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Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Portimão 

Senhoras e Senhores Deputados 

Colegas Autarcas 

Familiares de Manuel Teixeira Gomes 

Digníssimas entidades civis, militares e religiosas; 

Minhas Senhoras, Meus Senhores. 

Confesso que inicio esta intervenção com um misto de 

sentimentos. 

De Gratidão,  

De Orgulho, e 

De Esperança 

Depois do que acabámos de assistir as minhas primeiras palavras 

são, naturalmente, para o José, o Rodrigo e para a Inês, alunos do 

professor Vítor José Coutinho e que na biblioteca escolar tem a 

orientação da professora Maria Fernanda Santos, não só para 

agradecer a vossa presença, que abrilhantou a Sessão Solene das 

Comemorações dos Noventa e Três anos de elevação de Portimão 

a cidade, mas também para, através de vós, afirmar o Orgulho e a 

Esperança que tenho nas alunas e nos alunos da nossa terra. 
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Sei que o que hoje nos ensinaram é uma ínfima parte do que vocês 

já sabem. Sei também que estão a aprender muito mais coisas, 

nas diversas disciplinas que diariamente trabalham. 

Mas, tenho também a certeza que não esquecerão o que 

aprenderam e o que ainda vão aprender nos tablets das vossas 

bibliotecas escolares. 

Por isso, fizemos questão de hoje tornar público os primeiros 

trabalhos que as escolas do município de Portimão estão a realizar 

no âmbito deste importante projeto que implicou um 

investimento municipal de mais de cinquenta e cinco mil euros e 

que pretende que cerca de dois mil e cem alunos do primeiro ciclo 

das nove bibliotecas escolares, aprendam, através dos tablets que 

adquirimos, entre muitas outras coisas, a história de Portimão 

num contexto inovador, informal e que permite também 

despertar aos mais novos o gosto pela leitura e pela criação de 

conteúdos nesta era digital.  

Caras Concidadãs e Caros Concidadãos 

No dia da Cidade fazemos questão de invocar Manuel Teixeira 

Gomes, e fazendo-o da forma como acabamos de assistir, 

primeiro pela Professora Isabel Alçada e depois pelos nossos 

alunos, é atribuir a este ritual um contínuo e renovado sentido e 

assumir categoricamente que é nosso dever dar a conhecer a sua 
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vida e a sua obra aos mais novos não só como exemplo, mas 

também como referencial ético e ou moral dos princípios e valores 

que nos devemos reger quando vivemos em sociedade e num 

sistema democrático que deve ser sempre defendido e valorizado.  

Por isso, quero igualmente reforçar o meu sentimento de gratidão 

à Professora Isabel Alçada, cuja presença nesta cerimónia, e as 

sábias palavras que nos transmitiu, permitiram refletir sobre “A 

Promoção da Leitura na era Digital”. 

E esta reflexão é sempre oportuna porque nunca podemos 

esquecer a nossa condição de sermos uma cidade periférica, 

afastada dos grandes centros urbanos, e que todos nós, enquanto 

cidadãos desta terra, já sentimos na pele os efeitos de uma certa 

marginalização espacial, pelo que o acesso digital ao texto escrito, 

por exemplo através dos tabletes, é um fator inestimável no que 

toca a dar a todos as mesmas condições de acesso ao 

conhecimento.  

E quando há mais gente a ter acesso ao que antes só era dado a 

alguns há mais condições para o Progresso, para o aumento 

exponencial de novas criações, de novas ideias, de novas soluções, 

enfim, de novas vivências na cidade.  
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Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Esta é a primeira Sessão Solene após o ato eleitoral do passado 

dia um de outubro, onde o executivo municipal que tenho a honra 

de liderar obteve a maioria dos votos dos Portimonenses, o que 

permitirá governar em Maioria Absoluta nos próximos quatros 

anos. 

Com a frontalidade que me conhecem, quero desde já deixar bem 

claro que a esta Maioria Absoluta irá corresponder… 

Transparência Absoluta; 

Exigência Absoluta; 

Rigor Absoluto; 

Responsabilidade Absoluta e 

Respeito Absoluto. 

É desta forma que entendemos a maioria que os portimonenses 

nos proporcionaram. 

Transparência absoluta nas decisões e atos públicos do nosso dia-

a-dia, permitindo o contínuo escrutínio por parte dos cidadãos das 

decisões que são tomadas e da forma como são gastos e 

investidos os dinheiros do erário público. 
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Exigência Absoluta nos serviços que contratarmos e prestamos, 

nas obras que iremos erguer, na manutenção do espaço público 

que iremos cuidar e transformar.   

Rigor Absoluto nas finanças da autarquia, nomeadamente no 

cumprimento das nossas obrigações para com o FAM, assim como 

na realização dos indispensáveis investimentos que nos propomos 

fazer, a uma média de sete milhões de euros por ano, e no 

pagamento a tempo e horas de todos os fornecedores da 

autarquia. 

Responsabilidade Absoluta, porque nunca esqueceremos que 

mais importante que obter o poder é saber exercê-lo de maneira 

tolerante e consensual, respeitando a diferença de opiniões e ao 

mesmo tempo exigindo ao desejável sentido crítico das oposições, 

responsabilidade nas suas propostas.  

Se a política é a arte de praticar o consenso em nome da ética, 

então que todos assumam essa responsabilidade e que esta seja 

uma prática efetiva no dia-a-dia de todas as forças políticas, 

afastando de vez o imediatismo populista e oportunista.  

Respeito Absoluto pelas pessoas. São as pessoas que são o nosso 

propósito. São as pessoas que devem constituir a grande 

prioridade das políticas locais, por isso governaremos para as 
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pessoas, pelo que a opinião e o envolvimento dos cidadãos na 

nossa governação deve ser promovido, facilitado e reconhecido.  

Minhas Senhoras e Meus Senhores  

É com esta maioria absoluta que nos propomos governar.  

Serão estes os princípios que formarão a pedra angular deste 

mandato. 

Um mandato que irá de novo colocar à prova os nossos limites, 

porque queremos consolidar este virar de página, onde o enfoque 

deixará de ser as contas por pagar, passando a ser os projetos a 

realizar. 

Onde as preocupações se centrarão no recuperar do tempo em 

que estávamos maniatados e no repor da capacidade de resposta 

da autarquia aos legítimos anseios e necessidades das pessoas. 

Quero hoje aqui falar desse virar de página que protagonizamos 

para Portimão. 

Quero hoje aqui celebrar o Dia da Cidade afirmando a confiança 

que tenho no Futuro desta cidade. 

Fizemos aprovar no passado dia 5 de Dezembro, o primeiro 

Orçamento e Plano de Atividades deste virar de página, 



7 
 

 7 

documentos que durante este mês de dezembro serão discutidos 

e votados pela Assembleia Municipal. 

E deste logo existe um facto a reter :  

Continuamos no Bom Caminho!  

Primeiro, os números são claros, apresentamos um orçamento 

global de sessenta milhões de euros, reduzindo em setenta e oito 

milhões milhões de euros o orçamento de 2017. 

Há mais de uma década que não tínhamos um orçamento tão 

próximo das receitas reais. 

Em Segundo Lugar, este é o orçamento que lança as bases para a 

concretização do programa eleitoral sufragado, sendo que grande 

parte do mesmo já se encontra inscrito nos documentos 

plurianuais para o quadriénio de 2018/2021. 

Terceiro, porque para 2018 conseguimos aumentar a nossa 

capacidade de investimento de 4,4 para cerca de 10 milhões de 

euros, face ao excelente desempenho económico-financeiro 

registado em 2017, que permitiu pagar dívida com receitas 

próprias, libertando meios financeiros para reforçar o 

investimento.   

Este é o Rigor Absoluto que pretendemos para esta maioria 

absoluta. 
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Estes são os números que irão efetivar o virar de página. 

Este é o orçamento que vai permitir que se transfira por exemplo 

em 2018 para as escolas do município mais de 860 mil de euros, 

que se volte a atribuir bolsas de estudo a alunos carenciados e que 

se inicie já no próximo ano a ampliação do Jardim de Infância dos 

Montes de Alvor. 

Que vai permitir que se continue com Reabilitação da Zona antiga 

da cidade, para que se possa atrair mais pessoas ao coração da 

cidade. 

E sim, está inscrito! vamos investir mais de um milhão de euros 

por ano na manutenção e reparação dos espaços verdes, tal como 

está assumido para o quadriénio a Construção do Novo Cemitério 

de Portimão, uma grande remodelação no Largo Gil Eanes, no 

Parque da Juventude, no Jardim do Viveiro e a construção de raiz 

do novo Parque Urbano do Mercado, a edificar nos terrenos junto 

à Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, assim que as famílias 

de etnia cigana sejam realojadas nas habitações pré-fabricadas 

cujo concurso público para a sua aquisição se encontra a decorrer. 

E tal como prometemos, a infância não ficou esquecida, estão 

contemplados mais de 360 mil euros na conservação de Parques 

infantis. 
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Assim como o Património, onde a recuperação dos Edifícios da 

Antiga Lota de Portimão e de Alvor, assim como do edifício do 

antigo salva vidas de Alvor, vai ser finalmente uma realidade.  

E conseguiremos que o Auditório Municipal de Portimão tenha 

uma nova cobertura pelo que será devolvido à comunidade local 

para uso. 

Temos conhecimento do estado das nossas estradas, por isso 

vamos investir forte, em mais de 9 milhões de euros, na 

recuperação das nossas vias e na construção de outras que 

permitam melhorar a circulação automóvel. Esta é uma prioridade 

para os próximos 4 anos.  

Mas este também é um orçamento com preocupações sociais.  

Por isso vamos continuar com os projetos de Apoio ao 

Arrendamento, de Comparticipação na aquisição de 

Medicamentos, de Entrega de Bens Alimentares, de Tarifas Sociais 

no consumo de água, reforçando ainda os montantes dos 

Contratos - Programa ou Protocolos com Instituições de apoio 

social. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 
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E se estamos a falar de futuro, é minha obrigação fazer referencia 

a seis projetos que o Governo já assumiu para os próximos para 

Portimão: 

A nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) tudo 

indica começará a funcionar no primeiro semestre de 2018. A 

Esquadra da Polícia de Segurança Pública de Portimão vai 

finalmente entrar em obras. O novo edifício da Policia Judiciária 

de Portimão será efetivamente construído no terreno cedido pela 

autarquia, junto à urbanização da Raminha. A Escola de Hotelaria 

e Turismo vai ter uma nova localização, bem no centro de 

Portimão, ocupando o antigo edifício do Estabelecimento 

Prisional. o “Desassoreamento da Ria de ALVOR” vai avançar. E 

as obras de melhoramento do Porto de Portimão, orçamentadas 

em 17 milhões de euros, estão incluídas na Estratégia para o 

Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do 

Continente, recentemente tornada pública pelo Governo. 

Pelos vistos em Portimão não há Investimento zero…como foi por 

aí apregoado.  

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Hoje, finalmente, podemos afirmar que celebrar o Dia da Cidade 

é assumir a nossa confiança no seu futuro e nas perspectivas de 

desenvolvimento que arduamente estamos a recuperar e a 
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erguer, fruto de um conjunto de investimentos que iremos 

promover, com rigor e transparência, e que permitirão devolver 

aos cidadãos desta terra o orgulho de viver em Portimão.  

Minhas Senhoras e Meus senhores 

Por falar em orgulho, permitam-me um pequeno momento de 

vaidade, ao tornar público a opinião generalizada dos mais de mil 

autarcas que tivemos a oportunidade de receber no âmbito do 

vigésimo terceiro congresso da Associação Nacional de Municípios 

- adoraram a nossa terra, elogiaram as nossas infra-estruturas e 

equipamentos, tendo sido muito bem acolhidos e recebidos pelos 

portimonenses. 

Neste congresso, onde tive a honra de intervir e ser novamente 

eleita vice-presidente do conselho diretivo, discutiu-se a 

descentralização e a necessidade de uma nova lei das finanças 

locais. 

Foi por isso um congresso que ficará na história do Poder Local em 

Portugal, tendo-se assumido a descentralização como uma 

prioridade nacional e como um dos vetores essenciais da Reforma 

do Estado para uma República Moderna. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 
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Não podia terminar, sem antes reconhecer com apreço o trabalho 

de todos os que estiveram envolvidos nestas comemorações, em 

particular do movimento associativo que é de elementar justiça 

hoje aqui referir e saudar. Neste âmbito, uma palavra especial ao 

ContraBASE Lab  e à Contramaré- Associação Cultural de 

Portimão, pela criatividade evidenciada nos momentos 

“musicodigitais”. 

Apenas mais uma palavra para agradecer a todos quantos se 

dignaram, com a sua presença e participação, dar realce a este ato 

e às comemorações do Dia da Cidade, convidando-os a estar 

presentes esta tarde nas atividades oficiais agendadas, que apesar 

de singelas, encerram em si o simbolismo de progressivamente 

devolvermos às pessoas, e para seu usufruto, o espaço público 

recuperado e cuidado. 

Para todos faço votos de festas felizes de Natal e de fim de ano, 

em paz e saúde, dedicando uma palavra de especial de 

solidariedade. 

Que o tempo de Natal seja para todos - independentemente da 

sua religião ou da sua condição social - um tempo de reencontro, 

de novos começos e um tempo de esperança. 

Muito Obrigada. Viva Portimão. 


