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ATA Nº 6/2019 

Aos 25 dias de Abril do ano 2019, pelas 11.00 horas, reuniu, em sessão extraordinária, a 

Assembleia Municipal na sua sala de reuniões, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto Único: Comemoração do 25 de Abril 

A Sessão foi presidida pela Presidente da Assembleia Municipal, Maria Filomena Maia Gomes e 

secretariada por Guilhermino Pedro de Sousa Pereira e Rosa Martins de Freitas Duarte. 

Iniciou-se a sessão evocativa do 25 de Abril, com poesias de Maria Teresa Horta, Sophia de 

Mello Breyner Andresen, Jaime Cortesão e José Carlos Ary dos Santos e ainda dos poetas 

espinhenses Luís Pignatelli (Luís de Oliveira Andrade), Domingos Oliveira e Antero Monteiro, 

declamadas por Rafael Tormenta, Jorge Mendonça e Carolina Letra, que também cantou. 

Terminado o momento poético, a Presidente da Assembleia Municipal procedeu à distribuição de 

ramos de flores brancas pelos intervenientes e pelos Srs. Vogais presentes, dando depois a 

palavra aos representantes dos diversos grupos políticos com assento neste órgão municipal.  

Assim, 

António Andrade (BE): “Saudamos com alegria o corajoso levantamento militar conduzido 

pelos capitães e apoiado pela população que em 25 de Abril de 1974 instaurou a Democracia e a 

Liberdade. O 25 de Abril é o restabelecimento de Direitos Fundamentais: libertaram-se os 

presos políticos, assegurou-se o regresso dos exilados, restabeleceu-se a liberdade de opinião e 

de imprensa, a liberdade de associação, a liberdade partidária e sindical, o direito à greve, a 

organização de eleições livres e o respeito democrático pela decisão do povo. O 25 de Abril é o 

início do fim da subjugação da mulher pelo homem. Se com o fascismo a mulher era 

propriedade do marido, com o 25 de Abril a mulher é dona de si própria. Deixou de precisar da 

autorização do marido para viajar ou trabalhar e o divórcio passou a ser possível. O 25 de Abril 

foi o início de uma longa caminhada que passou já pela despenalização da interrupção 

voluntária da gravidez ou pela luta contínua pela igualdade salarial. O 25 de Abril é a conquista 

do trabalho com direitos, o salário mínimo, a contratação coletiva, os subsídios de férias e de 

natal, a proteção no desemprego e na doença: é a saúde e a educação disponíveis e acessíveis 

a todas as pessoas, independentemente da sua situação económica. O 25 de Abril foi a 

madrugada que se esperava, o dia inteiro e limpo, como escreveu Sophia de Mello Breyner. 

Devemos celebrá-lo sabendo que a madrugada é apenas o início do dia. Por isso os 

descendentes do 25 de Abril têm obrigação de ir por esse dia adentro, querendo mais, 

conquistando mais. Mais direitos, mais liberdades, mais democracia. Fazer o dia inteiro e limpo. 

Em 2019, enfrentamos desafios importantes e vivemos momentos em que teremos de fazer 

escolhas que são determinantes para a vida dos cidadãos e o futuro da democracia em Portugal. 

Urge pois, uma nova lei de bases da saúde, que remova as barreiras de acesso aos 

Portugueses. Os utentes e as famílias suportam cada vez mais encargos com despesas de 
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saúde. Caso paradigmático disso é o enorme aumento de taxas moderadoras que foi levado a 

cabo pelo anterior Governo. Isto cria barreiras no acesso à saúde que afeta as pessoas em 

situação de maior fragilidade. Estima-se que em 2017 tenham ficado quase 2 milhões de 

consultas por realizar por causa das taxas moderadoras ou do pagamento do transporte não 

urgente dos doentes. Uma nova Lei de Bases tem que garantir boas condições de trabalho para 

os profissionais de saúde, promovendo a sua fixação, a sua formação, a sua especialização, a 

sua dedicação exclusiva. São necessárias carreiras condignas, que valorizem e dignifiquem 

todos os profissionais. Não temos nenhuma dúvida sobre a importância do Serviço Nacional de 

Saúde para o dia-a-dia de cada pessoa e para o país como um todo. Por isso não podemos 

deixar que ele seja predado por outros interesses. Precisamos de uma Lei de Bases para 

remover as taxas moderadoras, promover as carreiras profissionais, garantir que o SNS não fica 

refém de cortes ou de negócios privados e garantir gestão integralmente pública. No caos da 

União Europeia, multiplica-se o autoritarismo e a arbitrariedade. Os dispositivos de controlo 

pelas instituições europeias permitem que uma agenda nunca sufragada seja imposta, 

particularmente aos Estados-membros periféricos, muitas vezes em direta contradição com as 

decisões democráticas dos respetivos povos. A descredibilização das regras europeias resulta 

não apenas do seu incumprimento sistemático, mas também da crescente consciência de que, 

perante as mesmas, os Estados da EU não são iguais. A mesma EU que persegue economias 

periféricas por décimas de défice assiste há anos, impávida e serena, aos ataques a direito e 

liberdades fundamentais que continuam a ser empreendidos pelos governos da extrema-direita. 

A mesma EU que falha cada vez mais nas exigências sociais, ambientais e humanitárias vira as 

agulhas do seu orçamento e ação para o controlo de fronteiras e a militarização. Perante o 

colapso das regras e das políticas europeias, os democratas e progressistas propõem um novo 

caminho: mais emprego com direitos, medidas urgentes para proteger o ambiente e o reforço 

do Estado Social. O Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) e o Tratado Orçamental têm em 

comum a imposição de políticas orçamentais que promovem ou agravam crises, fomentando o 

desemprego e exercendo uma pressão permanente para a redução do peso da despesa em 

serviços públicos e politicas sociais. As regras orçamentais na União não têm nada que ver com 

a sustentabilidade das contas públicas, que, de resto, não a têm assegurado, antes pelo 

contrário. Têm que ver, sim, com a imposição de uma única opção em momentos de crise 

económica: a compressão da despesa. Para os progressistas só se consegue viver Abril na sua 

plenitude quando se revogar o Tratado Orçamental e o Pacto de Estabilidade e Crescimento. 

Para desenvolver e modernizar o país, urge romper com a armadilha da dívida. Divida essa que 

foi construída na especulação, corrupção e submissão aos ditames autoritários, que estão a 

destruir a União Europeia e a colocar a democracia em causa. Em nome da democracia exige-se 

uma reestruturação multilateral da dívida, mas não condiciona a defesa do país à existência de 

uma solução dessa natureza. A dívida portuguesa é insustentável e não há qualquer plano 

realista que não passe pela sua reestruturação. O Bloco de Esquerda defenderá a soberania da 

nossa democracia para impor uma reestruturação que devolva a dívida portuguesa a níveis de 
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sustentabilidade, reduzindo drasticamente os encargos da dívida e libertando recursos para uma 

política de direitos e desenvolvimento. Os direitos humanos valem mais do que a especulação. 

Também a nível local é urgente resgatar a democracia e o respeito pelas opiniões diferentes. 

Tem sido notárias as dificuldades de alguns em conviver com opiniões diferentes no nosso 

concelho. Em Espinho nos últimos anos o marketing tem substituído a política, por incapacidade 

da gestão PSD em criar um projeto capaz de modernizar o concelho e o colocar nos caminhos 

da modernidade. Desde a faltas de politicas capazes de responder às graves carências sociais 

da nossa população à incapacidade crónica de projetar o nosso concelho no exterior. A 

incapacidade de responder aos anseios dos espinhenses tem sido a marca da desgovernação 

laranja no nosso concelho. Saberemos encontrar as respostas necessárias e indispensáveis para 

contrariar a política atual. Acreditamos que “só haverá LIBERDADE a sério quando houver a paz, 

o pão, habitação, saúde, educação; só há LIBERDADE a sério quando houver liberdade de 

mudar e decidir, quando pertencer ao povo o que o povo produzir. Façamos o 25 de Abril no 

nosso dia-a-dia! Viva o 25 de Abril!” 

Isabel Resende (CDU): “Nasci em 1970, filha de Espinhenses de gema e um Pai comunista, 

antifascista e democrata. Com 4 anos não me poderia lembrar do Dia da Liberdade, 

obviamente, mas aí a partir dos 6 ou 7, lembro-me perfeitamente de durante alguns anos o 

meu Pai fazer questão de nos trazer aqui ao Largo da Câmara, onde havia uma atividades 

dedicadas também às crianças; lembro-me de fazer uns desenhos alusivos ao dia: lembro-me 

de ver um grupo de jovens, ou adultos, não sei bem, a pintar um mural na zona da feira, perto 

da venda do peixe; lembro-me também de que todos os anos no 25 de Abril, a minha Mãe 

ligava o gira-discos logo de manhã e só se ouvia música de intervenção, começando sempre 

com a “Grândola”. Portanto, para mim, o 25 de Abril significava alegria, liberdade, festa e 

alguns arrepios e lágrimas quando via na televisão as imagens da libertação dos presos políticos 

e da chegada dos exilados a Portugal. Foi uma sorte ter nascido numa família onde os pais 

sempre nos ensinaram e explicaram como se vivia antes de 74, o que era uma ditadura, como 

era a repressão, o que fazia a PIDE, como vivia grande parte da população, numa pobreza 

material e cultural assustadora, os poucos direitos que as mulheres tinham, a impossibilidade 

de estudar, já que nem o ensino primário chegava a todos, a impossibilidade de expressar 

opiniões, fosse onde fosse, associada ao medo de que alguém ouvisse o que não se podia 

dizer… Foi uma sorte ter crescido numa família com Abril no coração e tudo aquilo que esta data 

histórica nos trouxe: a liberdade de expressão, a democracia, a solidariedade, a igualdade, a 

prosperidade, a independência nacional, a reforma agrária, o poder local democrático, direitos 

laborais e sindicais, o fim da Guerra Colonial e o direito universal à saúde e à educação, e, claro 

está, a Constituição da República de 1976. E é por isto tudo que não podemos deixar de festejar 

esta data histórica, porque, graças à Revolução dos Cravos, temos hoje, apesar de sete revisões 

constitucionais, uma sociedade melhor e mais justa, um Portugal mais fraterno e solidário, mais 

democrático e desenvolvido. Nestes 45 anos, muitas foram, e continuam a ser, as ameaças às 
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conquistas de Abril: foram liquidados direitos dos trabalhadores e direitos sociais, foi atacado o 

Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública, foram reduzidos apoios sociais, foi reduzido o 

acesso à Justiça e aos tribunais. Neste momento de comemoração, fala-se de reformas do 

Sistema Eleitoral, da Justiça, da Segurança Social e de outras. Mas sejamos claros: a reforma 

do Estado e da Segurança Social que anda agora a ser apregoada, inclui um aumento brutal da 

idade da reforma, já avançam para 69 anos, cortes nas pensões, aumento das contribuições de 

quem trabalho, e no fim, para não variar, uma solução feita à medida dos interesses do grande 

capital financeiro. Por isso, e em tempo de festejar Abril, é preciso que fique claro que o país 

não pode andar para trás na proteção social. Há soluções para garantir a sustentabilidade da 

segurança social com uma politica promotora de emprego e salários valorizados. Por isso, e em 

tempo de festejar Abril, é preciso avançar com políticas que reforcem os direitos sociais, que 

assegurem prestações e apoio social digno, que assegurem um sistema público e universal de 

Segurança Social e que cumpram com a obrigação de apoiar os mais desfavorecidos e 

desprotegidos. Por isso, e em tempo de festejar Abril, é preciso cumprir e fazer cumprir a 

Constituição da República. E por isso, e em tempo de festejar Abril, a CDU continuará a ser a 

força que conta e que decide a favor de um país melhor! Forma muitos, nestes quatro anos, os 

combates travados, e por todos conhecidos, que permitiram melhorias nas condições de vida 

dos Portugueses. A nossa luta continua a ser imprescindível para concretizar novos avanços e ir 

ao encontro de Abril. Sabemos que a CDU é a força da esperança e da confiança. E sabemos 

que a CDU fará sempre tudo para que se cumpra Abril. Vamos então afirmar sempre os valores 

de Abril de liberdade, de emancipação social, do Estado ao serviço do Povo, da melhoria da 

qualidade de vida dos portugueses, o pleno emprego, uma justa e equilibrada repartição da 

riqueza, da soberania e independência nacional. Vamos então festejar sempre um dia 

inesquecível e belíssimo da história de Portugal. Termino com o poema de Sophia de Mello 

Breyner sobre a madrugada do 25 de Abril; “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 o 25 de ABRIL! 

Liliana Viana (PMG): “Pode parecer-vos estranho que alguém da minha idade venha aqui falar 

sobre o 25 de Abril, dado que o meu nascimento ocorreu exatamente 9 anos e 8 dias após essa 

data. No entanto, cresci a ouvir os relatos das minhas tias que desceram a avenida dos aliados 

enquanto o exército fazia um cordão para derrubar a polícia, que viram as montras partidas, os 

tanques que desceram Fernandes Tomás enfeitados com cravos, os presos políticos libertados 

naquele dia, o ar puro e novo que se respirava e a mudança que se escrevia nas caras e nas 

almas de um povo sedento de liberdade. A minha adolescência e posterior formação académica 

permitiram-me adquirir um verdadeiro conhecimento da realidade, tanto pelos livros, dentro do 

que eles permitem, como pelo testemunho das pessoas que fui conhecendo e com as quais 

convivi. Cresci fascinada pela ideia de lutar por um mundo melhor, por uma liberdade que não 

existiu antes de mim. Longe estava eu de imaginar o significado da expressão “as portas que 
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Abril abriu” para os cidadãos portadores de deficiência. Apesar de existirem escolas para surdos 

e cegos desde o século XIX, a existência por si só de pessoas com deficiência era social e 

politicamente mal vista pelo Estado Novo, tendo estes indivíduos chegado a ser comparados a 

opositores do regime, e até mesmo enclausurados. Até aos anos 50 o tratamento utilizado 

consistia no internamento em instituições, afinal estava em causa a imagem do Pais. Este medo 

aos deficientes, mentais especialmente, e àqueles que, de alguma forma, fugiam ao que era 

considerado a norma fazia parte da “política do Espírito”, definição da política cultural do Estado 

Novo. Apesar de nesta década se tentarem algumas mudanças com a criação de instituições 

para estas pessoas não lhes era administrado qualquer tratamento psiquiátrico ou sequer 

vigilância. Na década seguinte há sinais de mudança. Foram criadas associações como a 

“Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral”, em 1960 ou a “ Associação de Pais e Amigos de 

Crianças Mongoloides, em 1962 ( que passou depois a ser denominada como Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos das crianças diminuídas mentais”) e estabelecimentos de ensino 

especial. A maioria das crianças, dado o número de vagas ser muito reduzido, continuou a ficar 

em casa ou a ser enviada para instituições psiquiátricas sem vigilância ou cuidados adequados à 

sua condição. A grande mudança chegou com o 25 de Abril. Houve uma alteração de 

paradigmas e de perspetivas relativamente à pessoa com deficiência. A sociedade passou a ser 

uma sociedade de todos e para todos. A política educativa introduziu modificações e, pela 

primeira vez, há uma responsabilização do ministério da Educação relativamente a estes alunos 

o que provocou uma nova forma de olhar a pessoa com deficiência. Foi criada a primeira Cerci, 

cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, em 1975 e 10 anos mais 

tarde a Fenacerci, que veio unir todas as Cercis num esforço de sensibilização para as 

necessidades da pessoa com deficiência. Os anos 80 trazem finalmente uma tomada de 

consciência relativamente aos direitos da pessoa com deficiência e da sua participação e 

integração plena na sociedade. Abril significou então para nós a construção de uma Liberdade 

real. Foram precisos, todos os avanços dos últimos 45 anos para que se reconhecesse que a 

existência de dificuldades e obstáculos não impede o individuo com deficiência de ser parte 

integrante e produtiva da sociedade. Que a pessoa com deficiência tem o Direito de amar e ser 

amado, de se reconhecer como único, útil, ímpar e insubstituível e de ter acesso a tudo o que 

normalmente tomamos por garantido: escola, emprego, casa, recursos básicos, família, apoio 

para se deslocar ou apenas para fazer as tarefas do dia-a-dia, a possibilidade de ter uma vida 

independente. A pessoa com deficiência deixou de ser obrigada a viver a sua vida segundo a 

norma, o que gerou durante muito tempo muito sofrimento. Passou a ter o direito de lutar pela 

sua liberdade, segundo o que se reconhece como liberdade individual: a garantia que todos os 

cidadãos têm de não serem impedidos de exercer os seus direitos. Nos últimos anos a inclusão, 

ou melhor, a inserção das pessoas com deficiência na sociedade tem passado também pela 

criação de grupos de dança ou teatro inclusivos, desportos adaptados, movimentos que se 

dedicam a melhorar as condições de vida de outras pessoas com diversidade intelectual ou 

funcional, tentando por exemplo desmistificar a sexualidade na deficiência ou fomentar a 
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criação de um projeto de vida independente (permitindo através dum auxiliar para as tarefas 

diárias, por exemplo, que pessoas fisicamente dependentes possam viver uma vida satisfatória, 

cumprindo sonhos e objetivos profissionais ou pessoais). Mas ainda há muito a cumprir para 

que possamos viver uma vida de plena Liberdade. Apesar da Lei das acessibilidades ter sido 

aprovada pelo decreto de lei nº 123/97 de 22 de Maio, pouco se fez em 22 anos. Em Espinho já 

se deram passos nesse sentido. Já existem algumas rampas e passeios nivelados para a 

utilização de cadeira de rodas ou scooters; portadores de deficiência a trabalhar nos serviços 

municipais, aulas de natação para pessoas com deficiência, apoios a nível escolar, mas ainda há 

muito que se pode fazer para tornar o concelho mais acessível à pessoa com deficiência como: 

diagnosticar e requalificar a malha urbana (especialmente algumas rampas que tornam a 

deslocação em cadeiras de rodas ou scooter impraticável); fazer um diagnóstico de espaços 

públicos com acessos limitados; tornar as praias acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida 

e assegurar a presença de ajudas técnicas e de um nadador salvador para auxílio na ida ao 

mar. A nível autárquico, tal como metropolitano, o provedor da deficiência é um elemento 

fundamental, quer para elaboração do diagnóstico, quer para monotorização e fiscalização dos 

planos gizados para debelar a realidade encontrada e ainda para um atendimento personalizado 

e sensível aos constrangimentos de todos aqueles a quem a diferença exige mais, sendo 

portadores de menos…Espinho precisa de equacionar esta resposta. Apesar dos avanços já 

descritos, temos pela frente um desafio talvez ainda maior. Alterar a atitude da maioria dos 

cidadãos que ainda veem o portador de deficiência como alguém digno de pena e compaixão. 

Essa atitude não muda por decreto. É através da sensibilização, da educação e dos valores (que 

hoje andam tão esquecidos) que se pode evoluir para uma situação onde a inclusão seja 

efetivamente real para que a sociedade seja de todos, com todos e para todos. Viva o 25 de 

Abril! Viva a Liberdade!” 

Teixeira Lopes (PS): “2019 é o ano em que há a coincidência de comemorarmos o 45.º 

aniversário do 25 de Abril e o não olvidar o 50.º aniversário do 17 de Abril e a crise académica 

de Coimbra de 1969. Ambos os factos históricos tiveram impactos sobejamente conhecidos e 

importantes, que contribuíram para transformar a sociedade portuguesa. De facto, nada ficou 

como dantes. Em 1969, a Sociedade Coimbrã foi surpreendida por um movimento académico 

que punha em causa a grande instituição coimbrã, que é a universidade. Mas, ao fazê-lo, 

extravasou-o para a sociedade, estilhaçou as suas fronteiras, estendeu a todo o Portugal, pô-lo 

a discutir e dividiu-o. Cartazes com inscrições como: “Em Portugal 40% de analfabetos”; “Mas a 

universidade é velha”; “Estudantes no governo da universidade”, entre outros, deslocavam a 

discussão de problemas meramente académicos, para os colocar como problemas centrais que 

se prendiam com a situação em que se debatia a sociedade portuguesa. Coimbra foi ocupada 

pela GNR e PSP. A PIDE fez o seu trabalho (a repressão prendeu, puniu e enviou estudantes 

mais ativos para o serviço militar obrigatório e posteriormente enviou-os para a guerra colonial. 

A praxe foi abandonada. A juventude mostrou que não andava somente a estudar e que se 
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preocupava com a situação politica, económica e social do pais. A igualdade de género no 

mundo académico deu um salto de gigante e contaminou as universidades de Lisboa e Porto e a 

sociedade. O Regime sofreu um abalo de que nunca se recompôs! 5 anos depois, chegou o dia 

em que Portugal abandonou a sua vil e apagada tristeza e abraçou os ideais de Liberdade e da 

Democracia e iniciou o caminho da paz! A Revolução do 25 de Abril desencadeada pelo MFA e 

apoiado desde logo maciçamente pelo povo português, derrubou a fortaleza fascista, destruiu-a 

e iniciou os primeiros passos em direção à Liberdade e à Democracia. As eleições para a 

Assembleia Constituinte, com uma participação histórica pela sua dimensão, ratificaram o 25 de 

Abril. Ao elegerem os deputados que tinham como tarefa fazer uma Constituição deram o seu 

trabalho por terminado votando-a no dia 2 de abril de 1976. O seu preâmbulo afirma: “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. Libertar 

Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação 

revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução 

restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e 

liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que 

corresponde às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo 

português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos 

cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do 

Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito da 

vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e 

mais fraterno. A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de Abril de 1976, 

aprova e decreta a seguinte Constituição da República Portuguesa (…) (Texto aprovado pelo 

decreto e aprovação da Constituição e publicado no D.R. n.º 86, I série de 10 de abril de 1976, 

com alterações introduzidas pela Lei Constitucional n.º 1/2005, de 12 de agosto de 2005 que 

aprovou a sétima revisão constitucional). A Constituição da República já foi objeto de 7 revisões 

e continua a resistir às investidas daqueles que a não suportam e a acusam dos malefícios que 

sucessivos governos têm imposto a Portugal e aos Portugueses, mal que não é da Constituição 

mas dos Governos que governaram mal. O tempo tem-se encarregado de evidenciar a sua 

resiliência ideológica e politica àqueles que se recusaram votá-la, caso do CDS, ou que tendo-a 

votado favoravelmente o fizeram a contragosto. A constituição da República consagrou o que a 

Revolução iniciou. Legalizou-a e abriu caminho ao desenvolvimento económico, social e cultural 

de Portugal. Hoje muitos poucos cidadãos quererão regressar ao Portugal fascista, triste, 

atrasado, em guerra e sem prestígio internacional. Vivíamos em guerra (colonial), 

emigrávamos, mais de 40% de analfabetos, com uma segurança social de miséria ou quase 

inexistente, com uma esperança de vida muito inferior à de hoje. Contudo, muito do que foi 

conquistado e adquirido, ainda não foi reconhecido e adquirido sob o ponto de vista das 

mentalidades. É sabido que as transformações das mentalidades são muitos resilientes às 

mudanças, umas as “externas/moda” parece que já foram apropriadas pelos cidadãos, mas as 
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“internas/verdadeiras” (sob o ponto de vista ideológico/político, moral/costumes) que se 

revelam pela desconfiança na Democracia, pela desconfiança nos partidos tradicionais, pela 

atração pelo populismo e pelo justicialismo, pela xenofobia e pelo racismo e que ainda se 

revelam na homofobia, na misoginia, refugiando-se de forma muito conservadora em falsos 

conceitos de tradição. Simultaneamente, em 2019 (nova coincidência) no próximo mês de maio 

realizam-se eleições para o Parlamento Europeu. Em Portugal gerou-se um clima que a Europa 

é boa para os subsídios (Feder, Feog, Fundos Sociais, Qren, etc.) e os cidadãos demitem-se do 

seu dever cívico de votarem exprimindo a sua opinião através do voto. Parece-me que para os 

benefícios que a adesão de Portugal trouxe ao pais, moderando, no entanto que a politica 

europeia “massacra“ Portugal com o tratado orçamental e com o défice zero, com limitações 

orçamentais que coíbem e impedem politicas fiscais, de saúde e educação e de investimento 

público sejam concretizados e permitam melhorar o comportamento de Portugal e dos 

respetivos benefícios sociais para os Portugueses. Por isso, parece-me que o caminho trilhado 

pela Democracia Portuguesa valeu a pena e nada nem ninguém o fará voltar atrás (ao atraso, à 

pobreza, à indigência moral, educacional e cultural). Sobretudo tenho confiança no futuro e na 

juventude. Viva o 25 de Abril! Sempre!  

Carvalho e Sá (PSD): “Celebramos hoje o 45º Aniversário da Revolução de Abril. É um marco 

histórico que ninguém pode ignorar e que todos temos o dever de o dar a conhecer aos mais 

jovens. É bom lembrar de que o 25 de Abril não é propriedade de nenhum partido nem de 

algumas pessoas, como muitos se arvoram indevidamente. O 25 de Abril é de todos e para 

todos sem exceção é bom lembrar que os que se arvoram donos deste acontecimento tentaram 

perverter estes valores e implementar “Uma nova ditadura de esquerda” semelhante à atual 

praticada na Venezuela. Mas os Militares de Abril- o verdadeiro militar com esse nome e os 

partidos democráticos e o povo português souberam impedir essa ditadura com o 25 de 

Novembro de 1975, e é graças ao 25 de Novembro que hoje celebramos Abril. Celebrar é 

lembrar o passado, festejar o presente e perspetivar o Futuro. Temos o dever de lembrar 

sempre, que o 25 de Abril trouxe a todos os portugueses um poder local autárquico que é 

responsável pelo progresso do país e nomeadamente dos conselhos em particular o nosso 

concelho de Espinho. Também temos de lembrar que estamos inseridos na Europa, onde 

vivemos num país com uma economia sustentável mas claramente cheia de sobressaltos em 

aspetos essenciais para o povo português. As bancas rotas herdadas dos governos do Partido 

Socialista e que os nossos governos tiveram de fazer esforços muito grandes para levar por 

diante as diretrizes da comunidade europeia e porque não louvar os esforços que fizeram os 

portugueses para que não tivéssemos ido ao fundo do “poço”. Não podemos nem devemos 

escamotear, tudo isto. Lembremos este governo, que não venceu as eleições que herdou um 

país já em crescimento económico o desemprego a decrescer e uma vida melhor para os 

portugueses. O que temos afinal com este governo? Cativações que nos levaram para urgências 

a rebentar pelas costuras, cirurgias adiadas por longo tempo, não temos enfermeiros para nos 
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dar um serviço aceitável, não temos médicos, taxas moderadoras exageradas, hospitais 

carenciados de obras como o caso da pediatria de S. João, infraestruturas de Portugal com 

comboios deteriorados e também falta dos mesmos. Lembrar que a quantos anos estamos à 

espera das passagens do caminho-de-ferro em Paramos e em Silvalde nomeadamente, este 

Governo não respeita o acordo e compromissos assumidos. Isto não é o que o 25 de Abril nos 

trouxe. A EN 109 mais parece uma pedreira. Carga Fiscal em cima dos portugueses. Preço dos 

Combustíveis, o povo é que sofre. 5 anos à espera de uma consulta de Urologia. Este país é 

governado de tal maneira que bastaram 2 dias de greve dos motoristas de combustíveis que o 

país praticamente parou. O 25 de Abril não foi feito para sofrermos tudo isto. Ainda ontem o 

Ministro Centeno nos dizia: “Nós não temos futuro para o país se a dívida não baixar”, ela está 

a aumentar como é?. E muito mais haveria a dizer. Naquilo que diz respeito ao nosso conselho 

quem não se lembra que já em 2006 eu dizia neste mesmo acontecimento que Espinho tinha 

parado no tempo, mas que com a mudança que fizemos em 2009, Espinho é já a Rainha da 

Costa Verde. Vejam-se as obras que estão em curso e que vão finalmente dar a Espinho o título 

de Rainha da Costa Verde para sempre. Obras: Reabilitação da Rua 33 e a Rua da Nave, até ao 

Centro Escolar de Anta; Reabilitação da Rua 20; Requalificação da Rua 19 desde a Rua 22 até a 

Rotunda; Reabilitação da zona Norte do Concelho entre a área Requalificada do RECAFE e a Rua 

20; Candidatura-Beneficiação as Paragens de Autocarro; Eficiência Energética na Iluminação 

Pública- 2ª fase; Requalificação da Escola Básica Sá Couto; Requalificação da Escola Básica Nº 2 

de Espinho; Escola Básica de Guetim; Conclusão das Redes de Abastecimento de Água no 

Concelho de Espinho e das Redes de Drenagem de Águas Residuais do Concelho de Espinho; 

Requalificação do Espaço Canal Ferroviário (ReCaFE); Estádio Municipal; Quartel dos Bombeiros; 

Tudo isto faz com que celebrar o 25 de Abril valha a pena e é interessante para ser integrado na 

sua história. Aproveito para lembrar mais uma vez que o 25 de Abril abriu portas ao poder 

político a nível nacional e local. Temos de valorizar, dignificar e credibilizar a vida política, para 

que o povo português não se desligue nem se divorcie dos Partidos Democráticos. Não sou 

profissional da política, nunca fui, mas não tenho nada contra aqueles que o são. Antes pelo 

contrário, valorizo e estímulo o papel daqueles que na vida do país fazem tudo para servir o 

melhor que podem e que sabem. O 25 de Abril não foi criado para alimentar caciquismos puros 

no Concelho, nem populismos exacerbados. Não devemos permitir que a pretexto de interesses 

e birras pessoais se criem movimentos com o propósito de dificultar o progresso do nosso 

Concelho, e tudo fazem para dificultar obras importantes para o nosso Concelho. (O 25 de Abril 

não quer isto). Vou terminar saudando os Militares de Abril (por coincidência há 45 anos estava 

na Guiné) e a todos os que ao longo destes anos tudo fizeram e continuam a fazer para 

dignificar Portugal através do espírito da Revolução de Abril de 1974. Não há democracia sem 

sermos livres, economicamente acessíveis e que se alargue o patrimônio público dos direitos e 

da liberdade. Só há uma forma de honrarmos a Revolução dos Capitães de Abril e a Liberdade 

construída se formos capazes de transmitir aos jovens estes valores. É um papel fundamental 
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para que os Jovens amem a democracia e a liberdade e garantam que jamais possamos cair 

numa qualquer ditadura. Viva ao 25 de Abril, Viva Espinho, Viva Portugal.” 

Presidente da Assembleia Municipal: “O 25 de Abril foi dia de Liberdade. A liberdade 

conquista-se, conquistou-se, lutou-se por ela, momento a momento, passo a passo durante 

várias dezenas de anos. Gerações se empenharam, mantendo viva a sua Fé num amanhecer 

sem grades, continua a ser assim… Se queremos a Democracia, temos de nos bater por ela; Se 

queremos a água limpa, os rios de correntes vivas, o mar sem plástico, o ar respirável para as 

árvores e flores e os pássaros a chilrear pelos ares, até por isso temos de lutar; Se queremos 

viver enfim, com todos os nossos direitos operantes, temos de lutar… Não com armas, não com 

a intriga, mas com a verdade, com o trabalho, a persistência, com a perseverança; nada é 

adquirido. Tudo se tem de conquistar dia-a-dia com solidariedade. Viva os Capitães do 25 de 

Abril! Viva a Liberdade hoje, cada dia e sempre!”   

Terminadas as intervenções, fez-se ouvir o Hino Nacional, após o que a Presidente da 

Assembleia Municipal deu por encerrada esta Sessão Extraordinária.  

Para constar e devidos efeitos, lavrou-se a presente ata, que tem como suporte gravação digital 

de tudo quanto ocorreu na respetiva reunião, e vai ser assinada pela Presidente da Assembleia 

Municipal e por mim, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves, funcionária municipal da 

Divisão de Gestão Administrativa Financeira e Turismo, designada para o efeito, que a elaborei 

nos termos legais.  

A Presidente da Assembleia Municipal,  

_____________________________________ 

A Funcionária Municipal, 

_____________________________________ 


