ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE LOURES

Moção apresentada pela bancada da CLSM, e aprovada por maioria com 14 abstenções e 5
votos a favor, com declaração de voto da bancada da CDU
MOÇÃO
À Memória de Francisco Sá Carneiro
Há 35 anos, na fatídica noite de 4 de Dezembro de 1980, faleceu Francisco Sá
Carneiro, fundador do PPD/PSD e primeiro-ministro de Portugal, vítima da queda, em
Camarate, do avião bimotor em que seguia rumo ao Porto, juntamente com Adelino
Amaro da Costa, Snu Abecassis, Maria Manuel Simões Vaz da Silva Pires, António
Patrício Gouveia e os 2 tripulantes da aeronave.
Francisco Sá Carneiro, advogado de profissão, foi deputado à Assembleia Nacional
(1969-1973), onde a denominada ala liberal - da qual foi líder parlamentar -, acreditava
existir uma oportunidade única, por via da revisão constitucional, para se eliminarem
os obstáculos às liberdades públicas, direitos e garantias e se operar uma transição e
abertura de regime a partir de dentro.
Sá Carneiro era um político que aspirava, de forma muito convicta, a que Portugal
adoptasse um modelo de democracia ocidental avançada, sem que, para isso,
deixasse de ser um homem de rupturas, sempre combativo, que não deixava ninguém
indiferente, sendo-lhe reconhecida a coragem com que defendia as suas convicções,
tendo sempre em vista o melhor para Portugal e para os portugueses.
Com a trágica morte de Francisco Sá Carneiro, o dia 4 de Dezembro de 1980 ficou
gravado na História como um dos dias mais tristes da democracia portuguesa, tendo
Portugal perdido um grande estadista e patriota, um político íntegro e sério, um
convicto defensor dos valores da justiça, da solidariedade e de um Portugal cada vez
mais democrático.
A sua participação activa e convicta na vida política nacional constituiu, e constitui,
uma referência e exemplo para a participação de muitos homens e mulheres na vida
política nacional, condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema
democrático que tanto, ainda hoje, se apregoa.
Volvidos 35 anos desta marcante data, nunca é demais relembrar a História e o
exemplo de Francisco Sá Carneiro, relembrando-se e homenageando-se a memória
de quem soube elevar o nome de Portugal.

Citando Francisco Sá Carneiro, "cabe-nos cada vez mais dinamizar as pessoas para
viverem a sua liberdade própria, para executarem o seu trabalho pessoal, para agirem
concretamente na abolição das desigualdades. Para isso mais importante que a
doutrinação, é levar as pessoas a pensarem, a criticarem, a discernirem".
Os eleitos do PSD na Coligação Loures Sabe Mudar, na Assembleia de Freguesia de
Loures, propõem que a Assembleia de Freguesia, na sua reunião de 7 de Dezembro
de 2015, delibere:
1 - Prestar homenagem a Francisco Sá Carneiro, pelo 35º Aniversário da sua morte,
com um minuto de silêncio assim que aprovada esta Moção.
2 - Dar conhecimento da presente Moção a todos os órgãos de Comunicação Social
local.
3 - Fazer chegar esta Moção ao Presidente da Câmara Municipal de Loures, à
Presidente da Assembleia Municipal de Loures, a todos os Deputados Municipais e
Vereadores da Câmara Municipal de Loures, assim como a sua publicação no Boletim
Trimestral da Junta de Freguesia (4 de Outubro) e publicar esta Moção no Site da
Junta de Freguesia.
Loures, 7 de Dezembro de 2015

