Bem-vindos à cerimónia solene de atribuição das Insígnias e Medalhas Municipais,
celebrativa do trigésimo aniversário das primeiras eleições autárquicas em Portugal, e
que anualmente constitui o ponto alto da nossa vida local, no âmbito do Programa das
Festas de Almada.
Muito obrigada pela vossa presença.
Nesta Academia, casa maior do Movimento Associativo Almadense, palco de grandes e
relevantes acontecimentos, vividos em todo o século XX e já no século XXI, que fazem
parte da nossa história local e nacional, aqui estamos de novo. Aqui está Almada, a
nossa terra, que marca este presente com o melhor de si, orgulhosa do seu passado,
segura e determinada em levar por diante a herança humanista, de gerações de ouro,
que a construíram com audácia e generosidade, até aos nossos dias.
Aqui estamos, nesta Catedral do Povo, em lugar e momento solene, para celebrar e
agradecer, homenagear e festejar.
- Celebramos os resultados alcançados na educação das nossas crianças e jovens,
agradecendo aos milhares de professores e educadores que, desde o jardim de infância
ao ensino superior, com o seu trabalho, competência e dedicação, preparam para a
vida, de forma exigente e simultaneamente generosa, as novas gerações – futuros
adultos, para que se assumam responsáveis e competentes, cultos e solidários,
cidadãos.
- Celebramos a obra das nossas instituições de solidariedade social, agradecendo o
apoio, o carinho e o amor que diariamente dedicam às nossas crianças e jovens, aos
nossos idosos, às nossas famílias e a todas as pessoas carentes de ajudas especiais,
construindo uma Almada solidária e para todos.
- Celebramos a riqueza do trabalho realizado nas múltiplas e diversificadas áreas de
actividade do nosso concelho, agradecendo aos trabalhadores e suas organizações
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representativas, às instituições públicas e privadas, aos empresários e investidores, o
valioso contributo que todos têm dado para o progresso e desenvolvimento da nossa
terra e para a vida das suas gentes.
- Celebramos a capacidade empreendedora, criativa e de inovação, consubstanciada em
múltiplos projectos artísticos, científicos, tecnológicos e empresariais, agradecendo a
todos aqueles que directa e indirectamente têm estado envolvidos, no plano pessoal e
das instituições de apoio, com o seu inestimável contributo para afirmar Almada ao
nível da Cultura e do Conhecimento, da Investigação e do Desenvolvimento.
- Celebramos os níveis de tranquilidade pública e de segurança de pessoas e bens no
nosso concelho, agradecendo às Associações Humanitárias, aos Soldados da Paz e seus
comandos, bem como aos militares e agentes de segurança pública e respectivos
comandos, o seu valioso contributo para a construção de um concelho onde a
diversidade cultural é sinónimo de riqueza e onde os valores da solidariedade e do
trabalho fazem parte do código genético desta nossa terra, que a todos atende e todos
acolhe.
- Celebramos os êxitos dos nossos atletas e seus mestres, bem como o elevado nível de
qualidade e quantidade de práticas e praticantes, agradecendo ao Movimento
Associativo Almadense, a todos os dirigentes e colaboradores, corpo técnico,
associados, praticantes e famílias, o espírito associativo que fez e faz de Almada a
Capital do Associativismo Popular.
- Celebramos a Liberdade e a Democracia. Celebramos Abril no trabalho autárquico
realizado por gerações de homens e mulheres, eleitos desde 1976 – primeiras eleições
realizadas para o Poder Local Democrático –, agradecendo ao Povo de Almada a
confiança que em todos depositou e sobretudo a sua participação e contribuição activa
na construção do projecto autárquico que revolucionou Almada e a vida dos
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Almadenses, colocando-o no Pódio dos Municípios Portugueses em todos os índices de
solidez e desenvolvimento.
Obrigado Almada.
Estimados amigos,
Aqui estamos hoje felizes e orgulhosos, para homenagear e festejar.
Registamos para a história deste nosso concelho mais uma página deste presente, que é
já futuro, porque ao ouro, prata e bronze das insígnias, que a Câmara Municipal decidiu
por unanimidade atribuir em 2007, e que vão ser entregues esta noite, está associado o
mérito de pessoas singulares e colectivas, por feitos e obras, engenho e arte, cujos
reflexos na vida contemporânea são hoje relevantes pelo seu extraordinário valor e
significado, constituindo um sólido legado que as novas gerações saberão honrar e
preservar, desenvolvendo-o em prol de uma sociedade cada vez mais próspera e
humanista.
As Mulheres, os Homens e as Instituições do nosso concelho que hoje aqui
homenageamos, reconhecendo publicamente o seu contributo para o progresso e
desenvolvimento da nossa terra, representam no seu conjunto a dimensão
verdadeiramente universal do trabalho que se desenvolve neste nosso território.
Universal porque distinguimos hoje alguns, entre nós, que, pela sua vida, dedicação e
trabalho, se constituem como exemplo para toda a comunidade local, mas igualmente
para os cidadãos do País e do Mundo.
- Os nossos bombeiros, das três corporações de voluntários que asseguram todos os
dias uma vida tranquila e segura aos Almadenses, não desdenhando nunca a garantia
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de que pelo seu alerta permanente e pela sua intervenção pronta, podemos contar com
eles sempre que necessário.
- Os nossos artistas plásticos e a sua associação, os nossos treinadores desportivos e
dirigentes associativos, que pela escola da vida se fizeram homens e mulheres de sólida
têmpera e grande capacidade de aprender e ensinar, contribuindo eles próprios para a
promoção do bem estar no concelho, ajudando igualmente a formação de muitos
jovens, transmitindo-lhes de forma desprendida o seu saber e conhecimentos.
- As empresas almadenses, que no território municipal, e também no estrangeiro, em
diversos pontos e latitudes, contribuem para o desenvolvimento económico e social,
levam consigo o nome de Almada às quatro partidas do Mundo, prestigiam, nas
intervenções que assumem, este Município e as suas gentes.
- Os nossos Professores e Cientistas, que assumem uma relevância destacada em
diversos domínios da investigação, acrescentando todos os dias conhecimento e saber
que depositam nas Instituições Universitárias, merecedores de referências elogiosas e
de profundo reconhecimento, vencedores de prémios e distinções apenas ao alcance
dos melhores em todo o mundo, e que com a sua inteligência, com o seu trabalho, com
a sua dedicação, transportam o nome de Portugal e de Almada aos mais elevados
areópagos do saber.
- Os homens e mulheres que, no âmbito da sua actividade profissional assumem,
permanentemente, uma postura de verticalidade, recusando ceder a todas e quaisquer
imposições que violem a ética e a sua formação moral, fundada nos mais genuínos
valores humanistas, mesmo que essa recusa signifique a exclusão e enormes
dificuldades pessoais e familiares resultantes da perseguição que a sua verticalidade
determinou no passado.
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- As nossas instituições, que promovem o bem-estar através da oferta de actividades de
ensino/aprendizagem a centenas de cidadãos mais idosos do nosso concelho, fundando
Universidades que constituem escolas permanentes de cidadania, ou que asseguram o
emprego e a formação de milhares de trabalhadores, garantindo simultaneamente uma
qualidade de excelência nos serviços que prestam ao País, e assumindo-se também
como verdadeiras escolas de educação para a vida.
Estimados amigos,
É esta excelência municipal que hoje aqui homenageamos e festejamos.
Com orgulho e reconhecimento louvamos o papel destacado que estes cidadãos e
instituições vêm desempenhando, contribuindo com a sua intervenção para o
desenvolvimento e progresso da nossa terra.
Nos homenageados de hoje queremos também saudar e agradecer aos muitos milhares
de homens e mulheres que, com os mesmos objectivos e dedicação, com eles labutam
todos os dias.
No Poder Local Democrático que festejamos e assumimos como missão, nunca nos
cansaremos de exaltar sentidamente o contributo de todos e cada um dos cidadãos e
instituições para o progresso do nosso concelho e para a sua afirmação como terra
laboriosa, solidária, altruísta, criativa e protagonista.
Almada, Concelho de Causas e Valores, Cidade Educadora de Cultura e Conhecimento,
Empreendedora e Progressista, não prescinde de ninguém para construir o seu Futuro
– Sustentável e Solidário – a nossa Terra!
Parabéns aos Homenageados!
Honra e Glória aos distinguidos da nossa Cidade.
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A todos um grande Bem Hajam.
Viva o Povo de Almada!
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