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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

2.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 25 de abril de 2018 

 
Sessão Solene 

Comemorativa do 44.º Aniversário 
do dia 25 de Abril de 1974 

 
 
 

Sessão realizada 
no Pavilhão do Sport Grupo Sacavenense 

 
 
 

 
 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

Paula Cristina Vieira Teixeira, eleita pelo BE - 
Bloco de Esquerda. 
 
 
Lídia Maria da Silva Graça Mateus, eleita pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária. 
 
 
Bernardo Soares Murça Piteira Leão, eleito pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária. 
 
 
Jorge Manuel Garcias Sousa, eleito pelo PS - 
Partido Socialista. 

 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Ana Maria da Conceição Duarte Mata, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária, por Lídia Maria 
da Silva Graça Mateus. 
 
 
Carlos Manoel Viana da Cunha Luz, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Bernardo 
Soares Murça Piteira Leão. 
 
 
Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela Coligação 
Democrática Unitária, por Fernando Medeiros Vaz. 
 
 
José Júlio Ferreira Falcão Ribeiro, eleito pelo 
Partido Socialista, por João António Leal Cruz 
Franco. 
 
 
Ricardo da Cunha Costa Andrade, eleito pelo 
PPD/PSD Partido Social Democrata, por Catarina 
Alexandra Soares Lopes. 
 
 
Pedro Henrique Godinho Barreira Castanheira 
Lopes, eleito pelo PPD/PSD Partido Social 
Democrata, por José Manuel da Veiga Testos. 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo Bloco 
de Esquerda, por Paula Cristina Vieira Teixeira. 
 
 
Ana Sofia Correia da Silva, eleita pelo PAN 
Pessoas-Animais-Natureza, por Samara Andressa 
Campos Lopes. 
 
 
 
Jorge Manuel Garcias Sousa, Secretário da Junta 
da União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, em substituição do Presidente da Junta 
Carlos Manuel Alves Gonçalves. 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Jorge Manuel Duarte Simões, Presidente DA 
Junta de Freguesia de Fanhões, justificou a 
ausência à Sessão. 
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INTERVENÇÕES 
 
 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 
Ricardo Jorge Colaço Leão, apresentou as boas-
vindas e agradeceu a todas as entidades 
presentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Seguiu-se um momento cultural protagonizado 
pelo Grupo Coral da ANALOR - Associação dos 
Naturais e Amigos de Loriga, que cantou Já 
Chegou a Liberdade, de José Carlos Ary dos 
Santos com arranjo musical de Pedro Osório. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguiram-se as intervenções produzidas pelos 
Representantes eleitos pelas diferentes forças 
políticas com assento na Assembleia Municipal. 

 
 

PPM 
Partido Popular Monárquico 

 
Bruno Miguel de Oliveira Nunes 

 

 
 

Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. 
Presidente do Executivo, Senhoras e Senhores 
Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados 
Municipais aqui presentes, Senhoras e Senhores 
Funcionários Municipais, que nos permitiram ter a 
Assembleia desta forma condigna, respeitável 
público, caros munícipes. 
 
Trazia um discurso preparado, como, certamente, 
praticamente todas as forças partidárias, mas ao 
chegar aqui, ao vir no carro, decidi deixar o 
discurso no bolso, até porque acho que uma 
cerimónia tão importante como esta são poucas as 
oportunidades que o Partido Popular Monárquico 
tem ao longo da sua história de estar presente 
numa Assembleia Municipal comemorativa do 25 
de Abril, ainda para mais num concelho tão 
emblemático como é o concelho de Loures. 
 
E por isso, acreditando que não é altura para 
debates ideológicos, acredito também que mais 
importante do que estar aqui a debater o que 
aconteceu em 1973 com o III Congresso da 
Oposição em que os monárquicos estavam 
presentes e que depois deu origem…, essa parte 
da história, gostava muito mais de utilizar este 
pouco tempo de antena que aqui tenho para dizer 
que, de facto, aquilo que aconteceu ao longo 
desses anos de história, muito mais importante do 
que refletir sobre o 25 de Abril - certamente 
existem pessoas aqui presentes que estarão muito 
mais habilitadas do que eu para o fazer, até 
porque tenho 41 anos - e é sobre essa parte que 
gostaria inclusive de falar. 
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Com 41 anos de idade hoje em dia represento 
uma força política no concelho, com pouca 
expressividade, e se aqui chegámos em coligação 
com o partido PPD/PSD, temos a noção que 
certamente não foi para o estado em que o nosso 
país está hoje que se fez Abril. E, principalmente, 
valorizando aquilo que foi o trabalho e a luta de 
mulheres e de homens durante o 25 de Abril e 
noutros 25s que se realizaram a seguir, mas não 
vamos entrar nessas guerras ideológicas, 
certamente não terá sido para nenhuma delas que 
se fez Abril porque hoje em dia assistimos a um 
país onde o maior partido no pós 25 de Abril é, 
sem dúvida, a abstenção. 
 
As pessoas estão descrentes na classe política, as 
pessoas não acreditam na classe política, as 
pessoas não acreditam porque diariamente vêem 
nas televisões princípios de corrupção, ex-
dirigentes e os políticos a serem julgados e, 
enquanto a classe política na qual hoje em dia me 
incluo, não entender que depois de eleitos aquilo 
que devemos fazer é todos em conjunto trabalhar 
em prol da população, esquecermos muitas vezes 
as guerras partidárias nas quais perdemos imenso 
tempo, não beneficiaremos nunca as populações e 
não iremos cumprir nem Abril, nem novembro, 
nem nada. 
 
O que fazemos é claramente prejudicar as 
populações e ter uma descrença cada vez maior 
em que as pessoas preferem num dia de sol estar 
na praia do que a votar e a cumprir um direito que 
lhes foi garantido de forma livre depois de em Abril 
mulheres e homens terem lutado para hoje, 
utilizando simbolicamente cravo ao peito ou não, 
se sentirem livres para o poderem fazer. 
 
Por isso, certamente e como tive o privilégio de 
ser a primeira força partidária a falar, apenas dizer 
que certamente depois do 25 de Abril o problema 
foi o dia 26 que ainda hoje continua aqui em loop 
consecutivo e não saímos de algumas dessas 
questões que são tão importantes e que muitas 
vezes as guerras partidárias deveriam ficar de 
lado para se poder de facto trabalhar em prol da 
população. 
 
Por isso, para mim, o 25 de Abril (estava aqui no 
café ao lado e poderia utilizar alguma metáfora e 
tentar utilizar às vezes algumas graçolas que se 
fazem quando fazemos estas intervenções mas 
acho que não é o momento) e estava a beber café 
agora aqui ao lado e ouvia uma das rádios locais, 
numa das rádios que estava a passar, a dizer 
“hoje vamos fazer serviço público ao explicar o 25 
de Abril”, começa a locutora por dizer “era uma 
vez...” e por isso chegamos a uma altura em que 
parece que tudo isto é história, o problema é que 

esta história é tão real e tão vivida hoje, que quem 
lutou pelos nossos direitos no dia 25 de Abril 
merecia muito mais respeito por nós, classe 
política, por aquilo que fazemos pela população, e 
para o respeito que nos foi mandatado através do 
voto nas urnas. 
 
E por isso certamente que depois do dia 25 de 
Abril, quando naquelas célebres entrevistas às 
vezes ouvimos dizer que se tentava impor uma 
ditadura disto e uma ditadura daquilo, não vou 
entrar nessas questões, mas há uma coisa - se a 
pergunta na altura tem sido feita “acha que, a 
partir de agora, a classe política vai ou não 
respeitar a vontade do povo?”, se calhar a 
resposta tinha sido a mesma “Olhe que não, Sr. 
Dr., olhe que não”. 
 
Obrigado 

 
 
 
 

CDS-PP Partido Popular 
 

Lizette Braga do Carmo 
 

 
 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 
 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
 
Senhoras e Senhores Deputados, Senhores 
Vereadores, estimado Público 
 
Assinalamos neste ano duas datas: os 44 anos do 
25 de Abril e os 42 anos da Constituição. 
 
A todos aqueles que fizeram o 25 de Abril de 1974 
e o confirmaram no 25 de novembro de 1975 e por 
isso contribuíram para que Portugal seja hoje um 
Estado Democrático, membro de pleno direito da 
União Europeia e um País democrático na NATO, 
o CDS presta a sua homenagem. 
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Também assinalamos as quatro décadas da 
Constituição. 
 
É preciso sublinhar - e também homenagear - a 
coragem dos deputados do CDS que votaram 
favoravelmente todas as disposições de uma 
democracia ocidental, mas votaram contra - e 
fizeram bem! - todas as disposições que 
imprimiam uma marca ideológica, coletivista e 
socializante a um texto que a todos deveria servir. 
 
E o facto de hoje a Constituição ser diferente, 
pelas 7 revisões realizadas até ao momento dá-
nos razão histórica… 
 
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. 
 
Também invocamos todos aqueles que foram 
perseguidos durante o PREC que pretendia 
conduzir o País de uma ditadura para outra. 
 
E todos aqueles que, sem culpa ou 
responsabilidade, em resultado de uma 
descolonização tardia e nada exemplar, foram 
obrigados a abandonar os seus afetos e os seus 
bens e recomeçar uma nova vida. 
 
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. 
 
Dito isto, 
 
É preciso lembrar o passado, compreender o 
presente e projetar o futuro. 
 
Lembrar que estas 4 décadas de Democracia 
foram difíceis mas que valeram a pena. 
 
Partimos de ocupações de terras e 
nacionalizações selvagens, em nome de um 
processo revolucionário que a maioria do povo 
português nunca desejou, e que atrasaram as 
reformas que outros, atempadamente, fizeram ou 
estavam a fazer. 
 

Garantimos a coesão nacional e consolidámos a 
democracia que nos levou à integração europeia, 
ainda que sem a preparação que desejávamos. 
 
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. 
 
Mas que acrescentaram menos à competitividade 
dos recursos humanos e do conhecimento de que 
o País dispõe e aqui há muitas lições a tirar e 
erros a lamentar. 
 
Usufruímos de anos de crédito fácil que 
melhoraram as condições de vida provisoriamente 
mas poucos se aperceberam - e o CDS 
apercebeu-se - que o Estado se endividava 
galopantemente e as famílias também, o que 
pagámos dolorosamente... 
 
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. 
 
Mas nunca o esquecemos: 
 
Soubemos ter dignidade nas dificuldades, resistir e 
como tantas vezes na nossa História fizemos, 
fazer das fraquezas forças e de cada dificuldade 
um desafio. 
 
E é assim que devemos tentar compreender o 
presente. Compreender que o mundo mudou e 
mudou rapidamente. 
 
Compreender que a crise económica que assolou, 
e ainda perdura na 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 da guerra e procuram a Europa 
como refúgio e reconheçamos a dramática 
incapacidade de resposta da União. 
 
Compreender o perigo e o risco das novas 
ameaças das alterações climatéricas que não nos 
podem deixar de braços cruzados ou de um 
terrorismo que faz da barbárie o seu método e da 
liquidação do nosso modo de vida o seu objetivo, 
recrutando em solo europeu os seus operacionais. 
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Perceber que Portugal, a Europa e o Mundo 
enfrentam desafios no presente que o passado 
não previa e... que o futuro não recomendava 
seguramente. 
 
É neste contexto que assinalamos mais um ano do 
25 de Abril e quatro décadas de lei fundamental. 
 
Sei que, hoje como então, muitos portugueses nos 
compreendem. 
 
Percebem que foram feitos muitos sacrifícios para 
que Portugal pudesse ultrapassar o ciclo do 
ajustamento, e que não podemos desperdiçar o 
caminho que fizemos e muito menos deitar fora 
tudo aquilo que, com dor seguramente, 
conseguimos. 
 
Na altura em que o País mais precisa de 
esperança, os portugueses tomam consciência 
que as promessas de um novo tempo, de um novo 
ciclo e de uma nova era, são desmentidas pela 
realidade. 
 
Se este é o desafio imediato, não percamos de 
vista os objetivos nacionais estruturantes que o 
consenso devia permitir que perdurassem, 
independentemente da sucessão de governos e 
legislaturas. Só a superação destes objetivos 
permite um País melhor. 
 
- A dívida pública é ainda muito grande e temos 

de a reduzir; 
- 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 regra e não 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. 
 
 
Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
Senhores Deputados e Vereadores, 
Autoridades presentes 
 
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. 
 
 
Viva Portugal! 
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PAN 
Pessoas-Animais-Natureza 

 
Samara Andressa Campos Lopes 

 

 
 

Bom dia Sr. Presidente, Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados e público presente. 
 
 
Hoje venho dar voz à substituição da Ana Sofia 
Silva que não pode estar presente. 
 
Quando pensamos em Democracia, pensamos em 
Liberdade. 
 
Vivemos tempos conturbados um pouco por todo o 
mundo, nos quais vemos aumentar a passos 
largos atos de xenofobia, racismo, homofobia e 
misoginia, nos quais se fecham fronteiras, se 
erguem muros, se reinstalam regimes ditatoriais, 
se alienam direitos, se alimentam guerras, se 
subjugam comunidades e populações. Abril são 
Direitos Humanos e Sociais. 
 
Continuaremos a lutar para que o nosso município 
reduza os impactos sociais, nomeadamente 
quanto às relações humanas. 
 
Para tal, contribuímos para a permanência e 
vivência entre pessoas de etnias religiões e 
culturas distintas. Tudo em prol de um 
desenvolvimento de integração no nosso 
Município, justo, solidário, proativo, que tudo faz 
para respeitar os direitos igualitários. 
 
Quando pensamos em Democracia, pensamos em 
mudança. 
 
Vivemos numa sociedade em trânsito, que se 
transforma diariamente, que responde em massa 
ao medo, ao ódio, à esperança e ao amor. Que 
espera dos seus Governos democraticamente 
eleitos a persecução de políticas justas, 
igualitárias e humanistas, o reforço da pluralidade 
política, a criação de pontes de diálogo e 

entendimento, a promoção e legitimação da 
participação cívica, a defesa de uma consciência 
social e política livre, informada e capacitada para 
construir um futuro melhor. Abril é Revolução. 
 
E nós, enquanto PAN, pretendemos dar voz às 
necessidades e preocupações dos cidadãos 
lourenses. Acreditamos que através de uma 
política mais próxima e transparente, os cidadãos 
possam participar na mudança da própria 
sociedade. 
 
Quando pensamos em Democracia, pensamos em 
sustentabilidade. 
 
Vivemos num país que ainda subjuga os valores 
ambientais e o bem comum à ditadura dos 
agentes económicos. Que desiste dos seus 
recursos naturais, que os desvaloriza, que os 
omite e relega para um futuro insustentável. Abril é 
Ecologia. 
 
Precisamos de arvoredo para a fauna, de locais 
limpos para que as pessoas possam conviver e de 
jardins para que as crianças possam brincar. 
 
“A Terra provê o suficiente para satisfazer as 
necessidades de todos os homens, não a sua 
ganância“ já dizia Gandhi. 
 
 
Quando pensamos em Democracia, pensamos em 
não-violência. 
 
Vivemos num município que ainda tem muito para 
trabalhar em matéria de políticas integradas para 
todos os que nele habitam. Abril é lutar pelos 
direitos daqueles que connosco partilham esta 
casa comum: os Animais. 
 
É necessário criar condições mínimas para que 
estes seres possam viver em harmonia connosco 
e não em sofrimento. Devemos providenciar 
políticas de saúde, higiene e segurança. Apostar 
nas esterilizações e na criação de um hospital 
público veterinário. 
 
 
44 anos passados, importa lembrar a importância 
de estes valores de Abril se manterem bem 
presentes entre todos e todas nós, membros 
ativos da sociedade civil com um papel acrescido 
de responsabilidade. Importa repetir até acreditar: 
Abril é Democracia. Abril é Liberdade. Abril é 
Igualdade. Abril é Sustentabilidade. Abril é não 
violência. 
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Alonguemos então os valores de Abril em Loures, 
num tempo que queremos que seja de 
interdependência, de responsabilidade, de boa 
governança, de empatia, de igualdade, de 
felicidade, de prosperidade sustentável. 
Alonguemos as políticas locais à participação de 
todos e todas. Sejamos transparentes, corajosos e 
corajosas. Sejamos cooperantes, honestos, 
dialogantes. 
 
Exmos. Srs. e Sras., é com muita honra que 
participamos pela primeira vez nesta sessão 
comemorativa da Revolução do 25 de Abril 
enquanto partido representado nesta Assembleia 
Municipal. Da nossa parte, fica o compromisso: 
tudo faremos para potenciar o cumprimento de um 
desígnio que é de todos: o de vivermos em 
felicidade e harmonia. Obrigada. 

 
 
 
 

BE - Bloco de Esquerda 
 

Paula Cristina Vieira Teixeira 
 

 
 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e 
Senhores eleitos, Senhoras e Senhores. 
 
Hoje comemoramos o 25 de Abril de 1974, a 
revolução foi feita! 
 
É com grande sentido de responsabilidade que 
estou aqui hoje a falar de Abril, eu que nasci e 
cresci com o 25 de Abril, cresci com a transmissão 
de valores de liberdade e igualdade bem 
presentes e em “direto”, na construção do nosso 
Estado Social, que, não sendo perfeito, me 
permitiu a mim e aos meus irmãos, filhos de pais 
humildes, estudar em escolas públicas, e terminar 
o ensino superior, ter vacinas em dia e o 
acompanhamento médico necessário no Centro 
de Saúde de Loures, primeiro em andar de prédio, 
agora em Unidade de Saúde Familiar com boas 

instalações, em que as minhas filhas têm o 
privilégio de ter a mesma médica de família que 
tive na minha infância. É isto Abril! 
 
Tal como muitos da minha geração, fiz e faço 
parte da construção de uma sociedade baseada 
nos valores de Abril, cresci ao mesmo tempo que 
o nosso Estado Social, cresci e amadureci ao 
mesmo tempo que a nossa Democracia. 
Mas, para que o amadurecimento da nossa 
Democracia aconteça, é preciso não esquecer que 
Abril é um projeto inacabado que tem de ser 
reforçado todos os dias e em todo o lado, que não 
pode voltar atrás... 
 
Na minha responsabilidade de manter presente o 
25 de Abril, tenho hoje o maior desafio de 
todos...explicar à minha filha mais nova, que faz 
precisamente HOJE 6 anos o que é o 25 de Abril. 
 
Porque é que é feriado neste dia? Porque é que 
este dia é tão importante, para além do seu dia de 
anos, claro!!! 
 
Assim, tenho diversos desafios: posso contar-lhe 
toda a história do 25 de Abril de 74... quem foram 
os heróis de Abril...; cantar canções de Abril; 
explicar como se conquistou a liberdade, o que era 
a repressão fascista...; e como Abril conquistou 
direitos fundamentais - como o acesso universal à 
educação, saúde e também a livre expressão de 
ideias e crenças... 
 
No entanto, sei que o maior repto é explicar como 
fazemos o 25 de Abril HOJE? Como garantir às 
novas gerações a transmissão dos valores de 
Abril? 
 
Surge-me a resposta mais eficaz, comprovar que 
Abril acontece HOJE.. .que acontece todos os dias 
e está na nossa forma de ver e viver em 
sociedade, com humanidade, solidariedade, na 
escolha do bem comum ao invés do egoísmo e 
dos seus próprios interesses. 
 
Sei que esse é um grande desafio nos dias que 
correm, em que o nosso principal adversário é 
uma sociedade consumista e capitalista, é uma 
sociedade baseada em competição e rankings 
escolares... . 
 
Mas, não sou pessimista, e resta-me apresentar 
as provas...comprovar que “Abril está vivo”.., 
comprovo-o através de acontecimentos recentes, 
mesmo aqui no nosso concelho de Loures, 
acontecimentos que refletem bem os valores de 
Abril, na luta pelos direitos humanos, na luta dos 
trabalhadores pelos seus direitos, na luta pela 
habitação, na luta por condições dignas na nossa 
educação... . 
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Assim... 
 
Abril acontece.... Na corajosa luta das 
trabalhadoras da Triumph, na luta pelos seus 
direitos laborais, mulheres que se protegeram 
umas às outras, em solidariedade. A sua luta foi 
um exemplo de dignidade e elas fizeram crescer a 
nossa democracia; 
 
Abril acontece.... Quando na iminência de 150 
famílias serem despejadas pela Fidelidade em 
Santo António dos Cavaleiros num ataque social 
baseado apenas em interesses económicos, os 
mais de 400 moradores mobilizaram-se para 
tentar travar este despejo coletivo, uniram-se na 
luta pela sua dignidade e de um direito 
fundamental da nossa Constituição - a Habitação; 
 
Abril acontece... Quando Pais, alunos e 
professores do Agrupamento de Escolas da 
Portela lutam contra o estado de degradação 
daqueles estabelecimentos de ensino, em que 
juntos reivindicam e se manifestam por uma 
melhor educação... . 
 
Abril acontece... Quando na última campanha 
eleitoral autárquica em Loures tivemos um debate 
sobre Igualdade e Contra a Discriminação Racial - 
contra o populismo de direita, percebemos que 
existem forças que nos querem mandar para trás 
nos valores humanistas que foram conquistados 
com o 25 de Abril, mas que estes não saíram 
vencedores. 
 
 
Cada geração tem os seus monstros, cada 
geração tem as suas lutas, lutar pelos teus direitos 
é fazer Abril, por isso HOJE digo: 
 
Tu hoje és livre, não tenhas medo... 
 
Abril é não ter MEDO de lutar pelos nossos 
direitos, Abril é ter esperança... 
 
Por isso digo com todo o significado e não de uma 
forma oca - 25 de Abril SEMPRE!!!!! 
 
Viva o 25 de Abril!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguiu-se um momento cultural protagonizado 
pelo Grupo Coral da ANALOR - Associação dos 
Naturais e Amigos de Loriga, que interpretou As 
Quadras do Aleixo, de António Aleixo e Jornada 
de José Gomes Ferreira com arranjo de Fernando 
Lopes Graça. 

 

 
 
 
 
 
 

PPD/PSD 
Partido Social Democrata 

 
José Manuel da Veiga Testos 

 

 
 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal 
 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 
 
Exmos. Senhores Deputados Municipais 
 
Exmos. Senhores Vereadores da Câmara 
Municipal 
 
Exmos. Senhores Convidados 
 
Exmo. Público 
 
Saúdo de forma especial e efusiva toda a 
população do concelho de Loures na pessoa do 
Senhor Presidente da Assembleia, Ricardo Leão. 
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Volvidos 44 anos, comemorar ABRIL poderá ser 
revisitar o sofrimento e as alegrias do nosso Povo. 
 
Mas deverá, sobretudo, ser o balanço das 
conquistas democráticas, sem nunca esquecer as 
promessas não cumpridas e o não aproveitamento 
das oportunidades oferecidas pelos Capitães de 
Abril e reconfirmadas e garantidas em 25 de 
novembro. 
 
Invocando a vitória da democracia e relembrando 
o passado, será que temos sabido aproveitar os 
recursos disponíveis? 
 
Afinal, o que temos conseguido concretizar, em 
ambiente de convivência democrática, com 
respeito pela dignidade da pessoa humana e para 
promoção do bem-estar e da qualidade de vida 
das nossas comunidades? 
 
Qual o juízo que os nossos concidadãos fazem do 
nosso desempenho? Que priorizamos a 
obediência às orientações da máquina partidária 
ou que nos esforçamos para trabalhar em 
conjunto, respeitando as nossas legítimas 
diferenças de opinião e de estratégia para o 
serviço do bem comum? 
 
Animados pela discussão plural de política local, 
regional e nacional e sem receio de delitos de 
opinião, cada um de nós, estou certo, está 
empenhado em prosseguir uma política de 
proximidade junto das populações, respeitando 
procedimentos democráticos e participativos. 
 
Mas, como estruturas de base política de maior 
proximidade aos cidadãos, nossos vizinhos, será 
justo reconhecer que Abril abriu-nos um mar de 
oportunidades, mas que muitas carências, 
algumas básicas, estão ainda por satisfazer. 
 
Nem todos estamos de acordo com o modelo 
económico e social que queremos para Portugal. 
 
Mas, a nível local, urge enfrentar alguns desafios. 
 
Afigura-se-nos necessário não adiar uma 
redefinição da organização administrativa e dos 
limites territoriais das nossas freguesias. 
 
Cada vez se reclama mais por apoios e 
investimento na Cultura e no Associativismo. Será 
que o decréscimo no apoio cultural e social é para 
evitar que as organizações culturais e da dita 
sociedade civil façam política? Ou que fiquem 
dependentes do poder vigente? 
 
 

E todos temos noção da atribuição de verbas 
insuficientes para o parque escolar e 
equipamentos educativos escolares. E da 
necessidade de reforço do investimento na saúde, 
na justiça célere e transparente, no ambiente e no 
património, em prol de uma melhor qualidade de 
vida e com respeito pelos valores de Abril. 
 
E não se têm criado suficientes e necessárias 
infraestruturas adequadas para melhores 
acessibilidades ao município que potenciem o seu 
desenvolvimento e a mobilidade, como a via férrea 
e o metropolitano. 
 
E teremos de continuar a combater o trabalho 
precário, inclusive, no concelho, para se assegurar 
a estabilidade laboral. 
 
Mas se não quisermos discutir e avançar com 
medidas corretivas deste estado de coisas, junto 
de todas as instâncias e com recurso às novas 
tecnologias, também tenho dificuldade em 
compreender os queixumes. 
 
Todos somos confrontados com desafios do 
futuro. E, 
 
“Quando desistimos de ter sempre razão, erramos 
menos” 
 
“Os bons amigos oferecem críticas construtivas” 
 
E para defender Abril, há que restituir dignidade à 
vida política. 
 
Nos tempos de crise de valores, acrescem as 
nossas responsabilidades. 
 
É por isso que não podemos continuar sem 
denunciar e repudiar todos os sinais de 
esbanjamento de dinheiros e má gestão de 
recursos públicos. 
 
E temos que nos entender sobre a forma 
responsável de combater o aumento despudorado 
da despesa pública e como repartir de modo 
equilibrado os sacrifícios. 
 
Têm que ser os responsáveis pelos desmandos 
que devem ser penalizados e não aqueles que, 
sendo desprotegidos do aparelho legislativo e 
governativo, a ter de suportar ainda mais e a 
resignarem-se. 
 
O Estado há muito e, por vezes, com a nossa 
cumplicidade e silêncio, que deixou de ser 
considerado pessoa de bem. 
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E, quantas vezes, altos titulares de cargos 
públicos passaram a meros salteadores do erário 
público, com o benefício e muleta do voto dito 
popular e democrático? 
 
É nossa obrigação deixar de ter um País a gastar 
mais do que produz, e a endividar-se para pagar 
os juros dos empréstimos que delapidou em 
benefícios de uns tantos. 
 
Quando se marginaliza a “administração pública” 
para recorrer aos “outsourcing” com chorudos 
gastos… . 
 
Quando a banca, para além das práticas leoninas 
de juros e outras artimanhas, asfixia quem quer 
trabalhar e produzir e continua a alimentar hábitos 
consumistas, é óbvio que a crise financeira e 
económica do País se resume cada vez mais a 
mero caso de Polícia. 
 
As necessidades dos cidadãos exigem que cada 
vez mais se terão de operar transformações 
estruturais face a uma economia competitiva, 
integrada e global, reclamando uma menor 
intervenção burocrática e reguladora, com maior 
simplificação e aceleração de formalidades. 
 
O nosso sistema político continua a ter muitos 
aspetos obscuros. 
À cabeça, a questão da eleição legislativa ser para 
deputados que a maioria dos eleitores não 
conhece e não podermos escolher diretamente o 
primeiro-ministro. 
 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, minhas 
Senhoras e meus Senhores, neste momento de 
comemoração histórica, conforta-nos a certeza de 
que com fé e criatividade, conseguiremos estar à 
altura do que nos exigem os nossos concidadãos. 
 
Nunca nos caraterizámos pela derrota, nem pelo 
fracasso. 
 
Os eleitos do PSD nos diversos órgãos 
autárquicos continuam a acreditar que é possível 
cumprir com as promessas efetuadas ao 
eleitorado sem desculpas e a desenvolver o seu 
trabalho de uma forma responsável, lutando por 
concelho mais moderno, ativo, seguro e dinâmico 
nas diversas vertentes. 
 
 
Queremos contribuir para retomar a esperança, 
com respeito pela diferença de opiniões e pela 
dignidade por quem trabalha. 
 

Os meus votos pessoais e da bancada do PSD 
para que possam ser felizes! 
 
Com Abril,.... Viva Loures! Viva Portugal! 

 
 
 

CDU - Coligação Democrática Unitária 
 

Bruno Alexandre Caçador Simão 
 

 
 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
Senhoras e Senhores Vereadores 
 
Senhor Presidente e membros da Mesa da 
Assembleia Municipal de Loures 
 
Senhoras e Senhores Representantes Municipais 
 
Senhoras e Senhores convidados 
 
Traz-nos aqui hoje a evocação do futuro. De um 
futuro negado durante 48 anos a um povo, que por 
saudades desse futuro, na madrugada de 25 de 
Abril, não mais resignou ao passado que lhe era 
imposto. E não nada sendo mais forte que a 
determinação de um povo, impulsionada pelas 
saudades de um futuro, em Abril de 1974, o 
Movimento das Forças Armadas, dando 
consequência a um longo período de resistência e 
luta deste povo pelo direito ao futuro, com forte 
participação do povo de Sacavém e do Concelho 
de Loures, incorporando na sua ação uma justa 
interpretação do sentimento popular, derrubou o 
mais longo regime fascista da Europa. 
 
Com esse ato determinante, libertava-se Portugal 
da ditadura, da opressão politica e social e do 
colonialismo e da guerra, iniciando-se uma 
transformação profunda da sociedade portuguesa, 
mas também para milhões de cidadãos que pelo 
findo império colonial português viram abrir a 
possibilidade da autodeterminação e afirmação 
nacionais. 
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A Constituição da República Portuguesa de 1976 
inscreveu com clareza os traços fundamentais da 
Revolução, que pôs fim ao regime fascista e abriu 
os horizontes de um tempo novo de liberdade, 
democracia, progresso, justiça social e 
independência nacional. Finalmente o povo e o 
país reencontravam-se com o seu futuro. 
 
A história e a sua memória são sempre um campo 
de erosão, reconstrução e não raramente de 
deturpação. 44 anos depois de Abril, num tempo 
de incertezas e relativismos, não são raras as 
tentativas de branqueamento e reabilitação do 
fascismo e das suas características mais sinistras, 
pelo que é dever comum, exigível a todos os 
democratas, que nunca se deixe de afirmar a 
natureza criminosa do mesmo. 
 
É exigível relembrar que essa natureza criminosa 
não se cingia apenas ao cerceamento das 
liberdades individuais e coletivas, o que por si só 
seria o bastante para o condenar, mas foi a 
sujeição de um povo à miséria, à fome, à guerra, 
ao analfabetismo e ao atraso cultural, cujas 
consequências ainda hoje se sentem, e ao triste e 
cinzento isolamento. 
 
É justo relembrar a resistência de milhares de 
democratas, com ou sem identificação partidária, 
que durante quarenta e oito anos lutaram pelo 
direito deste povo a ter um futuro e que por essa 
ousadia conheceram a repressão, a censura, a 
tortura e muitos deles a morte, desta repressão 
aos que ousaram foram alvo preferencial os 
militantes e simpatizantes do PCP. A todos os 
resistentes antifascistas, comunistas, socialistas, 
sindicalistas, católicos-progressistas e outros 
democratas, cuja memória continua a ser um 
retrato impressivo e eloquente desses tempos, o 
nosso enorme e grato reconhecimento pela sua 
coragem e tenacidade. 
 
Mas o futuro chegou em Abril, e como ele novos 
horizontes ao povo e ao País: a esperança e 
confiança num futuro melhor, que era então 
construído pelas mãos daqueles que tinham sido 
expropriados da sua dignidade e dos seus direitos, 
pelos trabalhadores que beneficiariam de 
alterações profundas no valor e na qualidade das 
relações de trabalho. 
 
E esse futuro construiu-se com a recuperação da 
liberdade e a consagração de uma democracia, 
que se anunciou plena, nas suas dimensões 
política, económica, social e cultural. Assim a 
consagrou a Constituição, que em si viu inscritos 
direitos fundamentais dos quais os cidadãos 
passaram a ser os titulares, mas também os 
destinatários. 

Ao Estado incumbiu-se o papel instrumental de se 
colocar ao serviço do povo, garantindo o acesso à 
educação e à saúde, à habitação, uma proteção 
social digna, ao direito ao emprego com direitos e 
à igualdade entre homens e mulheres. 
 
As conquistas de Abril, os valores de Abril e o 
frutuoso caminho que estes permitiram ao povo e 
ao país trilhar, são património cultural e político 
seu, uma das mais venturosas criações deste 
povo, que apesar do tempo, se mantêm hoje tão 
atuais, arrojadas e inovadoras como então e 
plenamente capazes de dar resposta aos novos 
desafios de uma sociedade e tempo em constante 
mutação. A solidez desse património político 
prova-se pela verticalidade da sua matriz, não 
obstante os sérios danos que lhe foram infligidos 
ao longo do tempo por sucessivos governos. 
 
Mas porque falar de Abril é falar de futuro, as 
comemorações não podem deixar de ter uma 
marca de reflexão sobre o momento atual, nem o 
contraponto desse momento com a perspetiva que 
Abril abriu ao povo português. 
 
Em oposição a um discurso de práticas contrárias 
aos valores de Abril e a pretexto de velhas 
modernidades, em aspetos sensíveis, o país e 
povo foram sujeitos a regressões significativas, 
veja-se por exemplo da leis laborais, onde se 
recuperaram modelos mais próximos do século 
XIX, que do projeto emancipador de 1974. 
 
Depois de anos de profunda agressão ao país e 
ao povo, é hoje de novo claro que é no modelo de 
uma sociedade mais justa, equilibrada, com 
recuperação e aprofundamento de direitos sociais 
e laborais e de redistribuição mais equitativa da 
riqueza que é possível superar as dificuldades e 
criar um projeto mobilizador de desenvolvimento e 
de independência nacionais e não em políticas 
que acentuaram a exploração e a concentração de 
riqueza e a dependência externa. 
 
É hoje evidente, como foi em 74, que o processo 
de desenvolvimento do país implica a adoção de 
políticas económicas que coloquem a riqueza ao 
serviço do bem-estar coletivo, que valorizem o 
setor produtivo e que ponham cobro à 
dependência económica, que reabilitem as 
políticas sociais e que recoloquem o Estado no 
seu papel de servidor do bem comum, pela 
promoção do acesso à saúde, dotando o SNS dos 
meios necessários para satisfazer as 
necessidades das populações, pelo reforço do 
investimento e a valorização da escola pública no 
seu objetivo central de formação da cultura 
integral dos indivíduos e o avanço nos níveis de 
proteção social no desemprego, na doença e na 
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velhice, pela efetiva promoção do direito 
constitucional à habitação. É na proposta política 
de Abril, que podemos encontrar as respostas 
para problemas que ainda hoje se nos colocam, 
como sejam o recente episódio da ameaça de 
despejo dos moradores das torres da Fidelidade 
em Santo António dos Cavaleiros, do processo de 
destruição dos postos de trabalho da Triumph em 
Sacavém ou a urgente resposta aos graves 
problemas da mobilidade na Área Metropolitana 
de Lisboa. 
 
A Assembleia Constituinte, num país exaurido, 
ousou inscrever na Constituição um vasto conjunto 
de direitos sociais e económicos de concretização 
improvável diriam uns, tal o arrojo das propostas 
quando contrapostas à dura realidade vivida 
então. 
 
Foi arrojada ao consagrar o direito universal à 
saúde, num país em que uma parte significativa da 
população nunca havia visto um médico e onde se 
registavam os piores índices de saúde pública do 
mundo desenvolvido. 
 
Foi arrojada ao consagrar o direito universal à 
proteção social na doença, no desemprego e na 
velhice, onde os recursos eram escassos e 
qualquer uma destas situações significava 
invariavelmente a queda na pobreza. 
 
Foi arrojada ao afirmar o primado do interesse 
coletivo e das opções políticas democráticas sobre 
a economia, num país onde a estrutura económica 
se caraterizava pela centralização em meia dúzia 
de consórcios financeiros e industriais. 
 
Foi arrojada ao consagrar o direito a uma 
habitação condigna quando cerca de 200 mil 
pessoas viviam nas periferias dos grandes centros 
urbanos em bairros de lata, a cobertura de 
saneamento básico era residual no país e mesmo 
a energia elétrica um sonho difícil de realizar a 
mais de 40% da população. E por isso mesmo 
repudiamos o que se está a passar com os 
prédios da Fidelidade em Santo António dos 
Cavaleiros. 
 
Foi arrojada enfim, quando desferiu o golpe na 
velha ordem económica, social e cultural num país 
atrasado.  
 
Mas foi este arrojo, estribado numa profunda 
confiança na capacidade do povo, que permitiu 
avanços significativos em todos os domínios da 
nossa vida coletiva e é com essa mesma audácia 
que temos de continuar a procurar as respostas 
positivas para os novos e velhos problemas com 
que nos deparamos. 

No afastamento aos valores fundadores do regime 
democrático está origem de muitos dos 
constrangimentos atuais. A subversão na relação 
entre o poder político e o poder económico, que 
transformou o Estado em instrumento de obtenção 
de lucro dos grupos económicos, a falta de 
combate à corrupção e à criminalidade 
económico-financeira, a persistência nas receitas 
neoliberais trarão consigo o agravamento das 
condições de vida e continuarão a ser um entrave 
ao desenvolvimento. Mas mais grave, no seu 
efeito desarticulador da sociedade, abre-se o 
espaço para a descrença na democracia e no 
futuro, que sempre foi o gérmen de todas as 
derivas autoritárias. 
 
Neste caminho de quarenta e quatro anos, o poder 
local democrático desempenhou um papel ímpar 
na modernização do país e na elevação da nossa 
qualidade de vida e não raras vezes, pela sua 
proximidade às populações e aos seus anseios, 
desempenhou um papel importante de defesa do 
projeto político democrático de Abril, sendo 
amiúde um entrave à concretização de políticas 
antipopulares. Talvez por isso, não tenha ele 
próprio deixado de ser alvo de políticas que o 
visam desvirtuar e condicionar. 
 
O debate em curso sobre o processo de 
descentralização, promovido pelo governo do PS 
que, para já, caminha sem descolar no essencial 
da política do PSD e CDS, os seus traços de 
indefinição, de pressão e de sonegação de 
recursos financeiros a que as autarquias locais 
teriam pleno direito. 
 
Preocupa-nos que o denominado plano de 
descentralização para as autarquias, em que se 
pretende transferir um conjunto de competências, 
com destaque para as áreas da educação e 
saúde, ao mesmo tempo que se continua a não 
cumprir a lei de finanças locais, que alinhado com 
uma sucessiva redução do investimento público, 
mais não venha a ser que o alijamento do ónus de 
insatisfação e incumprimento para o poder local. 
 
Não aceitamos que a alegada descentralização 
passe ao lado da clara delimitação de 
competências e atribuições entre os diversos 
níveis de administração, que é um pressuposto 
essencial de qualquer política que aposte no 
reforço do poder local democrático, evitando 
confusões e sobreposições. Importa que sejam 
definidas as regras e só depois se pode discutir o 
que transferir, que atribuições, que competências 
e quais os meios humanos, recursos financeiros e 
património adequado ao desempenho das funções 
em causa, visando uma melhor e mais eficaz 
resposta aos direitos, aspirações e necessidades 
das populações. 
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Mais uma vez se procura passar ao lado do cerne 
da questão, a implementação da regionalização, 
cumprindo a Constituição, sem a qual não será 
possível uma efetiva política de descentralização e 
reorganização das competências e atribuições dos 
diferentes níveis da administração, sendo 
indispensável uma lei de finanças locais que 
reponha a capacidade financeira das autarquias, 
respeitando o principio da justa repartição de 
recursos, assim como a revisão da última reforma 
administrativa, que imposta às autarquias locais e 
às suas populações, foi um ataque sem 
precedentes ao poder local democrático. 
 
Esta sessão solene, os milhares de manifestações 
culturais e políticas que por estes dias e por todo o 
país assinalam a Revolução de 25 de Abril de 
1974, com todas as suas matizes, o debate social 
e político que nos tem acompanhado nos últimos 
quarenta e quatro anos, que nos acompanhará 
adiante, e que hoje mesmo aqui se realiza, são 
uma evidência do caráter atual, vivo e pulsante do 
nosso regime democrático e de como a proposta 
política enunciada no Programa do Movimento das 
Forças Armadas e materializada pelos 
constituintes em 1976 mantém hoje a 
potencialidade de continuar a ser fator de 
desenvolvimento e progresso. 
 
Viva Portugal Democrático 
 
Viva o 25 de Abril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS - Partido Socialista 
 

Jorge Manuel Garcias Sousa, 
Secretário da Junta da União das Freguesias 

de Sacavém e Prior Velho, 
em substituição do Presidente da Junta 

 

 
 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara municipal de 
Loures 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal de Loures 
Exmos. Senhores Vereadores e Deputados 
Municipais 
Exmos. Senhores Membros de Executivo e 
Assembleia de Freguesia 
Exmos. Senhores representantes de Entidades 
Oficiais, Religiosas e Associativas 
Exmo. Público 
 
Em representação do Sr. Presidente da União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, permitam-
me, antes de mais, que vos enderece um caloroso 
cumprimento de boas-vindas à emblemática 
cidade de Sacavém e felicite vivamente o Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal de Loures 
pela opção tomada de realizar aqui no pavilhão 
desportivo «Orlando Lucas” do Sport Grupo 
Sacavenense a sessão solene comemorativa do 
44.º Aniversário do dia 25 de Abril de 1974. 
 
Celebrar o 25 de Abril de 1974 é trazer à 
lembrança de todos aquele que ficará impresso na 
história recente de Portugal, como sendo o nosso 
dia “D”, o dia da conquista da liberdade e de todos 
os valores que ela representa. 
 
Celebrar o dia 25 de Abril é seguramente prestar a 
maior e mais justa homenagem à memória de 
todos os homens e mulheres, que de forma 
incondicional se entregaram à luta pelo fim da 
ditadura e pela concretização de um sonho. 
 
Porém, urge despertar consciências. 
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A geração dita do Pós 25 de Abril, a minha 
geração, por mais relatos que tenhamos escutado 
narrados pelos nossos pais e avós, por mais 
notícias lidas, documentários e factos históricos 
consultados, a verdade é que já nascemos em 
liberdade. E isso pode parecer que não, mas faz 
muita diferença no momento de entender o que é 
viver sem liberdade. 
 
Hoje, seduzidos por uma falsa contemporaneidade 
dita progressista, temos vindo paulatinamente a 
assistir ao ressuscitar de demónios outrora 
exorcizados e que começam a atormentar aqui e 
ali as conquistas de Abril duramente alcançadas. 
 
Por isso, urge despertar consciências. 
 
Não obstante tudo o que já foi dito, escrito e 
musicado sobre este dia, e mais do que 
solenemente celebrarmos esta efeméride, é 
importante que tenhamos sempre presente que a 
mensagem de Abril nunca se pode perder e que 
não podemos permitir que os mensageiros se 
deixem seduzir por narrativas populistas e 
demagogas, que, sob a capa de brilhantes 
interpretações, vêm de mansinho atentar 
ferozmente os valores de Abril. 
 
Logo, urge despertar consciências. 
 
Assim, como expressava a poetisa Sophia de 
Mello Breyner Andresen no poema “Revolução”, 
passo a citar: 
 
Como casa limpa 
Como chão varrido 
Como porta aberta 
 
 
Como puro início 
Como tempo novo 
Sem mancha nem vício 
 
 
Como a voz do mar 
Interior de um povo 
 
 
Como página em branco 
Onde o poema emerge 
 
 
Como arquitetura 
Do homem que ergue 
Sua habitação 
 
 
 

É por isso nosso dever, ano após ano, reavivar, 
reafirmar e garantir os valores da Liberdade, da 
Igualdade e da Solidariedade. No intuito de abrir a 
sociedade à diversidade, à iniciativa, à inovação e 
ao progresso. 
 
A liberdade não se encerra na liberdade de 
expressão. 
A liberdade não pode ser mercantilizada sob o 
jugo de uma qualquer teoria economicista. 
A liberdade é igualdade de oportunidade. 
A liberdade é igualdade de género. 
A liberdade é o livre arbítrio. 
 
É por isso nosso dever, nós que elegemos e que 
somos eleitos, continuar a lutar, para que o 
amanhã nunca morra. 
 
Viva o 25 de Abril. 
 
Viva Sacavém/Prior Velho 
 
Viva Loures. 
 
Viva Portugal. 

 
 
 
 

Usou seguidamente da palavra o Presidente da 
Assembleia Municipal de Loures, Ricardo Jorge 
Colaço Leão. 

 

 
 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Loures, Dr. Bernardino Soares 
 
Senhor Vice Presidente da Câmara 
 
Senhoras e Senhores Vereadores 
 
Senhoras e Senhores Presidentes de Juntas de 
Freguesia 
 
Senhor Secretário e Senhora Secretária da Mesa 
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Senhoras e Senhores Deputados Municipais 
 
Ex Presidentes da Assembleia Municipal de 
Loures aqui presentes 
 
Ex-presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
Presidentes de Assembleias de Freguesia do 
nosso concelho e restantes autarcas 
 
Agradecer aos convidados institucionais que me 
marcaram com a vossa presença: 
 
Pela Comissão Executiva da Área Metropolitana 
de Lisboa, João Pedro Domingues 
 
Em representação do Núcleo de Loures da Liga 
dos Combatentes, o seu Presidente o Major José 
António Coelho 
 
Em representação da UGT, a Secretária Executiva 
Eng.ª Vanda Cruz 
 
A Associação Empresarial de Comércio e Serviços 
dos Concelhos de Loures e Odivelas (AECSCLO) 
 
Às várias e vários Diretores de Agrupamentos de 
Escolas do concelho de Loures que já aqui vi 
 
À Casa do Gaiato, a Maria Teresa Antunes 
 
Restantes convidados também aqui presentes 
 
Às empresas Municipais, a Loures Parque e 
GesLoures, mas também à CPCJ na pessoa da 
sua Presidente Ana Bento, do CCD a Dr.ª Adília 
Ferreira 
 
Os diversos Comandantes das Corporações de 
Bombeiros do concelho e respetivas Direções das 
Associações 
 
O movimento associativo, cultural, desportivo e 
religioso aqui presente 
 
Caras e caros convidados 
 
Caras e caros munícipes 
 
E, de uma forma muito especial, caras e caros 
Sacavenenses e Priorenses, que tanto gosto 
tenho em ter-vos aqui hoje. 

 
Sr. Presidente da Câmara Municipal 
 
Sr. Vice-Presidente 
 
Sras. e Srs. Vereadores 
 

Sras. e Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia 
 
Sras. e Srs. Deputados Municipais 
 
Caras e Caros Convidados 
 
Caras e Caros Munícipes 
 
 
Há precisamente 44 anos, o Movimento das 
Forças Armadas resgatou a Liberdade dos meus 
avós, dos meus pais e de outros que, como eu, 
viriam a nascer, crescendo e experimentando as 
oportunidades da democracia, de uma abertura à 
Europa e ao mundo que nos faltava. 
 
É com esse sentimento que a minha e outras 
gerações olham o gesto decisivo dos Capitães e 
soldados de Abril, e é com sentido devedor que 
hoje, aqui estou, enquanto Presidente da 
Assembleia Municipal, eleito democraticamente, 
em Sacavém, a terra que me viu desde sempre, a 
dizer obrigado! 
 
Pertenço a uma geração que não viveu o combate 
à ditadura de Salazar e Marcelo Caetano. 
 
Pertenço à 1.ª geração que nasceu um ano apos o 
25 de Abril de 74. 
 
A 1ª geração que não sofreu na pele as 
perseguições políticas. 
 
Que não experimentou a restrição das mais 
básicas liberdades em Portugal. 
 
Na minha geração, estou entre aqueles que 
recusam perder essa memória. 
 
Mas aberta a *Porta da Liberdade*, Portugal 
agigantou-se nas últimas décadas. 
 
Superámo-nos, desde logo, com a aprovação da 
Constituição da República Portuguesa. 
 
 
Presto assim, uma homenagem merecida aos 
constituintes da II República, mulheres e homens 
que conceberam um país à frente do seu tempo e 
deram a palavra de lei à construção de um 
Portugal justo, livre e fraterno, não escondendo as 
divergências no alcance dos consensos que 
permitiram a aprovação de um texto progressista e 
definidor da nossa identidade. 
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Sr. Presidente da Câmara 
 
Sras. e Srs. Vereadores 
 
Sras. e Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia 
 
Sras. e Srs. Deputados Municipais 
 
Caras e Caros Convidados 
 
Caras e Caros Munícipes 
 
Uma das mais importantes conquistas do 25 de 
Abril foi, sem dúvida nenhuma, um Poder Local 
Democrático, que constitui uma das mais 
significativas transformações democráticas da 
nossa sociedade. 
 
Se durante estes 44 anos o País viveu melhorias 
significativas, nas áreas da habitação, no 
abastecimento de água, na recolha dos resíduos, 
mas também nas áreas da Educação, da Saúde, 
na promoção do Desporto, na área da mobilidade, 
com a construção de novas vias, na construção de 
equipamentos, tais como escolas, pavilhões 
desportivos e centros de saúde, se o País deu 
avanços significativos nestas e outras áreas, deve-
se em muito, a esse poder local, livre, autónomo e 
democrático. 
 
 
Na realidade, o poder local está firmemente 
enraizado na vida coletiva dos portugueses, 
pesem embora os atropelos e alguns fenómenos 
mais negativos, de que tem sido vítima ao longo 
destes 42 anos. 
 
De facto, importa assinalar que, desde o início da 
sua institucionalização, o poder local, ao longo do 
tempo, tem sido alvo de incompreensíveis más 
vontades, mais ou menos dissimuladas, quando 
não mesmo de ferozes e ostensivos ataques. 
 
Esta ofensiva foi bem patente nas decisões de 
sucessivos Governos, muito em particular do 
anterior Governo da República, nas consecutivas 
alterações ao regime legal das autarquias locais, 
que gradualmente têm definhado a sua 
componente democrática e a sua autonomia, 
culminando na medida imposta de extinções de 
Freguesias, feita a régua e esquadro, num claro, 
quero, posso e mando. 
 
Hoje, graças ao atual Governo, bem como à 
maioria de esquerda que o suporta, é com muita 
satisfação que vejo uma clara reposição desse 
Poder Local, Livre e autónomo. 
 

Decisões, que permitiram repor autonomia 
administrativa e financeira aos municípios e 
freguesias, quer no que diz respeito ao seu mapa 
de pessoal, mas também: 
 
- à redução do IVA da restauração de 23% para 

13%, redução essa que permitiu só no 
município de Loures, fazer um encaixe 
financeiro de perto de 300 mil euros por ano 
em particular no que diz respeito às refeições 
escolares; 

 
- o fim da escandalosa isenção do pagamento 

de IMI, para os imóveis detidos por fundos 
imobiliários fechados, permitindo ao Município 
de Loures só nesta medida, poder receber 
mais de 500 mil euros ano; 

 
- a decisão de devolver aos municípios os juros 

e coimas pagos pelos contribuintes, pelo 
incumprimento e atraso no pagamento do IMI, 
com retroatividade de 12 anos, permitindo só 
de uma vez o Município de Loures encaixar 
mais de1 milhão e 500 mil euros; 

 
- mas também com as alterações profundas no 

Portugal 20/20, permitindo o acesso a estes 
fundos comunitários por parte dos Municípios, 
anteriormente vedados, fazendo com que 
desta forma o Município de Loures, pudesse 
inscrever no seu Orçamento, investimento que 
de outra forma seria impossível. 

 
Sou daqueles que defendo que é o Poder Local 
que melhor conhece os problemas das pessoas, 
os seus anseios, os seus dilemas, são os 
Municípios e muito em particular as Juntas de 
Freguesia que mais facilmente os podem resolver, 
mas para isso é importante um Poder Local cada 
vez mais forte, na sua autonomia e na sua 
capacidade financeira. 
 
Sou daqueles, para quem honrar o 25 de Abril e 
defender a democracia, é lutar e exigir uma 
profunda reforma de descentralização de 
competências para o poder local. 
 
Sou daqueles que consideram que o poder local 
pode e deve ter um papel mais decisivo na 
melhoria da qualidade de vida das pessoas, em 
áreas como a Educação, a Saúde e a Ação Social. 
 
Nesse sentido estou com muita expectativa, em 
relação à recente decisão do atual Governo e em 
particular do 1.º Ministro António Costa, em 
descentralizar competências, acompanhadas do 
respetivo montante financeiro, para os municípios 
e freguesias. 
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Sou daqueles que defendem, que neste 
importante processo reformista, dando 
continuidade a essa conquista de Abril, ninguém 
pode ficar de fora, todos devem dar a sua opinião, 
o seu contributo, despindo-se de táticas político-
eleitoralistas, focando-se no essencial, a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas, melhor servir a 
sua população, aliás, e é justo reconhecê-lo, como 
foi exemplo a recente descentralização de 
competências do Município de Loures para as 
Juntas de Freguesia. 
 
Sendo a Assembleia Municipal de Loures, por 
definição, a casa da democracia e enquanto 
Presidente desta Assembleia Municipal, tudo farei 
para colocar esta matéria, na agenda politica 
deste órgão autárquico. 
 
Sou daqueles que defendem, que honrar o 25 de 
Abril e a democracia, é também respeitar a 
autonomia e liberdade dos diferentes órgãos do 
poder local, Juntas de freguesia, Câmara 
Municipal, mas também e muito particularmente a 
Assembleia Municipal, independentemente da sua 
cor política, pois por muito que ainda que custe a 
alguns, os Autarcas não são nomeados, são 
eleitos diretamente pelas pessoas e são elas que 
felizmente têm esse poder. 
 
Gostaria de terminar, como comecei, falando da 
minha geração, bem como das seguintes. 
 
E termino com uma citação do Prémio Nobel da 
Literatura, Vargas Llosa, proferida no ano 
passado, aqui em Portugal. 
 
“Um dos maiores perigos para a democracia 
reside também dos que dela sempre usufruíram. 
 
A complacência dos jovens. 
 
Sem a coexistência dos jovens com a democracia, 
algo fundamental falha no sistema. Uma 
sociedade de cidadãos alertas, informados, que 
participam na vida cívica e na sua atividade é 
fundamental para que a democracia prospere e a 
sociedade também, no sentido económico e 
social. 
 
Por isso, é cada vez mais importante convencer os 
jovens a participar na vida cívica, é importante que 
na escola, na família e nas instituições culturais, 
se exalte a política como uma atividade generosa, 
solidária, através da qual se pode servir o nosso 
País.” 
 
Viva o 25 de Abril 

 
 

A Sessão terminou com um momento cultural 
protagonizado pelo Grupo Coral da ANALOR - 
Associação dos Naturais e Amigos de Loriga, que 
interpretou Somos Livres (Uma Gaivota Voava, 
Voava), de Ermelinda Duarte, com arranjos de 
José Cid. 

 

 
 

 
 
 
 


