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             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

ACTA nº 10 
Reunião Ordinária (de continuação) da Assembleia Municipal  

Realizada em 21 de Abril de 2010 

 
Aos vinte um dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, pelas 21, 30 horas , no 
Auditório da Biblioteca Municipal, reuniram a Assembleia Municipal do Barreiro, 
com a seguinte agenda:  
 

3. Período da ordem do dia 
  
3.8 SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO 25 DE ABRIL 
 

Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e 
Senhores Vereadores: Santa Clara Gomes, Sofia Martins, Regina  Janeiro, Amilcar 
Romano, ‐ Santa Clara Gomes, Sofia Martins, Regina Janeiro, Amilcar Romano, Rui 
Lopo, Zélia Silva, Carlos Moreira e Nuno Banza. 
 
A Mesa é  composta  pelo  Sr.  Presidente  Frederico  Pereira,  Primeira  Secretária 
Fernanda Moreno e Segunda Secretária Maria João Quaresma 
 
 
Registaram‐se as seguintes intervenções: 
 
O  Senhor  Presidente  da  Mesa  deu  iniciou  aos  trabalhos  fazendo  uma 
intervenção alusiva ao 25 de Abril. Documento apenso à acta como anexo “1”. 
Humberto Candeias:  Intervenção  alusiva  ao  25  de Abril.  Documento  apenso  à 
acta como anexo “2”. 
Hugo Cruz: ‐ : Intervenção alusiva ao 25 de Abril . Documento apenso à acta como 
anexo “3”. 
Eduardo  Cabrita:  Intervenção  alusiva  ao  25  de  Abril,  que  foi  proferida  de 
improviso. 
José Paleta  Intervenção alusivo ao 25 de Abril. Documento apenso à acta como 
anexo “4”. 
Presidente da Câmara Intervenção alusiva ao 25 de Abril. Documento apenso à 
acta como anexo “5”. 
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ENCERRAMENTO 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 23horas e 45 
m  do dia 22 de Abril  de dois mil e dez, tendo a gravação áudio desta sessão sido 
arquivada nos serviços da Assembleia Municipal. 

 
APROVAÇÃO DA ACTA 

 

Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a presente acta que após 
analisada foi aprovada por maioria com uma abstenção,  na reunião realizada em 
14 de Fevereiro de 2011 e vai ser assinada por mim Rosa Maria de Jesus Ribeiro, 
__________________________  Técnica  de  Secretariado  que  a  lavrei  e  pelo  Senhor 
Presidente da Assembleia. Frederico Pereira __________________ 

 
 
 
Conforme o original  
 
O Presidente da Assembleia Municipal 
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                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

25 de Abril de 2010 
 

Intervenção de Frederico Pereira 
Presidente da Assembleia Municipal  
 
 
Senhoras e senhores Deputados Municipais 
 
Senhor Presidente da Câmara Municipal  
 
Senhoras e senhores Vereadores  
 
Senhoras e Senhores 
 
 
 
Esta  sessão  comemorativa  do  25  de Abril  realiza‐se  na  sequência  de  uma  proposta 
aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal, o que não deixa de significar que 
o  25  de  Abril  de  1974,  não  obstante  as  diferenças  de  opinião  e  de  apreciação  da 
realidade concreta, a de hoje e da que se verificou ao longo dos últimos 36 anos, o 25 
de  Abril  de  1974,  dizia,  mantém‐se  como  uma  referência  incontornável  da  nossa 
vivência democrática. 
 
Foi pois em boa hora, que a Assembleia Municipal, ela própria parte do Poder Local 
Democrático  que  resultou  da  Revolução  de  Abril,  decidiu  a  realização  desta  sessão 
comemorativa. 
 
Celebrar  hoje  a  Revolução  dos  Cravos,  36  anos  após  esse  glorioso  dia  25  de  Abril, 
traduz o apego e a vitalidade que o  ideário democrático mantém, pelo que trouxe de 
concreto, na instauração das liberdades, na soberania nacional, na contribuição para a 
libertação de outros povos, enfim, na elevação das condições de vida do nosso povo. 
 
Caberá  aqui  lembrar  que,  tratando‐se  de  um  momento  histórico,  iniciado  e 
concretizado  pelo  Movimento  das  Forças  Armadas,  que  alterou  radicalmente  a 
situação vivida em Portugal, para ele contribuiu a longa resistência do povo português, 
que ao longo de décadas lutou, as mais das vezes em condições bem difíceis. 
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Isso mesmo deixaram expresso os Deputados Constituintes,  inscrevendo no  inicio do 
preâmbulo da Constituição da República, ainda hoje em vigor, que “A 25 de Abril de 
1974,  o  Movimento  das  Forças  Armadas,  coroando  a  longa  resistência  do  povo 
português  e  interpretando  os  seus  sentimentos  profundos,  derrubou  o  regime 
fascista”,  e  que,  “Libertar  Portugal  da  ditadura,  da  opressão  e  do  colonialismo 
representou uma transformação revolucionária e o inicio de uma viragem histórica da 
sociedade portuguesa”, acrescentando que “A Revolução restituiu aos Portugueses os 
direitos e liberdades fundamentais”. 
 
E  bem  sabemos,  que  nessa  primeira  linha  de  luta  e  resistência,  o  povo  do Barreiro 
sempre  esteve  presente,  sendo  bem  merecida  e  justa,  a  expressão  comummente 
aceite, que designa o Barreiro como terra de luta e liberdade. 
 
Foi assim que a Revolução de Abril abriu novos horizontes ao povo e ao País. 
 
Horizontes  de  esperança  e  confiança  num  futuro  melhor,  que  se  expresse  numa 
sociedade livre, justa e solidária. 
 
É,  entretanto  num  contexto  particularmente  difícil  que  se  assiste,  hoje,  com 
perplexidade, indignação e angústia, a uma crise generalizada, que dificulta e contraria 
a  concretização  dos  sonhos  e  legítimos  anseios,  propiciados  pela  madrugada 
libertadora de Abril. 
 
É com preocupação que se constata o agravamento da situação económica e social do 
País, e do Barreiro, como parte integrante do todo nacional. 
 
A crise generalizada, com expressão agravada no nosso País, indicia que o sistema terá 
entrado em ruptura. 
  
As vertiginosas especulações financeiras que os paraísos fiscais e as modernas redes de 

comunicação  propiciavam,  perante  a  passiva  tolerância  dos  poderes  políticos,  sem 

regulação  ou  controle,  sobrepuseram‐se,  na  avidez  de  obter  os  mais  elevados 

dividendos e lucros bolsistas, ao investimento na produção.  

Os direitos conquistados durante gerações, pelos trabalhadores, foram gradualmente 

postos em causa pela alteração das relações de trabalho.  

O desemprego e a precariedade alastraram‐se simultaneamente com a desigualdade e 

o empobrecimento das populações.  

Os jovens estão colocados perante dificuldades acrescidas. 

As classes trabalhadoras e a população em geral, foram progressivamente intoxicadas 

pela compulsão consumista, veiculada por uma propaganda agressiva e manipuladora.  

O mito da omnisciência do Mercado, para resolver todos os problemas que ele próprio 

foi originando, desmoronou‐se.  
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Em  resumo, os níveis de pobreza,  resultantes do desemprego, dos baixos  salários e 

pensões,  continuam  a  subir,  atingindo  novas  camadas  da  população,  incluindo 

milhares de  trabalhadores por  conta de outrem, ao mesmo  tempo que a actividade 

produtiva  e  a  produção  nacional  se  deteriora,  consequência  de  um  modelo  de 

desenvolvimento que aposta nos baixos salários e nas exportações. 

Enquanto isto, as medidas, ditas para resolver a crise, revelam‐se ainda mais gravosas. 

Para que se retome o caminho da esperança, para que se concretize o sonho, impõe‐se 

Abril de novo. 

Abril de novo significa dar resposta às necessidades do País. 

Abril de novo significa adoptar políticas económicas que coloquem a riqueza do País ao 

serviço  do  bem  estar  colectivo,  que  valorizem  os  nossos  sectores  produtivos,  que 

sejam capazes de pôr fim ao desemprego, que rompam com a nossa dependência face 

ao estrangeiro. 

Abril  de  novo  significa  encontrar  políticas  sociais  que  ponham  fim  à  pobreza,  que 

acabem com a crescente exclusão social. 

Abril  de  novo  significa  colocar  o  Estado  ao  serviço  do  povo,  garantindo  o  acesso  à 

saúde, à educação e à justiça. 

Há que retomar o caminho de Abril, conquistando as necessárias mudanças. 

Para que se concretizem os sonhos e os anseios que Abril abriu, haverá que manter o 

espírito aberto, todos e cada um. 

Recordar e celebrar Abril, hoje, não obstante as dificuldades, é recordar que o sonho é 

possível. 

Sabemos, que tal como há 36 anos, e em todos os anos que se seguiram, há gente, há 

povo, que acredita e luta por uma vida melhor. 

A nós, a cada um de nós, compete‐nos contribuir com a nossa parte. 

O povo do Barreiro, ciente de quanto os valores da solidariedade e do progresso social 

deverão prevalecer,  saberá  responder, hoje  como  sempre,  aos desafios que hoje  se 

colocam. 

Celebrando Abril! 

Lutando por Abril! 

 
Barreiro, 21.Abril.2010 
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                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

SESSÃO SOLENE 25 DE ABRIL 

21 DE Abril de 2010 

  

Intervenção de José Paleta 

Grupo Municipal da CDU 

 

 

Comemoramos, assinalamos hoje, aqui na Assembleia Municipal do Barreiro o 36º 
aniversário da Revolução de Abril. 

Um dos momentos mais altos da vida e história do povo português e de Portugal. O 
maior acontecimento da sua história do século XX. 

Saudamos calorosamente os capitães de Abril. 

O  25  de  Abril  pôs  fim  a  48  anos  de  ditadura  fascista,  ditadura  terrorista  dos 
monopólios e latifundiários. 

Foi  uma  revolução  simultaneamente  antifascista,  anti‐monopolista,  anti‐ 
colonialista e anti‐imperialista. 

Em  vésperas  do  25  de  Abril  de  1974,  o  regime  fascista  estava  perante  uma 
profunda crise. 

Era  crescente  o  agravamento  das  suas  contradições  internas,  o  grande 
descontentamento das massas e o desenvolvimento da luta popular eram um facto. 

Tal como eram a luta e a resistência antifascista corporizada pelas forças políticas 
organizadas, com destaque para o PCP e de organizações democráticas unitárias. 

Ganhava expressão o descontentamento dos militares, o isolamento internacional 
do regime, a condenação interna e externa das guerras coloniais. 

Tais são o conjunto de factores que caracterizavam a situação política no período 
que antecedeu o 25 de Abril de 1974. 

O  Povo  do  Barreiro  deu  inestimável  contributo  na  sua  resistência  e  na  luta  que 
conduziu à criação de condições para o derrube do fascismo. 
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Muitos  dos  filhos  desta  terra  pagaram  a  ousadia  de  querer  a  liberdade,  a  paz,  a 
democracia, com a prisão, a perseguição, o desemprego. 

Muitos trabalhadores da CUF, da CP, de empresas Corticeiras eram, pela calada da 
noite arrancados das suas casas para a prisão. 

Levavam‐nos  numa  carrinha  preta  da  PIDE  a  que  chamávamos  a  viúva,  em 
vésperas do 1º de Maio ou de outras movimentações. 

E Porquê? 

Por  serem  suspeitos  de  virem  a  participar  em  acções  que  reivindicavam  a 
liberdade, mas  nem  a  prisão,  nem  a  repressão,  em  certas  alturas  extremamente 
violentas,  quebrou  a  vontade  e  as  convicções  dos  anti‐fascistas  e  democratas  do 
Barreiro. 

Os  ideais da  liberdade e democracia ganharam  força e expressão organizada nos 
sindicatos  e  comissões  de  trabalhadores,  que  desafiando  e  enfrentando  as 
chamadas  forças  da  ordem  organizaram  greves,  grandes  plenários  sindicais, 
distribuição  de  documentos.  As  colectividades  e  os  clubes  desportivos  e 
recreativos,  resistiam  e  organizavam.  Praticavam  a  democracia  na  eleição  e 
funcionamento dos seus órgãos dirigentes. Divulgavam os ideais da liberdade e da 
democracia, algumas delas tinham bibliotecas clandestinas que originavam de vez 
em quando umas visitas da PIDE. 

Mesmo nas campanhas eleitorais que o regime fascista, por pressão era obrigado a 
fazer,  e  com  maior  relevo  para  1969  e  1972,  os  democratas  do  Barreiro 
intervieram na demonstração da sua vontade. A nossa memória colectiva jamais os 
esquecerá! 

O 25 de Abril  de 1974 não  foi um golpe de Estado.  Foi um  levantamento militar 
seguido no imediato de um levantamento popular. 

Foi uma revolução. 

E o envolvimento popular com os militares; os cravos nos canos das metralhadoras 
G3  e  a  aliança  do  povo  com  o  MFA  que  se  seguiu  determinaram  as  profundas 
alterações  políticas,  económicas,  sociais  e  culturais  que  se  viriam  a  operar  em 
Portugal. 

E no alvorecer do dia 25 de Abril o povo do Barreiro não ficou na expectativa ou à 
espera do rumo dos acontecimentos. 

Tal como um rio inundou as ruas em Abril e no 1º de Maio. 

Agarrou a liberdade sem que esperasse que lhe dissessem para ser livre; 

Desfraldou as bandeiras partidárias e tomou partido; 

Tomou a Câmara Municipal e deu os primeiros passos do Poder Local Democrático, 
com valores.  

Criou  Comissões  de Moradores,  defendeu  desde  a  primeira  hora  a  liberdade  e  a 
democracia  do  25  de  Abril  e  lutou  pelas  conquistas  da  revolução  que  se  lhe 
seguiram. 
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E  continua  na  luta  pelo  regime  democrático  contra  políticas  de  direita  que 
perduram há 34 anos. 

As grandes conquistas da revolução e o novo Portugal de Abril, com destaque para 
as liberdades politicas, as conquistas sociais e laborais; o fim da guerra colonial e a 
liquidação  do  colonialismo,  as  nacionalizações  e  o  controlo  de  gestão,  a  reforma 
agrária, o poder local democrático, a Constituição e o regime democrático.  

Contaram de forma combativa, corajosa, solidária, generosa do povo do Barreiro. 

Comemoramos 36 anos do 25 de Abril, e isso é de enorme importância. 

Mas  a  nossa  perspectiva  não  é  a  de  apenas  comemorar  um  aniversário,  mas 
sobretudo a de lutar pelo retomar dos caminhos que Abril abriu. 

Comemoramos  Abril  fazendo  a  afirmação  das  suas  conquistas  e  valores,  mas 
também de  condenação  à  política  de  direita  e  de  exigência  de  ruptura  com  esta 
política. 

Portugal  é  hoje  um  Pais  mais  injusto,  mais  desigual  e  menos  soberano  em 
resultado de 34 anos de políticas de direita. 

Estamos perante novas ameaças contra direitos e conquistas em nome da crise e 
do combate ao deficit. 

Crise, que é necessário esclarecer não é igual para todos. 

Não  é  igual  para  os  700  mil  desempregados,  para  os  que  auferem  salários  e 
pensões de reforma de miséria (abaixo de 500€), para os trabalhadores precários 
em comparação com escandalosas remunerações de gestores e os lucros de grupos 
económicos nacionais e estrangeiros. 

Os cinco maiores bancos alcançaram mais de 1.700 milhões de euros em 2009, a 
EDP  mais  de  1.000  milhões,  a  PT  mais  de  680  milhões,  a  Cimpor  mais  de  245 
milhões, a GALP energia mais de 210 milhões. 

É um atentado à  inteligência de qualquer ser humano, afirmar que a crise é para 
todos. 

E ouvimos  teóricos,  comentadores politólogos a  fazer  tais afirmações. Ouvimos a 
tese  de  senhores  que  ganham  mais  de  2000  euros  de  senhas  de  presença  na 
administração de empresas, a afirmarem que os  trabalhadores estão a ganhar de 
mais. 

 Estamos certos que o povo do Barreiro vai, das mais diversas formas, comemorar 
Abril,  contribuindo  com  a  sua  acção  para  aumentar  o  número  daqueles  que 
reclamam por  uma  ruptura  com  a  actual  política  de  direita,  por  um  outro  rumo 
para a política nacional. 

E também Maio está à porta. 

1º de Maio dia Internacional dos Trabalhadores, dia de festa e de luta por melhores  
salários e pensões de reforma em defesa do sector produtivo nacional, pelo reforço 
do  sector  empresarial  do  Estado.  E  contra  as  escandalosas  privatizações  que  o 
governo  se  prepara  para  concretizar,  por  uma  política  fiscal  que  contribua  para 
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mais  justiça  social,  pela  criação  de  empregos  e  combate  ao  desemprego,  pelo 
reforço das funções sociais do Estado. 

Vivemos tempos difíceis para os trabalhadores e populações. Mas tal como o 25 de 
Abril  e  1º  de  Maio  de  1974  provaram,  é  possível  vencer,  com  a  unidade  dos 
democratas, com confiança e determinação, com intervenção e luta do ser humano 
e da sociedade. 

Viva o Povo do Barreiro 

Viva o 25 de Abril 
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                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
SESSÃO SOLENE 25 DE ABRIL 

21 DE Abril de 2010 

36º Aniversário do 25 de Abril 

 
 
Intervenção de Hugo Cruz 
 
Grupo Municipal do PSD 

 

- Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal do Barreiro e restantes 

membros; 

- Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro e Senhores Vereadores; 

- Senhores Deputados Municipais 

- Senhores elementos da comunicação social 

- Barreirenses! 

 

Na minha primeira aula, de caloiro de Gestão, na Universidade, um Professor 

Catedrático, verdadeiro Guru da Gestão em Portugal, perante uma assistência de 

250 pessoas, pouco depois de iniciar a aula, colocou a seguinte questão: 

“Qual é o objectivo de vida de todo o ser humano?” 

Silêncio… receio de caloiros… 

O professor voltou a insistir… 

“Qual é o objectivo de vida de todo o ser humano?” 

Silêncio novamente, depois um ligeiro burburinho, olhares cruzados, medo de 

errar ou parecer estúpido perante um ilustre e perante tamanha audiência… 

“Ser rico!” alguém arriscou… Não, respondeu o Professor 

“Ter um Ferrari!”… Também Não 
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“Ser Famoso!”… Não 

“Viver para sempre!”… Não 

“Ajudar o Próximo!”… Não 

“Ter Sucesso com as raparigas!!!”… Risada Geral… Também Não 

 

Após um vasto rol de palpites, o Professor, finalmente, desvendou a resposta, 

tão profunda, quanto simples… 

“O objectivo de vida de todo o ser humano… é ser FELIZ!”…Mas a Felicidade 

pode ser procurada e encontrada de modo diferente para cada um de nós!” 

Nunca mais me esqueci dessa aula, dessa Lição de Vida…  

 

Minhas Senhoras, Meus Senhores, 

 

A Liberdade permite-nos procurar a Felicidade à nossa maneira, mas tem 

também os seus limites… a nossa Liberdade termina onde começa a Liberdade 

dos outros… e isto só é possível em Democracia! 

O 25 de Abril de 1974 libertou-nos de um Regime que não permitia a procura da 

felicidade por todos, pois ceifava a liberdade de discordar, de procurar 

caminhos diferentes… 

O Regime deposto em 74, surgiu associado a uma grave crise económico-

financeira e social, onde um distinto economista e financeiro emergiu… e ditou o 

destino do País durante quase 50 anos! 

Fechámo-nos numa concha, onde Liberdade de Expressão era coisa que não 

existia. Polícia Política, Prisões, Perseguições, Censura, Opressão… 

O País do Fado, Fátima e Futebol! 

O País que parou no tempo. O País que oprimia o seu povo… e o forçava a 

vergar, a emigrar… ou a passar fome… 

De Nação dos Descobrimentos, dona de metade do Mundo… a Orgulhosamente 

Sós… estranha… a Evolução da nossa Pátria… 

Mas um Estado opressor, não sobrevive ao Desejo de Liberdade do seu Povo… 

mesmo que dure quase 50 anos! 
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Gente valorosa lutou no Regime e na Clandestinidade, desde muito cedo. Abril… 

Foi e É de 

Todo Um Povo… Sem Contrato de Exclusividade com Ninguém! 

Na Revolução menos sangrenta da História da Humanidade, enfeitada de cravos, 

“do Povo Sereno”, impulsionado pela coragem dos depois chamados “Capitães 

de Abril” (Que tanto nos Honra a Presença de Um Deles nesta Sala!)... Portugal 

iniciou o seu trajecto de Liberdade! 

Não nos poderemos esquecer daqueles que lutaram, das mais diversas formas, 

Para Derrubar o Regime. Mas também Nunca poderemos esquecer aqueles que 

impediram a Substituição de uma Ditadura… Por Outra!  

Porque uma Democracia pode ser imperfeita, mas é o melhor de todos os 

Regimes Políticos já testados. Burocrática e lenta por vezes, mas Cultiva a 

Liberdade e o Direito à Oposição, protegendo as minorias… e não há eficiência 

que valha… a perda destes Valores! 

Só com eles, poderemos Todos Procurar a Felicidade… afinal… O Objectivo de 

Vida de Todo o Ser Humano… 

Mas nunca poderemos dar como certa a existência de uma Democracia, de 

Liberdade, de Direito à Opinião, de Justiça Igualitária… 

A minha Geração e as Futuras Podem tender a esquecer-se da nossa História 

Recente… 

Não devemos esconder o que se passou, nem o que defendia Salazar e o seu 

Estado Novo… 

Devemos recordá-lo e estudá-lo nas escolas, na televisão, na literatura… só 

assim… Evitaremos o Regresso de Qualquer Forma de Ditadura, Persecutória, 

Opressora da Liberdade e da Busca da Felicidade! 

A evolução económico-social de Portugal desde 74 tem sido notória. A 

Descolonização, com as suas vicissitudes e imperfeições, permitiu que o Mundo 

deixasse de ter uma Visão de Portugal, enquanto Estado imperial e subjugador 

de povos.  

As mulheres passaram a ter um papel cada vez mais importante e 

representado… 

Sá Carneiro, Mário Soares e outros devolveram a Esperança aos portugueses… 

A morte do primeiro, uma mancha irremediável, na então Jovem Democracia… 
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A entrada na União Europeia, potenciou o nosso crescimento económico, o 

bem-estar da população, a melhoria da qualidade e nível de vida, a comunicação 

com outros povos, a nossa (re)abertura a outras culturas.  

A construção de vias de comunicação ao longo de todo o País encurtou 

distâncias, aproximou os portugueses, criou uma verdadeira mobilidade! 

Os actos eleitorais permitiram alternância democrática e vincaram a nossa 

Liberdade… de Escolher! De Fazer! De Sonhar! 

Mas Portugal, continua “Por se Cumprir”! 

Temos vivido tempos difíceis, nos últimos anos, a mais grave crise económico-

financeira e social Mundial desde a Grande Depressão é um facto, o flagelo do 

desemprego, o encerrar de empresas… Mas Não Justifica Tudo! Longe disso… 

O amadurecimento da nossa Democracia trouxe também a descredibilização da 

nossa classe política... que por culpa própria… se parece afastar cada vez mais 

dos portugueses… 

É necessário um novo modo de pensar e de actuar… é necessário cumprir com 

o que se diz e promete… é necessário que se responsabilizem os políticos pelos 

seus actos (ou falta deles)… as pessoas que não estão desinteressadas… estão 

fartas!  

Mas não é apenas a classe política que “sofreu” com o amadurecimento 

democrático, a Justiça, também ela constantemente colocada na praça pública, 

surge como descredibilizada… a percepção do cidadão comum é de que a 

mesma é inoperante e que está longe de ser igualitária… parece mesmo existir 

uma espécie de sentimento de impunidade para algumas pessoas… e isso… tem 

que nos Envergonhar! E isso tem que nos Revoltar! E isso temos que Mudar! 

Doa a quem doer, afinal… a Justiça é Cega!  

A comunicação social também evoluiu com a Liberdade, a tal ponto de ser por 

vezes difícil distinguir o que é ou não jornalismo… a tal ponto de gerar… muito 

interesse, muita cobiça, muito poder! 

A Economia, abalada e dependente do estrangeiro está sob a ameaça de uma 

Tragédia Grega… esperemos que não chegue até nós… O Triste Fado 

Lusitano… 

Mas os desafios do Mundo do século XXI vão muito além do amadurecimento 

democrático. Há a necessidade de derrubar ainda muitos muros… muitas 

barreiras… e certas formas de democracia estranhas!  



 

Travessa do Município, 2 – 2830‐393 Barreiro // Telefone: (+351) 212 068 284 // E‐mail: ass.municipal@cm‐barreiro.pt 

 

Num Mundo verdadeiramente Global e cada vez mais imediato, a investigação 

científica e médica (biotecnologia, clonagem, etc.), a redefinição do conceito 

tradicional de família, a escassez de água, o aquecimento global e o Ambiente, o 

consumo desenfreado dos recursos naturais, que hipotecam o Futuro dos que 

virão… o frenesim tecnológico, a exponencial aceleração do ritmo de vida… as 

armas Nucleares, a melhoria do nível de vida das populações, o extermínio da 

pobreza! 

O Barreiro, terra fabril e operária em tempos, procura o seu espaço e o seu rumo 

para a modernidade, para o desenvolvimento económico-social, para a melhoria 

da qualidade de vida da sua população. Tem como grande desafio a angariação 

de investimento que se traduza em emprego, em postos de trabalho, em 

pessoas, em solidariedade, em justiça social. 

O antecipado e esperado investimento público, a Terceira Travessia do Tejo, por 

si só não resolvem um problema estrutural, não queremos tornar-nos 

definitivamente numa cidade dormitório, a caminho de Lisboa. 

Devemos explorar as nossas potencialidades geoestratégicas e logísticas, o 

Ambiente e as Energias Renováveis, as novas tecnologias, as zonas ribeirinhas. 

Poderemos um dia tornar-nos um caso de estudo, de cidade fabril… a cidade 

tecnológica ambiental! 

Nunca tendo liderado os destinos da Autarquia, o PSD no Barreiro sempre 

desenvolveu um trabalho de oposição, com trabalho, com pelouros, com 

responsabilidade, com lealdade, com provas dadas, com os diversos 

executivos… mas em Liberdade! 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

 

Para Falar de Liberdade e Democracia, Todos os Minutos São Preciosos, Todos 

Os Minutos São Poucos, mas Muito Mais Que Falar Sobre Estes Valores, É 

Preciso Praticá-los e Cultivá-los, Todos Os Dias, Em Todos Os Momentos! 

 

VIVA A LIBERDADE! VIVA A FELICIDADE! VIVA O BARREIRO! VIVA PORTUGAL!  
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Assembleia Municipal do Barreiro 

Sessão Solene do 25 de Abril de 1974 

21.04.2010 / 21h00 

 

INTERVENÇÃO DO SR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO 

 

 

Abril é moderno! 

Abril está vivo! 

Necessitamos de um Abril continuadamente actuante! 

 

Abril foi, e é um processo! 

Foi um processo de resistência, longa, prolongada, 

exigente, dolorosa! 

 

Abril, foi um processo de conquista, um processo muito 

longo. 

Conquista de novos aderentes, de mais vontades, de 

muitos passos dados isoladamente, de muitos passos 

dados em conjunto, de imensos passos que de forma 

aparentemente isolados se juntaram a muitos mais só 

aparentemente isolados. E assim de passos aqui e de 
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muitos passos ali, além acolá, de outros passos dados em 

conjunto construímos o processo. 

Construímos uma corrente que foi imparável! 

 

Abril foi Vitória!  

Vitória do Povo Português,  

Vitória dos Militares de Abril,  

Vitória dos que não desistiram, lutaram, resistiram, e 

que conseguiram organizar-se, consciencializar. 

 

Abril foi primeiro preto, depois vermelho. 

 

Preto da fome, do mal estar, da ausência de democracia, 

da ausência de Liberdade, de censura, de repressão, de 

medo, de prisão, de morte. DA PIDE! 

 

Vermelho da luta, da intervenção, do ir sempre mais 

longe, do não desistir, do ir ao combate, de não perder as 

convicções! Vermelho dos Cravos de Abril! 
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Abril foi Vitória! 

Primeiro expectativa, Depois Alegria, Depois Liberdade. 

E ainda depois, mais logo, Democracia, Descolonização, 

Desenvolvimento! 

 

Mas, quisemos mais, como sempre quisemos ir mais 

longe, quisemos casar Liberdade com Direitos, Direitos 

com Condições de Vida: Habitação, Saúde, Educação, 

Assistência Social, Salário Mínimo, Direitos Iguais, 

Trabalho com Direitos, Horários de Trabalho condignos….. 

Como diz o cantor “ A Paz, o Pão, a Habitação, a Saúde e a 

Educação” 

TANTOS DIREITOS ALCANÇADOS, E ALGUNS JÁ 

ESQUECIDOS! 

 

Abril foi preto da fome e da repressão, Abril foi vermelho 

da luta e da conquista. 

Abril é vermelho da resistência , do combate, da luta, dos 

direitos que só se defendem quando são exercidos. 

Mas hoje Abril é também verde. Verde de Esperança. 
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O Barreiro foi Preto, Vermelho e Verde de Esperança. 

O Barreiro continua a intervir, a lutar a conquistar. 

 

Comemoramos os 36 anos, passados sobre o início da 

Revolução de Abril. 

Mas este ano também se comemoram os 100 anos de 

outro acontecimento importante da nossa história 

secular. A Implantação da República em que o nosso 

concelho também já teve um papel destacado, ao 

proclamá-la a 5 de Outubro nos Paços do Concelho. 

 

É nossa convicção que muitos dos ideais que levaram à 

acção dos heróis da Implantação da república só se 

concretizaram com a revolução de Abril, apesar do muito 

que há ainda a fazer, 

 

Nas nossas memórias e ideias de Abril, há uma ideia 

central da qual não queremos abdicar: na vida nada é 

definitivo e inevitável. Com a nossa acção , global e 

localmente podemos inverter esta realidade. 
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É necessário assumirmos as conquistas e direitos, 

reconquistando espaço na redistribuição da riqueza 

criada por tantos e recebida por tão poucos, afirmando as 

nossas convicções e as nossas discordâncias 

relativamente a políticas neo-liberais, defendendo 

incansavelmente o Barreiro, as suas gentes, o seu 

Passado, o seu Presente e o Futuro. 

 

É partindo desta ideias que afirmamos (penso que o 

posso fazer por todos): 

 

• O Barreiro que queremos não é apenas o Barreiro de 

Hoje. Queremos misturar os nossos traços culturais 

que nos identificam com novas oportunidades, com 

novos saberes, com novos caminhos. 

• Queremos que o Barreiro tenha novas qualidades, 

queremos um Barreiro Moderno que se melhore a 

qualidade de vida para as nossas gentes. 

• Queremos um Barreiro que seja uma referência na 

AML e no País. 
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Mas, do muito que Abril nos trouxe, há uma ideia central 

da qual não abdicamos: na vida nada é definitivo e 

inevitável. Com a nossa acção, global e localmente 

podemos inverter esta realidade. 

 

Assumindo conquistas e direitos, reconquistando espaço 

na redistribuição da riqueza criada, afirmando uma opção 

de ruptura com esta política, defendendo 

incansavelmente o Barreiro, as suas gentes, o seu 

passado, o seu presente e o futuro. 

 

É partindo desta ideia base que afirmamos: O Barreiro 

que queremos, não é apenas o Barreiro de hoje. Temos 

novas medidas, novas propostas que respondem a 

perguntas e percursos, muitos deles com mais de um 

século, que misturando traços culturais, que nos 

identificam, com novas oportunidades, permitirão 

reconduzir o Barreiro ao seu papel histórico de vanguarda 

na produção de riqueza no nosso país. 
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- Continuamos a considerar indispensável a participação 

constante e consequente das populações nos processos 

de construção e tomada de decisões. 

 

- Consideramos a defesa intransigente dos interesses do 

Barreiro numa perspectiva, não de competição entre 

cidades, mas de crescimento integrado da região e do 

país. 

 

- Estar a trabalhar para a requalificação dos territórios da 

Quimiparque e Ferroviários com um projecto industrial e 

urbanístico de excelência, potenciador de emprego e de 

criação de riqueza capaz de mobilizar toda a nossa 

experiência e passado. A construção da ponte 

Barreiro/Lisboa com as suas três vertentes, ferroviária 

tradicional, alta velocidade e rodoviária, a entrarem em 

funcionamento simultâneo, pode ser importante 

acelerador à concretização deste importante projecto 

para o Barreiro e o país. 
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- Estamos a reestruturar e a alargar o parque escolar do 

primeiro ciclo e pré-escolar. 

 

- Pretendemos o reforço das estruturas ecológicas do 

concelho e a sua ligação aos rios, coordenando esforços 

públicos e privados, promovendo a rede de áreas verdes 

e a grande linha de frente de rio, unindo Lavradio e Coina. 

 

- Valorizar e responsabilizar o Movimento Associativo nas 

suas várias vertentes: cultura, desporto, acção social, na 

formação para a cidadania ou na juventude. 

 

- Insistir na cooperação institucional entre Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, reafirmando que mais 

perto se faz melhor. 

 

- Continuar com o investimento na renovação das redes 

de água e saneamento. 

 

- Trabalhar para que Coina se transforme numa 

centralidade sub-regional. 
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- Reavaliar as questões da regeneração urbana intervindo 

de forma, realista, coerente e contínua, no Barreiro 

Velho, Bairro das palmeiras, Bairro Alves Redol, Quinta da 

Mina e Cidade Sol e Quinta da Amoreira: requalificando o 

espaço público, ganhando os proprietários para novas 

soluções, fazendo diariamente, mais e melhor. 

 

Comemorar a Revolução de Abril exige de cada um de nós 

uma grande abertura. Exige que sejamos capazes de 

trazer connosco todos os que queiram construir um novo 

Barreiro. 

 

O nosso passado de luta pela liberdade, pela democracia 

e contra o fascismo. A luta pela elevação das condições 

de vida, do nosso povo, após Abril exige que, sejamos 

capazes de no presente, assumamos uma política 

consequente, emancipada, verdadeiramente 

democrática. 
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Exige que partindo da realidade, conhecendo os meios e 

os mecanismos ao nosso dispor, afirmemos e partamos 

para a reconstrução de Abril. 

 

Tal como há 36 anos, queremos ir mais longe! 

Queremos uma Democracia mais profunda, uma 

democracia mais plena, uma democracia política, 

económica, cultural, social. 

 

Lutámos pela democracia, pela liberdade, pela 

descolonização, pelo desenvolvimento. 

Hoje continuamos a lutar pelos nossos direitos, pela 

equidade, pelo combate às desigualdades, por um pais 

mais desenvolvido, mais solidário. 

 

Abril é Democracia, 

Abril é Liberdade, 

Abril é Desenvolvimento 

Abril é Equidade, 

Abril é Presente, é Futuro, é SONHO! 
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O Poder Local é uma importante conquista de Abril. 

Poder Local que queremos aprofundar no respeito pelas 

diferenças, mas no respeito da proporcionalidade 

eleitoral e democrática. No respeito da função essencial 

do Poder Local, trazer mais desenvolvimento às nossas 

terras, melhores condições de vida ao nosso Povo. 

 

Abril foi preto do Medo! E da Fome! 

Abril é vermelho da luta constante por velhos e novos 

direitos! 

Abril é verde, é Esperança! É passado, mas é acima de 

tudo Presente e Futuro! 

Não abdicaremos de alcançar um Mundo Melhor! 

 

VIVA O BARREIRO! 

VIVA O 25 DE ABRIL! 
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