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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2016 

 

ATA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezasseis, nesta 

Vila de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas dez horas, a Assembleia Municipal de 

Nelas, em sessão extraordinária, para as Comemorações do Dia 25 Abril. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia, Eng.º António Manuel Borges dos Santos: 

- Muito bom dia a todos.  

Os meus cumprimentos e agradecimento pela vossa presença. 

Vamos dar início à sessão comemorativa dos 42 anos do 25 de Abril.   

 

Senhor Presidente da Câmara 

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados Municipais 

Convidados 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

Hoje é dia de aniversário, dia de festa! 

A Revolução de Abril, também conhecida pela revolução dos cravos, faz 42 

anos.  

Há 42 anos, os Capitães de Abril restituíram a esperança e a liberdade ao povo 

português.  

O cravo vermelho tornou-se a semente da esperança e o símbolo da liberdade. 

 

Ora passou-se porém  

Que dentro de um povo escravo  

Alguém que lhe queria bem  

Um dia plantou um cravo.  

 

Era a semente da esperança  

Feita de força e vontade  

Era ainda uma criança  

Mas já era liberdade. 

           (José Carlos Ary dos Santos)   

 

Já era a liberdade que vinha sendo adiada. 

Vinha sendo adiada e negada sob todas as formas.  

Quando a miséria, a ignorância e a guerra, a que o povo estava votado, não 

surtia os efeitos desejados pelo regime, entrava a brutalidade da polícia política que o 

suportava. 

                

Aqui/ do silêncio das gavetas/ da pátria amordaçada/ dos peitos desfeitos 

pelas torturas da pide/ subiu o clamor da liberdade/ floriu abril. 
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(Inscrição colocada, em 1984, no Aljube, edifício onde eram detidos os presos 

durante as preliminares dos processos criminais contra o regime salazarista.)  

Não houvesse outras razões e estas já eram mais que suficientes para que Abril 

seja celebrado, ano após ano. Que nunca as nossas consciências se esqueçam do que 

Abril mudou. 

 

Onde estava no 25 de Abril? 

É uma pergunta pertinente que nos traz muitas respostas. 

Se alguns já tinham idade para viver o 25 de Abril na sua plenitude, grande 

parte da atual população portuguesa, ou era muito nova para se lembrar, ou nem sequer 

existia. 

É bom recordar que foi uma revolução que ocorreu sem derramamento de 

sangue e considerada um modelo para o mundo.  

É dever daqueles que estiveram na revolução de Abril, de forma mais, ou 

menos ativa, transmitir os valores de Abril, então vividos e felizmente preservados até 

hoje.  

São os valores de liberdade, justiça e igualdade que teremos de defender de 

forma intransigente, sob pena de voltarmos a perder a nossa própria dignidade de pessoa 

e de povo soberano. 

Já muitos o tentaram, pelas mais variadas formas, mas não o conseguiram, nem 

nunca o conseguirão, se formos capazes de manter Abril vivo e como garante da 

democracia adulta que soubemos construir e defender ao longo destes 42 anos. 

Nem sempre foi fácil, mas foi possível. 

A nossa vivência em democracia teve muitos altos e baixos, mas soubemos 

sempre escolher o nosso caminho. Também aqui o caminho se faz caminhando. O 25 de 

Abril ainda não está resolvido e espero que nunca venha a estar. O 25 de Abril tem que 

ser construído todos os dias! 

Nos últimos anos fomos várias vezes colocados perante situações capazes de 

abalar o nosso estado democrático. O desemprego minou a nossa confiança num futuro 

digno. Muitos tiveram que abandonar o país como única forma de garantirem a sua 

subsistência e da sua família. Os que ficámos assistimos à tentativa de desmoronamento 

do estado social que tanto custou a construir. Os grandes grupos económicos e a banca 

sem escrúpulos tentaram tomar de assalto os centros de decisão. Voltou a ouvir-se falar 

de fome. As cantinas sociais voltaram a ter uma importância vital para muitas pessoas. 

Enquanto isso, o número de ricos não parou de aumentar, quantas vezes à custa de 

crédito malparado, fruto de grandes negociatas que levaram instituições bancárias 

importantes a transferir para os contribuintes os custos da sua incompetência ou até 

atividade criminosa. 

Quando alguns nos tentavam convencer da inevitabilidade de termos de 

assumir o destino de povo submisso e sem um futuro que não passasse por uma 

austeridade que se tornava incomportável, o povo voltou a pronunciar-se e a democracia 

a funcionar. 

Assistimos ao que considero o expoente máximo da versatilidade da nossa 

democracia. Podemos concordar ou discordar da forma ou do processo, mas temos que 

reconhecer que só uma democracia adulta e consolidada permite inverter a situação e 
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constituir um Governo, de uma forma nunca antes tentada. A casa da democracia a 

funcionar em pleno!  

Ainda é cedo para dizermos se é a solução para os problemas com que nos 

debatemos, mas é certo que já voltou a aparecer a tal esperança que Abril nos trouxe.  

Desenganem-se os que pensarem que através de jogadas de bastidores, tanto 

nacionais como internacionais, podem voltar a subjugar o povo português. É verdade 

que os grandes grupos, a banca e até os nossos parceiros europeus, e não só, continuam 

a ter lucros fabulosos à custa dos elevados juros cobrados à nossa dívida. Mas, um dia 

isto irá acabar. 

A democracia e o espírito de Abril resistem a todas as investidas à nossa 

liberdade, venham elas de onde vierem.  

Como já foi lembrado pela Associação 25 de Abril, é urgente e indispensável 

que os portugueses recuperem o seu poder soberano enquanto cidadãos, que se reúnam à 

volta dos valores sociais e políticos que foram e são a referência do 25 de Abril: 

liberdade, democracia participada, justiça social, paz e soberania nacional no quadro de 

uma União Europeia caracterizada pela igualdade e a solidariedade entre as nações. 

Permitam-me que termine com um poema, em Sophia de Mello Breyner, tão 

bem soube transmitir a grande emoção sentida por todos aqueles que tivemos o 

privilégio de viver aquela madrugada inesquecível do 25 de Abril de1974.  

“Esta é a madrugada que eu esperava  

 O dia inicial inteiro e limpo  

 Onde emergimos da noite e do silêncio  

 E livres habitamos a substância do tempo.”  

 

25 de Abril, sempre!    

Viva o 25 de Abril!   

 Viva o Concelho de Nelas!  

 Viva Portugal! 

Muito obrigado. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- De seguida, vou dar a palavra aos representantes dos Grupos Parlamentares 

aqui presentes e convido, para o feito, o representante da CDU Senhor Manuel Fonseca. 

Faça favor de usar da palavra. 

 

O Senhor Deputado Manuel Fonseca: 

- Bom dia a todos. 

Senhor Presidente da Assembleia, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Senhores Deputados, 

Estimado Público. 

A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do Povo Português, 

um ato de emancipação social nacional.  

O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo histórico levantamento militar do 

Movimento das Forças Armadas. Logo seguido de um levantamento popular, 

transformou profundamente toda a realidade nacional. Culminando uma longa e heroica 
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luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações 

democráticas, restitui a liberdade aos Portugueses, consagrou direitos, impulsionou 

transformações económicas e sociais indiferente à importância que o Poder Local 

representa para as populações e para a resolução de muitos problemas que as afetam no 

seu quotidiano. O Governo cessante intensificou o ataque ao Poder local e à sua 

autonomia, tendo desencadeado um verdadeiro programa de subversão do Poder Local 

Democrático, numa nova e mais declarada tentativa de concretização da velha ambição 

de ajustar contas com uma das mais importantes conquistas de Abril.   

O Poder Local é parte integrante do Regime Democrático e do seu sistema de 

poder. É uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus 

princípios democráticos. Um Poder Local amplamente participado, plural, colegial e 

democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira.   

A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado em prol das 

populações, com as Comissões Administrativas, após o 25 de abril, teve como 

consagração como as primeiras eleições livres e democráticas para os Órgãos das 

Autarquias Locais, em dezembro de 1976, onde o Poder Local Democrático se afirmou, 

operando profundas transformações sociais com importante intervenção na melhoria das 

condições de vida das populações e na superação de enormes carências, substituindo e 

sobrepondo-se, até em alguns casos, na resolução de problemas que excedem em larga 

medida as suas competências. 

As comemorações da Revolução de Abril devem ser um momento para afirmar 

a indignação e recusar da política dirigida contra os trabalhadores, o povo e o país em 

que se insere o ataque ao Poder Local Democrático e o que ele representa de espaço de 

afirmação e realização de direitos e aspirações populares. Um momento de resistência e 

luta contra esta toda ofensiva que pretenda ajustar contas com Abril, agredindo a 

Democracia e a Liberdade, a Paz e o Desenvolvimento de Portugal. 

Devem ser um momento para a convergência e a unidade dos patriotas, dos 

trabalhadores e do povo português, em defesa dos valores de abril e da Constituição da 

República. 

Saudamos os valores e conquistas da Revolução de Abril, cujos elementos 

essenciais estão consagrados na Constituição da República Portuguesa e são base para 

uma política que sirva Portugal e os Portugueses. 

Apelamos aos trabalhadores, aos Eleitos Autárquicos, ao Movimento 

Associativo e à população para se associarem às comemorações do 25 de Abril, na 

afirmação do Poder Local Democrático como conquista de Abril e na defesa dos 

interesses e dos direitos das populações. 

Viva o 25 de Abril!  

Viva o Concelho de Nelas! 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado.  

Agora passo a palavra ao representante do PS, o Senhor Fernando Garcia. 

 

O Senhor Deputado Fernando Garcia: 

- Muito bom dia a todos. 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
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Senhoras Secretárias, 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

Senhoras e Senhores Deputados Municipais, 

Convidados, 

Caro Público. 

Comemoramos hoje o 42.º aniversário do dia da Liberdade.  

A revolução de 25 de Abril de 1974, que acabou com 48 anos de ditadura, 

devolveu aos portugueses, não só a liberdade, mas também a dignidade e auto-estima há 

muito perdidas. 

Foi sem dúvida o mais importante acontecimento da nossa história recente, que 

colocou nas mãos do povo português o controlo sobre o seu destino, através do direito 

ao voto livre e acima de tudo, o direito a que os cidadãos se possam candidatar a cargos 

públicos. 

Foi uma revolução que mais do que aquele dia de Abril, moldou todos os dias 

desde então e dotou os portugueses de um sentido de responsabilidade sem precedentes. 

Mais do que recordar a revolução dos cravos e lutar pelos direitos adquiridos, é 

importante não esquecer o passado. 

Nunca nos devemos esquecer que houve um antes e um depois do 25 de Abril 

de 1974.  

Todos os anos se recorda aquela madrugada e dia que mudaram as nossas 

vidas. Mas as gerações mais novas no geral sabem pouco sobre o período negro e 

sombrio dos 48 anos de ditadura e das atrocidades cometidas. 

Certamente já vos aconteceu a todos que em algumas conversas sobre a 

atualidade política, por vezes surge alguém que diz: 

- Quem cá dera o Salazar… 

Será que perderam a memória? 

Ou será que são ignorantes num contexto histórico? 

Nunca, mas nunca, nos devemos esquecer e temos o dever de informar as 

novas gerações, que antes da revolução: 

- O País vivia oprimido. 

- O povo tinha medo. 

- Havia desigualdade social. 

- O analfabetismo rondava os 70%. 

- Pobreza generalizada. 

- Falta de emprego. 

- Muita gente passava fome. 

E quando as vozes do descontentamento se levantavam para contar a verdade 

ou reclamar, havia a censura e a PIDE/DGS que começava por intimidar e ameaçar os 

descontentes. 

Aqueles que persistiam eram perseguidos, presos de forma arbitrária, 

espancados, torturados e até assassinados. 

E para o controle ser eficaz havia aquelas figuras sinistras dos informadores da 

PIDE, mais conhecidos por bufos, que estavam infiltrados em todos os setores da 

sociedade e que cobardemente, sob a capa do anonimato, denunciavam colegas, amigos 

e até familiares. 
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Tudo isto e também uma guerra colonial sangrenta que ceifou milhares de 

vidas e que estava perdida, fez com que os portugueses emigrassem ilegalmente aos 

milhares em busca de uma vida melhor, fugissem ao recrutamento militar, ou se 

exilassem no estrangeiro para salvar as suas vidas. 

A paciência esgotou-se e após algumas tentativas falhadas, os militares de 

abril, conseguiram com sucesso acabar com um regime caduco, podre e corrupto.  

Quarenta e dois anos podem parecer muito tempo, mas para o desenvolvimento 

da democracia é um período muito curto, para que as bases se tornem sólidas e 

irreversíveis. 

Lutamos ainda hoje com outro dos perigos num regime democrático, que são 

as elevadas taxas de abstenção e com uma certa dificuldade de motivar os jovens a 

integrarem em pleno o processo democrático.  

A participação ativa na vida política é e deve ser sempre, o princípio 

fundamental da democracia. 

Quem abdica do direito e do dever de votar e se abstém, está a abdicar da sua 

liberdade e a comprometer o seu futuro. 

O processo eleitoral é o verdadeiro motor do desenvolvimento social, cultural e 

económico do País.  

A nova revolução talvez seja a abordagem da política de um ponto de vista 

local, utilizando as regiões como ponto de partida para um maior empenho dos cidadãos 

e dos jovens a nível nacional. 

Comemoram-se este ano também os 40 anos do poder local. 

Em 1976 foram realizadas as primeiras eleições autárquicas em Portugal, e 

representam o culminar do período de consolidação democrática iniciado com a 

revolução de 25 de abril. 

No anterior regime, as Câmaras Municipais eram geridas por autarcas 

nomeados pelo Poder Central e pouco ou nada decidiam. 

Muito mudou depois do 25 de abril de 1974, a autonomia financeira e as 

políticas de proximidade, tiveram um grande impacto na melhoria das condições de vida 

das populações, na coesão social, construção e manutenção de infraestruturas de apoio, 

nas escolas, no desporto, lazer, cultura, na fixação de novas empresas e na criação de 

emprego e também na resolução de problemas ambientais, tal como o atual Executivo 

Camarário se tem esforçado por conseguir, tem feito e é bem visível no terreno, com 

decisões adequadas e responsáveis. Está a honrar e a dar continuidade aos valores de 

Abril. 

Sem o trabalho das Autarquias e dos Eleitos Locais, Portugal seria hoje um 

País mais pobre, desigual, mais desequilibrado e com muito menor maturidade 

democrática. 

Comemoram-se também este ano os 40 anos do garante maior dos princípios 

fundamentais e da salvaguarda da nossa democracia:  

- A Constituição da República Portuguesa.  

E mesmo quando os governos aprovam leis que não cumprem na íntegra a 

Constituição e o Presidente da República faz de conta que não vê, existe sempre o 

Tribunal Constitucional para repor a legalidade democrática. 

Recordar o 25 de Abril deverá ser sempre um motivo de orgulho e gratidão, e 

há 3 aspetos que não podemos descurar: 
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- Nunca esquecer o passado, para evitar que a história se repita. 

- Honrar o presente e lutar pela manutenção dos direitos adquiridos. 

- Acautelar o futuro, defendendo com todas as nossas forças os valores da 

liberdade e da democracia, para que os nossos filhos e netos possam perpetuar esse 

legado. 

E finalmente para terminar dizer que o voto será sempre o instrumento mais 

poderoso da democracia. 

E o povo será sempre, mas sempre, quem mais ordena... 

Viva o 25 de Abril. 

Viva o Concelho de Nelas. 

VIVA A LIBERDADE….  

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado. 

Convido agora o Senhor Eng.º José António, em representação da Coligação 

CDS-PP/PSD, a usar da palavra. 

 

O Senhor Deputado Eng.º José António Pereira: 

- Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal. 

Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Senhores Vereadores,  

Senhores Deputados e Senhoras Deputadas Municipais, 

Convidados, 

Público. 

Muito bom dia a todos.  

Hoje, como nos últimos anos, comemoramos o 25 de Abril, o quadragésimo 

segundo aniversário de um acontecimento que fará parte da História de Portugal, ficará 

na memória dos portugueses e na História de outros países e povos que, outrora, 

pertenceram a um Império decadente, suportado por um regime caduco que sacrificou, 

em nome de uma ideia ultrapassada e, apenas para proveito de alguns, um conjunto de 

valores que sustentam as nossas convicções mais profundas. 

A expressão “25 de Abril” ficou inscrita no coração de todos os portugueses, 

nesse ano de 1974, como um dos mais belos sinónimos da noção de LIBERDADE. O 

25 de Abril é o momento de homenagear todos aqueles que, com amarras e restrições 

próprias da sua contingência, fundaram a democracia. 

Quarenta e dois anos depois do 25 de Abril não é fácil celebrar ou comemorar, 

pela simples razão de que temos a sensação de regresso a um lugar que já não existe. De 

que se perdeu a morada e o rumo. De que se perdeu o sentido de pertença. Podemos 

fingir fechar os olhos, tentar esquecer que estamos perdidos. Sobram-nos, neste 

fingimento, as palavras, a retórica no seu pior lado, o sentimentalismo, os ritos que se 

repetem e atualizam.  

Sobram o medo e a resignação, a humildade dos fracos que nunca tiveram a 

coragem de olhar o destino nos seus olhos, porque preocupados apenas com o seu 

pequeno mundo e com a forma de nele poderem sobreviver. 

Este regime que, em boa hora, nasceu naquela madrugada de Abril de 1974 não 

esta imune à erosão do tempo, alinhar no pensamento maioritário e, politicamente 
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correto de que podemos continuar passivos. Pensar que a democracia é um regime 

eterno, é um tabu que só prejudica o essencial do próprio regime, porque a Democracia 

é, no entanto, e sob pena de contradição nos próprios termos, um regime político aberto 

ao tempo, e ao seu livre decurso.  

Mas, como já o referi noutras ocasiões, o nosso atual regime político necessita 

que sejam feitas reformas muito profundas.  

Reformas que, obviamente, não visam a sua destruição, mas sim o 

aperfeiçoamento do seu modo de funcionamento, para que os seus principais valores 

possam ser defendidos e prosseguidos de forma bem mais capaz e mais eficaz do que 

aquilo que têm sido, não permitindo o esvaziamento dos principais valores que o 

próprio regime visa assegurar. 

Quando olhamos para o Estado Social que, cada vez mais se insinua como uma 

miragem, quando vemos portugueses e portuguesas, que perdem a dignidade todos os 

dias simulando que a mantém, quando essas mesmas pessoas se sentem bem neste 

simulacro de democracia, pensando que a ditadura terminou, e ela disfarçadamente 

reina e avoluma-se todos os dias, nas diferentes instâncias e organizações que a própria 

democracia criou através de práticas diárias assumidas, prefiro que as palavras se calem, 

Como diria o poeta, (Eugénio de Andrade) “Gastámos tudo menos o silêncio”. 

No silêncio, prefiro lembrar como tem aumentado paulatinamente a 

desigualdade, a tirania dos mercados, marcada pelo lucro, pela ambição desmedida, pelo 

egoísmo, pela submissão cega à nova religião da especulação financeira, pela falta de 

lucidez e inteligência de quem não entende a preferência dada ao que nos destrói e 

suicida todos os dias, com nomes e rostos que não se publicam, como a tirania dos 

medíocres se impõe, como há gente sem escrúpulos e sem  valores à procura de um 

qualquer lugar no poder, ou do seu exclusivo conforto, e que, se necessário for, vende a 

alma ao diabo para os obter. 

Outros persistem no pequeno mundo da sua ação e compromissos, com alguns 

atos de homenagem à vida, ao futuro, a novas práticas e hábitos de vida, insinuando 

novos paradigmas, mas sem a modéstia ou a pretensão de pertença ao grupo dos 

espíritos avisados que se antecipam no tempo. 

Devemos estar atentos pois, a conjugação de uma grave situação económica 

com um discurso oficial de pensamento único, de auto elogio e de otimismo 

compulsivo pode produzir uma atmosfera propícia ao medo e ao receio do exercício da 

liberdade crítica e da assunção pública da divergência. 

Nunca, como hoje, se sentiu este ambiente de condicionamento da liberdade.  

Do ponto de vista dos valores processuais da liberdade de opinião e da 

liberdade de expressão, vivemos num tempo de verdadeira claustrofobia democrática. 

Uma democracia que não deixe liberdade de escolha, de autodeterminação 

às gerações futuras não é, nem nunca será, uma democracia. 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Comemorar Abril e fazer democracia é justamente denunciar, este tempo de 

letargia cívica e de anestesia cidadã, sem medos, com serenidade e com exigência, os 

novos perigos e ameaças para a liberdade dos cidadãos.  

Não podemos continuar a pactuar com a acelerada descredibilização feita pela 

comunicação 'social', em que, com base numa leitura propositadamente hipócrita e 

totalitária do princípio da liberdade de imprensa, se permite o 'vale-tudo'. Em 
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democracia, adulterar esse princípio é intolerável; porque sem uma verdadeira 

liberdade de imprensa e de informação, pura e simplesmente não há democracia. 

Onde está o espírito do 25 de Abril, onde o valor da solidariedade e da justiça 

social estavam no topo das nossas preocupações quotidianas. No atual momento e de 

forma a combater as injustiças sociais, a justiça assume-se como um valor ainda mais 

alto do que em qualquer outra circunstância, porque as injustiças tornam-se mais 

evidentes e o sentimento de revolta é obviamente maior, sendo fundamental para o 

País e, para a democracia como um todo, que se acredite que somos capazes de vencer 

este problema, para não perdermos a esperança no futuro.  

Nós os que tivemos o privilégio de viver uma parte das nossas vidas em 

liberdade e aqueles, os mais jovens, que nasceram no seio dela, somos todos os fiéis 

depositários dessa herança, cabe-nos o papel de defender a liberdade até às últimas 

consequências e de contribuir diariamente para o seu aperfeiçoamento.  

Se ainda tivermos memória e vontade de lutar pelos valores em que 

verdadeiramente acreditamos, se ainda sentirmos algum respeito por nós mesmos e por 

aqueles que vamos deixar neste mundo, quarenta e dois anos depois do 25 de Abril 

tenho esperança de que, unidos, possamos quebrar o silêncio e voltar a lutar pela 

dignidade, pela fraternidade, pela equidade e pela justiça. 

O mesmo será dizer que no nosso país, continuam a existir Portugueses e 

Portuguesas com a coragem de fazer um novo 25 de Abril. Porque o de há 42 anos 

parece apenas uma saudade na memória de alguns. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Podemos discordar das políticas dos diferentes Governos, dos processos e até 

dos princípios, mas somos obrigados a reconhecer que nem tudo está mal, nos últimos 

42 anos verificou-se um enorme avanço, em vários domínios, nomeadamente na 

educação (domínio da maior importância) onde atualmente é proporcionado aos 

portugueses, mais e melhor educação e formação e as nossas escolas nada têm a ver, 

com as escolas de antes do 25 de Abril. 

Todas as alterações ao sistema educativo e formativo foram conseguidas muito 

rapidamente, digo rapidamente porque alterar ou melhorar qualquer estrutura demora 

décadas vejam a Finlândia, quantos anos levou a restruturar-se e, nós portugueses 

conseguimos brilhantemente passar de uma situação de analfabetismo funcional ou de 

uma escola de elites para uma escola inclusiva, com uma escolaridade obrigatória até ao 

12º ano. Passámos de um analfabetismo de cerca de 30% e uma frequência do ensino 

superior de 1,6% para, um analfabetismo residual de cerca de 5%. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Comemorar a democracia e a liberdade não é, por isso, só queimar incenso 

no trabalho dos que, temerários e lúcidos, fundaram o regime democrático. 

Comemorar a democracia e a liberdade é também elogiar o trabalho 

desenvolvido, a obra feita, o reconhecimento e o respeito pela diferença, os projetos 

para o futuro, enfim, a consolidação de um desenvolvimento em alguns setores, que 

sustentados pelas evidências reais, não em meras intenções, ou artimanhas, imputam 

culpas a terceiros. 

 Comemorar a democracia e a liberdade é também prestar homenagem a todos 

quantos têm contribuído para consolidar, enraizar e aperfeiçoar a vida democrática. 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 10 

 Comemorar Abril pode ser, por isso, igualmente celebrar os que têm vindo a 

construir a democracia ao longo destes 42 anos e já agora, celebrar todos nós, 

portugueses e portuguesas que, a fazemos madrugada a madrugada, com ou sem cravo 

na lapela. 

Por isso, nunca é demais recordar o Dia da Liberdade. 

Nunca é demais recordar o Dia 25 de abril de 1974 

Viva o 25 de Abril 

Viva o concelho de Nelas 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado.  

Convido agora o Senhor Presidente da Câmara a usar da palavra. 

 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Borges da Silva: 

- Uma saudação a todos. 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Em particular a Mesa da Assembleia Municipal,  

Senhores Vereadores, 

Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, 

Munícipes, 

Convidados. 

No ano passado, no discurso do 25 de Abril, como acabou de fazer o Eng.º José 

António, preparei aqui um discurso em que, de facto, eram inquestionáveis as melhorias 

verificadas nestes mais de 40 anos de Poder Democrático, particularmente, Poder Local 

Democrático. 

Este ano dei por mim a pensar porque é que comemoramos o 25 de Abril e não 

fazemos uma cerimónia semelhante ao 5 de Outubro, que foi a instauração da República 

em Portugal, em 1910. 

Porque temos por consolidada a República e como devíamos também ter por 

consolidado o 25 de Abril e as liberdades que ele trouxe. 

Mas pensei que hoje, neste 25 de Abril de 2016, estou particularmente 

satisfeito e creio que comungarão todos comigo essa felicidade, porque um dos 

instrumentos, um dos bens essenciais adquiridos do Poder Democrático de Abril é o 

poder da autonomia administrativa e financeira das Autarquias Locais.  

E o artigo 235.º e seguintes, da Constituição da República Portuguesa, 

consagram lá, a autonomia do Poder Local Democrático, permitindo através do poder 

regulamentar, por si próprio, decidir o seu destino do ponto de vista administrativo e do 

ponto de vista financeiro. 

Portanto, este 25 de Abril do ano de 2016 constitui, de facto, a recuperação no 

Município de Nelas, da completa autonomia administrativa e financeira da Câmara 

Municipal.  

No dia 1 de janeiro deste ano a Câmara Municipal está em condições, tem um 

limite de envidamento inferior ao máximo legal permitido, o que nos vai permitir 

durante este ano discutir, na Câmara e na Assembleia Municipal, o Plano de 

Ajustamento Financeiro e discutir o nosso futuro comum em termos de receitas próprias 

municipais e em termos de decisões políticas mais relevantes. 
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Queria deixar um agradecimento também neste dia 25 de Abril a todos os 

Senhores Vereadores e Membros da Assembleia Municipal que, com o seu voto 

favorável e com a sua abstenção, têm viabilizado, quer os Orçamentos da Câmara 

Municipal, quer as Contas de Gerência, com votos favoráveis, como se verificou ainda 

na última reunião de Câmara e, portanto, sinónimo de que as opções do ponto de vista 

financeiro e outras, têm sido aquelas que são mais adequadas. 

Mas eu acho que se justifica um discurso do 25 de Abril porque o principal 

desafio do 25 de Abril é nós deixarmos aos nossos filhos e aos nossos netos aquilo que 

foram as conquistas e a dificuldade das conquistas de Abril porque não foi assim há 

tanto tempo, foi há 42 anos. 

Por vezes consideramos que temos um adquirido da humanidade e da paz e não 

foi assim há tantos anos que acabou a segunda guerra mundial. Portanto, eu acho que o 

principal exemplo e que eu, como Presidente da Câmara, até mais que discursos, tenho 

que levar à prática e concretizar através de atos, é nós transmitirmos aos nossos filhos, 

aos nossos concidadãos, o exemplo e os valores de Abril que estão expressos na 

Constituição da República, na múltipla dimensão do Homem, do Cidadão e do 

Trabalhador. 

Por isso, vou ler-vos um discurso que um rapaz de 17 anos, que não era sequer 

vivo no dia 25 de Abril, me ofereceu para ler na sessão comemorativa do 25 de Abril e 

vão ver que acha que as novas gerações e eu, em particular, tenho orgulho de ser 

Presidente da Câmara e de ter a família que tenho.  

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhores Vereadores, 

Senhores Membros da Assembleia Municipal, 

Munícipes, 

Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

“Quem controla o presente controla o passado... quem controla o passado, 

controla o futuro”  

Celebramos, nesta data, a transição de uma época em que esta citação de 

George Orwell descrevia a realidade vivida em Portugal. Hoje, 42 anos depois daquilo 

que foi, certamente, a mais bela revolução da história lusitana, permitam-me atualizar 

esta citação.   

“Quem controla o presente cria o futuro, e tem a oportunidade de escrever um 

passado”  

Como miúdo que foi mandado para casa no dia dos Cravos e hoje como 

Presidente da Câmara, é com o maior orgulho que comando os destinos do município 

para a construção de um futuro, um futuro com confiança.  

O 25 de Abril representa, mais do que uma data, um povo. Um povo que se 

insurgiu e que recuperou a tão ansiada liberdade! Um povo do qual não fazem parte 

apenas os que saíram à rua, mas todos aqueles que foram oprimidos, perseguidos, 

presos ou exilados por um regime fechado e sem livre participação política. Hoje, 

caminhando a ponte da democracia, exige-se a cada um de nós que reconheça e respeite 

o esforço que exigiu a colocação de cada pedra sua e que, acima de tudo, se use dela 

para construir algo na outra margem do rio.  
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E é atravessando, com todo o sentido de dever, esta ponte, que o actual 

executivo tem edificado a perspetiva de um futuro com maiores horizontes e com a 

contínua noção de que a liberdade só se manterá enquanto houver “pão, habitação, 

saúde e educação”, libertando as pessoas para o domínio intelectual e participativo do 

ser humano e permitindo que a visão de outras necessidades possa tomar forma. Assim, 

o emprego e o ambiente têm sido as nossas principais preocupações enquanto Câmara, 

que assumimos desde o início, como as duas áreas essenciais da gestão de uma 

comunidade e de um território. Por isso foram criados em Nelas, nestes anos de 

mandato, mais de mil postos de trabalho pelas empresas e foi garantido o tratamento de 

águas a mais de 19 mil pessoas, equivalente doméstico industrial das 22.000, 

equivalente doméstico e industrial que é necessário tratar, através de um investimento já 

garantido, no valor de 5,3 milhões de euros em ETAR’s. 

Haverá maior apoio social que este de ajudar os empresários a criar empregos, 

onde as pessoas se realizem pessoal, profissional, familiar e socialmente, garantindo 

assim também o elevador social da igualdade de oportunidades? Não cremos.  

Sendo eu um Presidente eleito e estando na representação de todos os 

munícipes, permitam-me dizer que só com a Democracia é, de facto, possível manter o 

equilíbrio nos direitos e na dignidade de todos, respeitando cada um na sua 

individualidade e recompensando-o no seu trabalho. Um sistema onde todos estão 

representados e, acima de tudo, um sistema onde todos têm a oportunidade de 

representar os seus. Um sistema onde são as massas, o povo, que é a maioria quase 

sempre silenciosa, que condicionam o poder e não o contrario!  

A Democracia é, desculpem a ousadia, a mais bela filha de Abril!  

Dela, e dela exclusivamente, advêm todos os debates, os projetos e, o mais 

importante de tudo, o progresso. Ela entrega a decisão a um organismo que conhece a 

sua abrangência e que ouve as populações na valorização da sua intervenção, 

descartando o despotismo e a centralidade do poder autoritário que se verificava antes 

da Revolução. Ela não admite a criação de qualquer tipo de fachada ou de limitação da 

expressão. Ela não compactua com a vedação da criatividade, ou da crítica. Mas mais 

importante, ela enaltece o esforço e reconhece o resultado!  

Só com a democracia se iniciou a era em que um “boletim de voto tem mais 

força que um tiro de espingarda”, e em que as pessoas realmente puderam começar a 

escolher os seus destinos! E, digo-vos, estou muito feliz por ter sido o destino que 

escolheram, assumindo a responsabilidade de retribuir a Nelas, tudo aquilo que Nelas 

fez por mim.  

Obrigado Augusto. 

Obrigado Nelas.  

Viva Abril. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Com a intervenção do Senhor Presidente da Câmara terminamos as 

intervenções políticas, chamemos-lhes assim, e convido-vos agora para assistirem a um 

momento musical com algumas Canções de Abril, canções que também foram uma 

arma importante na defesa da nossa Liberdade. 

Para isso, chamo ao palco os Senhores Miguel Calhaz e Marco Figueiredo.  
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Após a atuação dos músicos convidados, bastante aplaudida por todos os 

presentes, retomou a palavra o Senhor Presidente da Assembleia: 

 

- Com este excelente momento musical a que acabámos de assistir, em que os 

músicos Miguel Calhaz, no baixo e o Marco Figueiredo, no piano interpretaram, de 

forma bastante digna, algumas das mais emblemáticas Canções de Abril, chegamos ao 

fim desta sessão comemorativa dos 42 anos do 25 de Abril. Mas, antes de nos irmos 

embora, queria-vos recordar que o programa ainda não acabou. Vamos a meio.  

Da parte da tarde rumamos a Vilar Seco onde as atividades continuam às 14:00 

horas com uma arruada pelas Bandas Filarmónicas do Concelho, Sociedade Musical 2 

de Fevereiro, de Santar; Sociedade Musical de Santo António, de Carvalhal Redondo e 

Associação Filarmónica de Vilar Seco. 

Segue-se a inauguração da requalificação do Forno Comunitário. 

Às 16:00 horas haverá um Concerto, no Polivalente da Associação, dos 42 anos 

de Abril, seguido de um lanche convívio com broa de milho cozida no Forno 

Comunitário de Vilar Seco, com farinha moída nos moinhos de Senhorim. 

À noite, ainda temos, no Cine-Teatro, um teatro “Os Filhos Que Abril Deixou”, 

pelos alunos de Artes e Espetáculos, do Agrupamento de Escolas de Mangualde. 

Portanto, um programa ainda bastante recheado e agora, na saída, convido-vos 

a visitarem uma Exposição que a Junta de Freguesia de Nelas instalou na sala em frente 

sede da mesma, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Nelas. É uma 

Exposição relativa aos 42 anos de Abril. 

Muito obrigado a todos. 

Uma ótima continuação do 25 de Abril, um ótimo almoço e uma boa 

continuação para a tarde em que vos convido a estarem presentes, nas comemorações 

que ainda estão por decorrer.  

Muito obrigado a todos.  

 

  

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que depois de aprovada, vai ser 

assinada nos termos da lei. 

 

Presidente: 

 

Secretária:  


