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CÂMARA MUNICIPAL  

GABINETE DO PRESIDENTE 

 

 

INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA ESQUADRA E 

BLOCO DE APARTAMENTOS DA POLICIAL NACIONAL  

 

CONCELHO DO MAIO 

 

DISCURSO DO VICE-PRESIDENTE ADRIANO SILVA 

 

29-05-2015 

 

11H 

 

Exma. Senhora Ministra da Administração Interna, Excelência 

Exmo. Senhor Director da Polícia Nacional, Excelência 

Exmo. Senhor Sub-chefe da Polícia Nacional, Excelência 

Exmo. Senhores Deputados Nacionais, Excelências 

Exmos. Senhores Eleitos Municipais, Excelências 

Digníssimos membros da comitiva inaugurativa 

Digníssimos Representantes dos Serviços Desconcentrados do Estado 

Ilustres Responsáveis das Confissões Religiosas 

Distintos empresários e representantes das ONG´s 

Estimados colegas autarcas 

Caros Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

O acto a que todos assistimos reveste-se de capital importância para o 

concelho do Maio. 
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As obras de edificação das novas instalações e do bloco de apartamentos da 

Esquadra Policial do Maio constituem investimentos seguros na promoção 

da qualidade do serviço prestado por essa classe, que muito tem zelado pela 

manutenção da segurança, estabilidade e paz social na ilha do Maio. 

 

As intervenções operadas que se traduzem obviamente na construção de 

uma Esquadra de raiz, moderna e funcional, representam, por outro lado, o 

cumprimento por parte do Governo, de uma reivindicação antiga não só da 

cúpula e dos agentes policiais que trabalham na ilha, mas também da 

própria população local, que reclamavam, há muito, por melhores 

condições de funcionamento. 

 

 

Exma. Senhora Ministra da Administração Interna 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Esta emblemática obra, cujas condições internas e externas se apresentam 

superiores à anterior Esquadra, porquanto se assinala a existência de um 

bloco de apartamentos, melhores salas administrativas, melhores celas, 

praça, parques de estacionamento, entre outros, abre espaços para que se 

preste um verdadeiro serviço público, em benefício quer da classe policial, 

quer de toda a comunidade maiense. 

 

Queríamos pôr uma tónica especial no cuidado que se teve na criação de 

um gabinete de atendimento às vítimas de VBG, alargando a base da 

actuação para uma problemática tão pertinente quanto preocupante, dado o 

carácter de algum alarmismo social que vem assumindo. 
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Contudo, com as novas instalações urge a necessidade de se aumentar o 

efectivo policial existente na ilha, munindo-o de adequados equipamentos e 

materiais, pois o número actual é manifestamente insuficiente para dar uma 

resposta que se quer, cada vez mais célere e eficaz, às demandas num 

território descontínuo como é o caso da ilha do Maio.  

 

Neste particular, embora o grau de criminalidade na ilha ainda se apresente 

relativamente baixo, quando comparado a outros municípios do país, torna-

se de capital importância que não só seja aumentado o efectivo policial, 

mas também que se proceda a uma adequada redistribuição no terreno, de 

forma a acompanhar permanentemente a vida, as actividades e eventos que 

ocorrem quotidianamente nos diferentes povoados maienses. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

A Câmara Municipal do Maio sempre se constituiu como parceira da 

primeira linha do Governo, nas suas intervenções em qualquer domínio na 

ilha.  

 

O nosso contributo dado nessa emblemática obra se situou a nível da 

cedência gratuita de 1000 m
2
de terreno para a sua construção. 

 

Outrossim, a Câmara sempre estabeleceu uma relação franca e profícua 

com a Esquadra Policial do Maio, uma correspondência mútua, que tem 

produzido bons resultados que, em última análise, têm beneficiado a 

própria população. 

 

Continuaremos disponíveis para colaborar lá onde for necessário para 

ajudar a Esquadra Policial do Maio na sua árdua, mas nobre tarefa de 
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garantir a protecção de bens e segurança pública de pessoas que utilizam o 

território maiense para a realização do bem-comum ou individual. 

 

Exma. Senhora Ministra da Administração Interna 

Minhas senhoras e Meus Senhores 

 

A inauguração deste excelente espaço contribui significativamente para a 

melhoria da segurança pública na ilha. Contudo, uma outra classe também 

precisa de um espaço mais condigno para efectuar o seu trabalho no 

domínio da protecção civil: os bombeiros. 

 

Nesta óptica, tendo em conta a importância que essa área vem ganhando e a 

relevância do trabalho desenvolvido pelos Bombeiros Municipais do Maio 

na garantia da segurança e protecção civil, exortamos a Senhora Ministra 

no sentido de se engajar, e de conjugarmos os esforços, na procura dos 

recursos necessários para a construção de um futuro quartel. 

 

Antes de terminar, queríamos deixar uma palavra de apreço a todos os 

trabalhadores que contribuíram para a edificação desta obra. À cúpula e aos 

agentes policiaisdesejamos que melhorem consideravelmente o seu 

desempenho, e aos utentes que ajudem na sua valorização.  

 

Um bem-haja a todos! 

Obrigado! 

 

O Vice-Presidente da Câmara, 

 

/Adriano Silva/ 


