Discurso 24 Abril de 2018

Caros e Caras Barreirenses, Boa Noite!!
Hoje iniciamos as comemorações de uma data que tão importante
é para todos nós. Com o 25 de Abril abriu-se as portas e o caminho
para eleições livres, para o acesso à educação e à saúde, para a
nossa abertura à Europa e ao Mundo.

Com a revolução de Abril recuperámos a liberdade de escolher, de
debater, de decidir e de agir para a concretização do nosso futuro,
garantindo que podemos e devemos ter voz ativa na construção
da nossa sociedade.
Por muito que este caminho ainda hoje não seja fácil!
Por muito que todos saibamos que é muito mais fácil destruir do
que construir!
Por muito que as barreiras que ainda temos que superar se ergam
imponentes à nossa frente!
E temos ainda vários desafios pela frente, do qual quero destacar
um que para nós no Barreiro é fundamental:
- Construirmos uma cidade cada vez mais inclusiva, feita com
todos, para todos e de todos os Barreirenses, garantindo o acesso

a oportunidades a homens e mulheres, sem qualquer
discriminação.
E caros e caras amigas,
Se enfrentamos de frente os problemas no nosso concelho, e eles
são muitos, tais como:
- A recuperação de património há décadas devoluto para uso da
cidade;
- O aumento de infraestruturas desportivas para termos cada vez
mais crianças e adultos com atividade física, aumentando a nossa
qualidade de vida;
- Ter uma cidade cada vez mais verde, limpa e sustentável, onde a
mobilidade é um fator diferenciador do nosso concelho e os TCB
um ativo único de todos nós;
Ou
- A criação de condições dignas de trabalho para todos os que
servem a cidade ao serviço da Camara Municipal do Barreiro e das
suas Freguesias;

Não quero deixar aqui de referenciar um que cresce a um ritmo
alarmante entre nós: a Violência Doméstica

Contarão com toda a minha energia e determinação para tomar
ação sobre este flagelo, que é impensável existir numa sociedade
do século XXI.
O respeito pelo outro nasce da educação e é uma
responsabilidade coletiva que todos temos que abraçar!
E nós vamos fazer a nossa parte!

Como já alguém disse, aquele que não luta pelo futuro que quer,
aceita o futuro que vier!
E acreditem, mais vale uma lágrima da derrota, do que a vergonha
de nunca ter tentado.
Mais vale o desassossego de querer construir, do que o conforto
de deixar andar!
Salgueiro Maia e os militares de Abril tomaram acção para
acabarem com o Estado a que isto chegou.
Mostrou-nos que mais importante do que falar, se queremos
realmente mudar, é agir e concretizar.
Com coragem para enfrentar o que temos pela frente.
De coração para fazer o que acreditamos.

Com amor pela nossa terra, porque essa é e será sempre a nossa
prioridade.
Se muitos são aqueles que falam, poucos são aqueles que fazem.
E nós temos a ambição ser dos que fazem.
De ser dos que inspiram os outros pela sua ação.
De ser dos que constroem no presente o Barreiro dos nossos
filhos!
Como escreveu Sophia de Mello Breyner
Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo
Viva a Liberdade!
Viva o 25 de Abril!
Viva o Barreiro!
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