povo português, as Autarquias Locais – Juntas de Freguesia e Camaras 

Municipais – tiveram e têm um papel importante para consolidar a Liberdade e a 

Democracia.  
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O Concelho de Silves e os seus autarcas devem estar disponíveis para receber 

as competências previstas na Lei, como já referido aprovadas por larga maioria 

na Assembleia da República, para poderem ter instrumentos para a resposta em 

várias áreas, como educação, saúde, proteção civil e cultura entre outras que as 

populações das nossas freguesias e concelho precisam como resposta aos seus 

anseios de desenvolvimento e necessidades individuais e coletivas. 

 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhora Presidente da Camara Municipal de Silves, 

Senhores Presidentes de Junta e Uniões de Freguesia das freguesias do nosso 

Concelho, 

 

Os eleitos do PSD nos vários órgãos autárquicos do concelho de Silves, sempre 

manifestaram e reforçam hoje a disponibilidade para em conjunto com os eleitos 

das outras forças politicas representadas nos diversos órgãos autarquias do 

Concelho de Silves para que seja possível encontrar soluções para apresentar 

ao Governo da República relativo às competências já recebidas (apresenta-se 

desde já uma proposta – centros de Saúde que necessitam de obras, que as 

mesmas seja suportadas pela Administração Central e só depois essas 

instalações serem transferidas para a autarquia, pois fazer obras pode ser um 

elemento do envelope financeiro) 

 

Também para as competências que estão por transferir, e que legitimamente 

foram recusadas, e que serão impostas no cumprimento da já referida Lei, 

devem todas as forças políticas estar disponíveis e a uma só voz apresentar as 

condições de aceitação. 

 

Para cumprir o 25 Abril de 1974 os eleitos que presidem à Camara Municipal, às 

Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia têm que estar disponíveis para o 

diálogo com os elementos – que se designam da oposição – e que legitimamente 

representam outros eleitores do Concelho e que também têm aspirações no 

desenvolvimento da sua freguesia ou concelho. 

 

Com a revolução do dia 25 de abril de 1974 deixou de haver opinião única, para 

passar a haver opinião plural. Sem desrespeitar o voto popular os eleitos para 

governar os diversos órgãos autárquicos devem estar sempre disponíveis para 

ouvir e receber propostas das outras forças políticas representadas nos Órgãos 

Autárquicos para melhorar ou encontrar as melhores respostas às necessidades 

das populações.  

 

Adiar algumas decisões não deve ser um drama ou motivo de acusação de 

bloqueio, mas sim, com diálogo com as outras forças politicas e com os outros 
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órgãos autárquicos procurar as respostas e soluções mais corretas às 

necessidades das populações do nosso concelho. 

 

Para cumprir o 25 de abril de 1974 é importante que todas as forças políticas 

continuem a apresentar as melhores soluções de resposta aos Sonhos, Anseios 

e Necessidades das populações. 

 

48 ano depois da revolução do 25 de abril de 1974 é por vontade e influencia 

dos autarcas eleitos aos longos destes 48 anos de Democracia que o Concelho 

de Silves tem e dá respostas nos domínios da cultura – bibliotecas e museus, no 

domínio da educação – piscinas municipais e reforma dos edifícios do parque 

escolar, no domínio da ação social – apoio às pessoas mais desfavorecidas e 

apoio às diversas instituições do domínio Social, para apresentar alguns 

exemplos, pois muito mais foi feito. 

 

Mas muito mais há que deve e pode ser feito, nomeadamente nas áreas da 

habitação social, emprego e desenvolvimento económico. 

 

A população do Concelho de Silves espera e deseja que quem preside às Juntas 

de Freguesia, Uniões de Freguesia e Camara Municipal em conjunto e em 

diálogo entre Órgãos se cumpra o manifesto de ABRIL no que diz respeito à 

LIBERDADE, à DEMOCRACIA, à PLURALIDADE DE OPINIÂO e o 

DESENVOLVIMENTO do Concelho de Silves e das suas Freguesias.  

 

 

Viva a Liberdade e a Democracia 

Viva o Poder Local 

Viva o Concelho de Silves 

Viva o 25 de Abril 

Viva Portugal 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  


