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Boa Noite Almada!
Vejo daqui um Mar de Gente!
Gente que é Gente
Gente de Abril
Gente de Trabalho
Gente Fraterna e Solidária
Gente que tem Sonhos e Ideais de Justiça
Gente que Não Desiste
Gente que tem Memória
Gente que Sonha e Sabe Que “O Povo é quem mais Ordena” !
Vejo daqui um Mar de Gente!
Homens e Mulheres que me pegaram pela mão há 39 anos e me ensinaram o caminho!
Jovens, ontem crianças que me encheram de mimos e alimentaram os sonhos com a sua pureza e
alegria, e hoje aí estão preparados para continuar os caminhos de Abril!
Crianças, sempre e sempre crianças e mais crianças, a vida que se renova de Esperança e nos
incentiva a continuar a luta por um Mundo Melhor!
Vejo daqui um Mar de Gente !
A minha Gente, a nossa Gente. Gente de Abril, Gente da Resistência e da Liberdade e agora
novamente Gente da Resistência.
Em Almada, estamos, estivemos e estaremos sempre na trincheira onde a Justiça e a Liberdade
se defende com as armas que temos na mão!
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Como cantou o Zeca Afonso, somos os filhos da madrugada! Muitos de nós acordámos ao som da
Grândola Vila Morena, outros nasceram depois dessa madrugada serena em que o poeta cantava
“O Povo é quem mais ordena”.
Uns e outros sabemos, como dizia o Poeta do Povo – Ary dos Santos – que Portugal era um País
onde o pão era contado e onde morria primeiro quem nascia desgraçado!
Por isso aqui estamos juntos, hoje e sempre, para afirmar e defender Abril, dizendo não ao
desemprego – Portugal tem atualmente mais de 1 milhão de desempregados sem o pão nosso de
cada dia.
Dizendo não ao desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde e exigindo saúde para todos!
Por isso aqui estamos em defesa da Escola Pública e do Estado Social, dizendo não ao
desmantelamento da escola pública e à redução dos professores, dizendo não aos
despedimentos na função pública, aos cortes nos salários e nas pensões, dizendo não à Lei das
Rendas.
Por isso aqui estamos dizendo não à destruição da economia, dizendo não à destruição da
Esperança e do futuro da nossa Juventude!
Por isso aqui estamos gritando bem alto, venham mais cinco, venham aos milhares, venham para
a rua, vamos defender as nossas vidas, vamos defender Abril!
Não queremos voltar a ser um País de pobres e miseráveis.
Estamos aqui para dizer não ao mega terminal de contentores na Trafaria!
Estamos aqui para dizer ao Governo que não aceitamos a certidão de óbito do Polis da Caparica
que hoje lhe impôs em Assembleia Geral da CostaPolis.
Vejo daqui um Mar de Gente! E estou emocionada e feliz!
Hoje é a última vez que aqui vos falo como Presidente da Câmara Municipal de Almada.
Permitam-me por isso que aqui deixe um grande bem hajam aos Capitães de Abril, na pessoa do
Sr. Coronel Moreira Azevedo, com a nossa eterna gratidão, por nos terem devolvido a liberdade e
possibilitado a construção da Democracia, e nela a construção desse Pilar fundamental que é o
Poder Local Democrático!
Permitam-me que agradeça ao meu Partido, a todos os meus camaradas do Partido Comunista
Português e da CDU o privilégio que me foi dado de contribuir para pôr em prática, na vida do
nosso Concelho, o Projeto Humanista e Solidário de Desenvolvimento Sustentável, o Projeto
Autárquico da CDU.
Permitam-me que agradeça ao Povo de Almada, a sua confiança, mandato após mandato, desde
1979 até 2009, que sempre acreditou na palavra e no compromisso. E que agradeça também a
todos, independentemente do seu voto, todas as ajudas, qualquer que tenha sido a forma ou do
tom com que as fizeram.
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Agradeço aos trabalhadores do Município, esse pequeno exército que todos os dias veste a
camisola de Almada, funcionários públicos de grande nobreza e dedicação, o seu entusiamo,
prontidão e entrega, em equipa, ao grande desafio de transformar Almada e melhorar a vida das
populações todos os dias nestes 39 anos de Democracia.
Agradeço a cada Homem e Mulher, a cada Jovem rapaz e rapariga, a cada criança da nossa terra,
as suas palavras amigas, as suas ideias para mudar o Mundo, começando por Almada!
Agradeço à minha filha que desde os 7 anos me acompanha nos sonhos de um futuro justo e
fraterno.
Agradeço que me tenham feito emocionar, com o vosso sentimento de pertença, sempre que
dizem o Meu Concelho; a Minha Presidente.
Foi bom ter ido à luta em defesa de Almada e das suas Gentes, com a certeza de não estar
sozinha, enfrentando tantas e tantas vezes, desassombradamente, tantos poderosos sabendo que
tinha comigo um Concelho inteiro!
Vejo daqui um Mar de Gente!
Para continuar o Caminho, com o seu Poder Local, e como escreveu Miguel Torga vos digo, “Não
descanses. De nenhum fruto queiras só metade! “
E a terminar, convocando para esta Festa de Afirmação e Certeza, o Poeta do Povo, o José Carlos
Ary dos Santos, dizemos daqui bem alto aos quatro cantos do mundo:

“ O TEMPO DA GENTE…É O TEMPO PRESENTE, É AGORA…É AGORA!“
E
“ AGORA QUE JÁ FLORIU
A ESPERANÇA NA NOSSA TERRA
AS PORTAS QUE ABRIL ABRIU
NUNCA MAIS NINGUÉM AS CERRA!
VIVAM OS CAPITÃES DE ABRIL!
VIVA O POVO DE ALMADA!
VIVA A JUVENTUDE DA NOSSA TERRA!
VIVA O 25 DE ABRIL!
VIVA PORTUGAL!

A Presidente da Câmara Municipal de Almada
Maria Emília Neto de Sousa
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