ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA

EDITAL
Nº 48
QUADRIÉNIO 2017/2021
António José Constantino Vicente, Presidente da Assembleia de Freguesia de Costa da
Caparica
Torno público que na reunião da sessão ordinária de abril, realizada no dia 30 de abril de 2019, a
Assembleia de Freguesia de Costa da Caparica aprovou a seguinte declaração:
Declaração Política

No mês em que comemoramos a liberdade, expressamos o sentimento de reconhecimento e gratidão
aos militares do Movimento das Forças Armadas – Aos Capitões de Abril – pela oportunidade que nos
deram de podermos escolher os nossos caminhos, construindo um futuro coletivo onde se respeita a
diversidade de opiniões e de ideias.
Foi a partir deste gesto, deste simbólico gesto, que aprendemos e percebemos o verdadeiro sentido
de liberdade.
A democracia é a liberdade das nossas sociedades.
45 anos depois sabemos que não vivemos num país perfeito. Contudo, todos os dias caminhamos
para o seu desenvolvimento, lutando para a igualdade de direitos e deveres, para um Estado social
com mais equidade, mais solidariedade, liberdade e democracia.
Se isto é ser utópico, então que sejamos!
Sonhar é viver! Não sejamos indiferentes ao sonho e, tal como afirmava Almeida Garrett, o maior
inimigo da liberdade é o indiferentismo.
A História não pertence a ninguém, a História é património dos portugueses tal como a viveram.
Hoje é dia de relembrarmos a História, recordar este como um dia em que se renova a esperança
num país melhor para todas e todos mas sobretudo para as gerações futuras.
É essencial que a viragem do tempo, a correria de um mundo cada vez mais globalizado e mais mediatizado não nos faça esquecer as amarguras passadas, sob pena de as tornar inevitabilidades futuras.
E razoável que, em Portugal olhemos hoje o futuro com mais esperança e confiança do que num passado recente.
São vários os dados que o atestam, tendo o atual Governo conseguido atingir diferentes e importantes objetivos.
A reposição de direitos e salários, a diminuição do desemprego, a revolução no setor dos transportes
públicos com a criação do Passe Navegante e as suas grandes implicações ao nível ambiental e na
economia das famílias.
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Refira-se o empenho dos municípios da AML para tornar esta medida uma realidade, em particular o
esforço orçamental do nosso município na comparticipação dessa mais valia em benefício da população.
Se estes são factos que nos satisfazem, não podemos deixar de constatar outros objetivos que urgem
atingir.
Por isso é importante que nunca se perca a História, que nunca se abandonem os ideais de Abril.
Cumpre a cada um de nós dar o melhor de si na contínua edificação de um melhor país para todos,
numa busca incessante de soluções.
A maior participação cívica de todos os cidadãos é o grande desígnio que nos deixaram todos aqueles
que se envolveram no 25 de Abril. Compete-nos a todos dar continuidade aos seus objetivos.
Temos consciência de que a democracia é uma tarefa sempre inacabada, mas façamos dos nossos
dias um despertar da noite e do silêncio, rumo a uma democracia plena e respeitadora do mais elementar direito: A Liberdade.

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE EDITAL, QUE VAI POR MIM ASSINADO E IRÁ
SER AFIXADO NOS LUGARES DE ESTILO DESTA FREGUESIA.
Costa da Caparica, 09 maio de 2019
O Presidente da Assembleia de Freguesia

(António José Constantino Vicente)

