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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2009 
 

ACTA 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e nove, nesta Vila de 

Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas dez horas, a Assembleia Municipal de Nelas, em 
sessão extraordinária para as Comemorações do �25 Abril�. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Vamos dar início a esta Assembleia Extraordinária, comemorativa do 35.º 

Aniversário da Revolução de Abril. 
Muito bom dia, Senhora Presidente,  
Senhores Secretários,  
Senhores Vereadores,  
Senhores Membros da Assembleia Municipal,  
Senhores Presidentes de Junta,  
Senhores Representantes das forças vivas do Concelho, aqui presentes,  
Respeitosos Convidados,  
Comunicação Social, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Recordar Abril é um dever e uma obrigação de todos os democratas para com 

todos aqueles que tornaram possível esse dia. Como é tradição desta Assembleia, e deste 
Concelho vou dar a palavra aos Representantes dos Partidos Políticos aqui representados, 
conforme sugerido na Convocatória, que irão fazer uma alocação ao 25 de Abril de 1974. 

Convido assim, o porta-voz do Partido Socialista, Senhor Professor Borges dos 
Santos; faça favor. 

(ANEXO I) 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor professor Borges dos Santos. Passo, agora, a palavra ao 

Senhor Representante da Coligação PPD-PSD/CDS-PP, Senhor Eng. Rui Costa. Faça o 
favor. 

(ANEXO II) 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Engenheiro Rui Costa. Vai, 

agora, usar da palavra a Exma. Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro. Faça o 
favor.  

(ANEXO III) 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente pelo seu discurso, como sempre, e na 

qualidade de presidente desta Assembleia, tenho também, umas breves palavras para vos 
dirigir alusivas a este dia. 

(ANEXO IV) 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Finda que está esta sessão solene e à semelhança dos anos anteriores, convido, 

agora, o ilustre convidado, Senhor Professor Dr. João Pedro Antas de Barros a integrar a 
Mesa desta Assembleia para nos dirigir algumas palavras sobre o tema Educação 
Formação Como Motor da Nova Ordem Mundial. 

 
O Senhor Professor Dr. João Pedro Antas de Barros: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Representantes dos vários Partidos com assento nesta Assembleia, 
Senhores Convidados, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Começaria por agradecer, sinceramente, o convite que me fizeram para estar 

aqui nesta linda terra de Nelas, à qual me encontro ligado, de alguma forma, até porque 
participei nalgumas actividades quando passei pela política. Trabalhei com as entidades 
que estavam, então, no poder, de forma a me sentir colaborante em todo um processo de 
desenvolvimento de Nelas. Agradeço o convite que me foi feito e digo-vos que aquilo de 
que vos vou falar não tem só a ver com o 25 de Abril. 

É mais um pequeno trabalho de meta história, onde abordo alguns problemas 
ligados à Educação, mas inserindo-os na questão da evolução da Educação.  

Sabem que para falar de Educação estaríamos aqui o dia todo. Levo 45 anos 
ligados à Educação e, por isso, não haveria limites para estarmos a conversar e a dialogar, 
tentando compreender toda a evolução que se deu na Educação, em Portugal, e todos os 
problemas que continuam a existir com a Educação. 

Penso que não é o momento mais oportuno, apenas vos trago, como disse, um 
pequeno relato histórico, abordando questões da Educação, da sua evolução, não os 
desenquadrando da questão ligada ao 25 de Abril.  

Por isso, começaria por vos dizer que, ao reflectir analiticamente sobre o 
Portugal 2009, confesso que a visão que recolho, ainda hoje, surge como uma amálgama 
sintética na qual, de um modo geral, ainda não me revejo integralmente; é a visão que 
tenho. Com honrosas excepções, encontro, ainda, um País muito perturbado, a viver uma 
perigosa entropia e uma perigosa confusão, com dificuldade de planeamento, sofrendo de 
doenças preocupantes, muito conhecidas entre nós. É um País em que a nossa Juventude 
diz expressões, que não me lembro e não me apetece dizer. Afirmações muito vulgares do 
nosso quotidiano, mas conhecidas, cientificamente, por vocábulos sabidos como amnésia 
e a abolia. Nota-se uma profunda e generalizada falta de vontade por parte de alguns 
sectores da nossa população. 

Parece que os portugueses, de um modo geral, começam a não acreditar em 
muitas das promessas que, ao longo dos sucessivos Governos, lhes foram fazendo. 

O Movimento dos Capitães, que corporizou o 25 de Abril, de boa memória, e 
que rasgou o véu que nos impedia o acesso à fruição de uma nova dignidade como seres 
humanos e uma moderna e arejada visão democrática que nos permitiria a construção do 
nosso futuro colectivo, a sociedade portuguesa ainda não conseguiu estabilizar, o que, 
sinceramente, me penaliza cada vez mais.  
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Felizmente, os mais jovens já não se lembram do País do 24 de Abril e os menos 
jovens, às vezes, parece que não lhes apetece recordar e, assim sendo, perguntarão todos 
quantos aqui estão hoje, se vale a pena comemorar esta data.  

É relevante que o façamos para lembrar a uns, os amnésicos e os outros, os 
abúlicos, que só através do conhecimento do passado se pode gerar a massa crítica 
impulsionadora da construção de uma sociedade mais feliz, mais culta e, por isso, mais 
livre e amante da sua história passada de séculos e, também, da história recente, com um 
pouco mais de 35 anos. 

Aqui estamos todos a lembrar e a comemorar o 25 de Abril. Desejo, por isso, 
cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Nelas, pelo que representam de expressão democrática deste 
Concelho; eles são a expressão democrática e os verdadeiros representantes do 
movimento democrático que hoje comemoramos, o movimento do 25 de Abril. 

Como cidadão atento e responsável, mantenho-me vigilante no que concerne aos 
problemas do nosso País, com uma maior incidência nos que se referem à Educação. 
Dada a minha formação científica e académica, interrogo-me, permanentemente, se 
Portugal tem ou não acompanhado o generalizado movimento qualitativo e ascendente 
verificado em todos os Países do Continente Europeu e mesmo de outros Continentes 
como o Asiático, o Americano e até o Continente Africano, que em alguns aspectos, tem 
evoluído de forma muito sensível ao longo dos anos. Sinceramente, penso que ficamos, 
sempre, com a sensação de que algo está mal e a ideia que em nós se aloja é a de que a 
Europa muda, o mundo muda e Portugal permanece arredado do progresso europeu sem 
meios para sacudir de si a sonolência em que mergulhou. 

Quem acompanha, com alguma sensibilidade, os tropismos culturais e sociais 
por esse mundo fora adquire, mesmo por osmose, mesmo que não queira, a noção de que 
há uma preocupação muito activa no sentido de fortalecer as estruturas da Educação. A 
Educação e a formação constituem a base de uma política de desenvolvimento 
generalizado com incidência especial na mobilidade ascendente de raiz sócio-económica. 

Pretendi fazer um trabalho muito simples que pudesse ser devidamente 
compreendido por todos. Um filósofo romano, que viveu entre 4 e 65 anos antes de 
Cristo, escreveu que a Educação exige os maiores cuidados porque influi sobre toda a 
nossa vida, o que nos parece não carecer de demonstração e um outro filósofo, o 
Epiqueteco, durante algum tempo escravo em Roma, de forma mais incisiva, afirmou que 
há coisas que dependem de nós e que há coisas que não dependem de nós. As coisas que 
dependem de nós são as nossas opiniões, os nossos pendores, os nossos desejos, as nossas 
repugnâncias, numa palavra, tudo quanto é a nossa própria obra. As que não dependem de 
nós são o corpo, a riqueza, as honrarias, o poder, numa palavra, são tudo quanto não é 
nossa obra. 

Mas mais próximo de nós, temporalmente, António Barreto, que todos 
conhecemos, sociólogo, Professor universitário, politicamente insuspeito, escreveu, 
recentemente, numa revista do Expresso, que do ponto de vista do esforço nacional o pior 
é mesmo a Educação. 

Sirvo-me destas três relevantes afirmações para me dar alguma força moral e o 
suporte científico que necessito para dar a conhecer as minhas ideias no âmbito da 
sugestão que me foi sugerida, a Educação e a formação na base de uma nova ordem 
mundial. 
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A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, já falou no Professor Veiga 
Simão. A reforma do Professor Veiga Simão, conhecida pela Lei n.º 5/73, infelizmente 
ainda não totalmente regulada e já lá vão 35 anos da reforma deste Senhor Professor, que 
foi Ministro, ficou conotada como a reforma desenvolvimentista da Educação. Aconteceu 
num período de liberalização e em que trouxe uma enorme esperança a um sistema 
educativo que não acompanhara o restante movimento político económico e social que 
então se verificava na Europa e que veio, ao longo dos anos, a deteriorar-se e a entrar em 
estagnação. 

É oportuno lembrar aqueles que estão menos por dentro destes problemas da 
Educação, que o Professor Veiga Simão foi um dos homens que, em Portugal, conseguiu 
construir os pilares de um edifício no qual ainda hoje se apoia o actual sistema e lembrai-
vos que Veiga Simão foi exonerado no dia 25 de Abril de 1974. 

Bastaria referir os princípios orientadores da sua reforma onde encontramos a 
Educação para a liberdade. A liberdade na Educação, a Educação para a democracia, a 
Educação para o desenvolvimento, a Educação para a mudança foram, é oportuno dizê-lo, 
também, princípios fundamentais que orientaram o próprio 25 de Abril. 

A partir de então o País entrou numa fase incaracterística com altos e baixos, 
avanços e recuos, que se reflectiram, negativamente, na Educação e na formação dos 
nossos jovens. Vou fazer algumas referências ao passado, na questão da Educação. 
Governo novo, Ministro da Educação novo, ideias remendadas, foi sempre assim, entrava 
o Ministro, remendava as ideias anteriores, vinha outro e remendava as ideias do anterior 
e tivemos Ministros da Educação a mais na República, quer antes quer depois do 25 de 
Abril de 1974. Por curiosidade, vou citar aqui números que penso serem interessantes 
para que os Senhores Convidados e Membros da Assembleia os possam conhecer.  

É interessante lembrar que desde 1870, ainda antes da República, até 2007, 
existiram no nosso País qualquer coisa como 113 Ministros da Educação, isto é, em 137 
anos, o que conduz à média incrível de 0,8 ministros por ano. Desde Abril de 1974 a 
2009, ou seja, em 35 anos tivemos 27 ministros, o que nos atribui a inacreditável média 
de um Ministro vírgula dois, também por ano. Como é possível haver um Sistema 
Educativo em Portugal que tem, em 35 anos, 27 ministros e alguns ainda são de 
legislatura, foi o caso do Roberto Carneiro, foi o caso de Eduardo Marçal Grilo e é o caso 
da actual Ministra que vai cumprir uma legislatura. Com três Ministros que ainda 
cumprem a legislatura, o que dá uma média de um Ministro virgula dois, por ano.  

Há alguma empresa que resista a ter um Dirigente por ano? Não é possível. 
Como poderemos, minhas Senhoras e meus Senhores, beneficiar de uma Educação 
estabilizada com Ministros a exercerem funções durante tão pouco tempo? Por 
curiosidade, refiro que nós tivemos Ministros com uma duração temporal curtíssima. O 
Major Emílio da Silva foi nomeado em 26 de Março de 1975 e exonerado a 12 de 
Setembro de 1975, ou seja, meia dúzia de meses depois. O Major Victor Alves, conhecido 
Capitão de Abril, tomou posse no dia 19 de Setembro de 1975 e foi exonerado em 23 de 
Julho de 1976. O Professor Lóio de Braga, com quem ainda tive o gosto e o prazer de 
trabalhar, foi nomeado no dia 29 de Agosto de 1978 e exonerado em 15 de Setembro do 
mesmo ano. Mais rápido, ainda, foi o Brigadeiro Vasco Gonçalves que foi nomeado a 29 
de Novembro de 1974 e exonerado em 4 de Dezembro de 1974. Mas tivemos Ministros 
que tomaram posse de manhã e eram exonerados à noite. 
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Se juntarmos a estas dificuldades, a proliferação de Leis, Despachos, Portarias, 
Decretos-Lei, emanadas pelos Governos nestes 35 anos de Democracia, o Sistema 
Português da Educação mais parece uma floresta amazónica. O emaranhado legislativo 
que conseguiu gerar é impressionante, aliás na Justiça é a mesma coisa; saem Leis que 
substituem as outras, saem Despachos a anular outros Despachos e depois ninguém se 
entende. O Sistema Português da Educação umas vezes aponta para uma centralização do 
Sistema, para logo a seguir avançar para a sua descentralização.  

Temos, por isso mesmo, cada vez mais dificuldades em acreditar na existência 
do Sistema Educativo em Portugal; há uma rechapagem constante que é feita à legislação 
que existe. Deveria haver um conjunto devidamente organizado, concatenado que desse 
uma certa harmonia à organização escolar em Portugal.  

Há muitas pessoas que me dizem que os Sistemas são dinâmicos. Sei que são 
dinâmicos mas têm que ser coerentes e a verdade é que o nosso Sistema não existe como 
conceito entendido por todos nós. Temos muita dificuldade em acreditar num Sistema 
Educativo em Portugal, mesmo que se diga que eles sejam dinâmicos. Mas a verdade é 
que fazem parte de uma componente importante do processo educativo em Portugal e 
acaba por trazer muitos transtornos à própria orgânica da Educação. 

Manuel Ferreira Patrício, um homem conhecido por todos nós, antigo Reitor da 
Universidade de Évora, escreveu que a luta por um homem melhor passa pela luta de uma 
Educação melhor; um homem melhor não é aquele a quem foi certificada uma Educação, 
mas aquele que foi, positivamente, alterado, pelo processo educativo de que foi 
beneficiário. 

Apesar do que afirmei, temos consciência de que tem existido, nos últimos 30 
anos, por parte dos sucessivos Governos, um esforço para consertar o que está mal, mas é 
um esforço arrefecido, já que os resultados continuam a tardar. Queria ver mais resultados 
e os resultados que me chegam ainda não são aqueles que, pelos quais, também lutei ao 
longo de 45 anos de actividade profissional. 

Diz-se hoje uma coisa, faz-se amanhã outra, acordamos sempre sobressaltados 
no dia seguinte com o que pode vir a acontecer aos nossos alunos. Bem sabemos que a 
Educação é um acto político por excelência. O Senhor Professor Borges dos Santos já 
disse que a Educação é um acto político por excelência, mas tanta política metida na 
questão da Educação deixa-nos confundidos, tristes e, às vezes, descrentes da nossa 
Democracia.  

Promete-se o mundo e não se realiza nada, ou muito pouco, para as expectativas 
que são criadas. Os Senhores sabem que todos os Políticos prometem mas, depois, a 
realidade é completamente diferente. O que temos assistido na política em geral, e na 
Educação em particular, é um pouco a imagem do que as palavras que o antigo Primeiro-
ministro inglês Wistell Churchill nos sugerem quando questionado sobre a qualidade que 
os políticos deveriam ter. Os políticos deviam ter a capacidade de predizer aquilo que vai 
acontecer amanhã, na próxima semana, no mês imediato e no ano seguinte; mas nada 
disto tem acontecido. 

No que concerne ao Ensino Superior, foram dados passos significativos que 
poderão vir a colmatar e a corrigir muitas das coisas menos boas que foram sendo 
cometidas no passado. Refira-se, desde logo, a Lei n.º 62/2007, que estabelece o Novo 
Regime Jurídico e o Novo Estatuto da Carreira Docente deste patamar, formação do 
Ensino Superior que foi publicado recentemente. 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

 6

Apesar disso, ainda ficamos muito aquém do que seria necessário para colmatar 
o significativo afastamento em relação às realidades educativas e formativas dos nossos 
parceiros europeus, nomeadamente as que concernem à compatibilização com outros 
sistemas europeus. 

Tal situação veio aumentar dificuldades com a chamada estabilização prevista 
na Declaração de Bolonha, de que muitos falam e poucos conhecem. É oportuno referir 
que na Cimeira de Lisboa de 2000, foi aprovada uma estratégia que visava tornar a 
Europa, baseada no conhecimento, mais dinâmica e competitiva, capaz de garantir um 
conhecimento económico sustentável, com mais e melhores empregos e com uma maior 
coesão social. Esta estratégia, onde Portugal se incluiria, tinha como grande objectivo o 
desenvolvimento económico europeu para nos tornar mais competitivos com outras 
praças continentais melhores estruturadas. Mas como poderemos assumir o estatuto 
previsto na agenda de Lisboa e vestir por inteiro o fato desta Declaração de Bolonha, se 
aceitamos formar Engenheiros sem Matemática, ou nalguns cursos de Letras sem latim? 

O actual Presidente da República diz-se chocado com o clima depressivo 
existente em Portugal em relação à Matemática e mostra-se surpreendido e preocupado ao 
saber que existem 150 cursos de Engenharia que não exigem Matemática no acesso. O 
Bastonário da Ordem dos Engenheiros afirma, também, que há falta de controlo no 
sistema de ensino quando os títulos académicos são mais um negócio do que um 
Certificado de Competências. 

Estamos, pois, firmemente convencidos de que não estamos a acompanhar esta 
vontade de participar na construção de uma nova ordem mundial, seja social, cultural ou 
económica porque não acompanhamos em plenitude o que se verifica nos Países 
desenvolvidos e com democracias mais estabilizadas, nomeadamente da Europa a que 
desejamos pertencer de corpo inteiro. 

Queremos continuar, firmemente, a acreditar no futuro da Educação e da 
formação no nosso País com base no cumprimento integral dos princípios contidos num 
documento espantoso que é a Magna Carta Universitária. Nesta, onde estiveram todos os 
Reitores e Ministros da Comunidade como uma das missões do Ensino Superior, o 
Universitário Politécnico, deverá ser a de lidar com novos e variados conceitos como 
sejam a civilidade, a participação, a aliança entre a ciência e a cultura, a inovação e a 
competitividade. Não nos podemos esquecer que a vanguarda do pensamento e a 
articulação com a ética e a transparência, a qualidade e a procura incessante da excelência 
e do mérito, o empreendedorismo é, ultimamente, a capacidade de assumir riscos e a 
indossociabilidade entre o Ensino e a Investigação. Ainda há muitas pessoas que pensam 
que o Ensino Superior é só dar aulas. O Ensino Superior é, fundamentalmente, 
Investigação, é estarmos, permanentemente, a criar mais condições para uma nova e 
melhor formação para que o Ensino possa acompanhar a evolução das necessidades e das 
exigências da sociedade de conhecimento. 

Quando se fez a tal agenda de Lisboa, o grande objectivo era a Europa do 
Conhecimento, para uma melhor Economia e para podermos competir com as 
Democracias mais desenvolvidas, nomeadamente as europeias. 

Esta missão da Universidade, sempre a compreendi e segui ao longo da minha 
vida profissional, deve ser ir mais além; foi sempre a minha divisa. Cumprindo, 
escrupulosamente, os princípios contidos na Magna Carta Universitária, que é a bíblia 
universitária e, de alguma forma, serviu-me de luzeiro e de guia para toda a minha 
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actividade. Espero que continue a ser seguida por todos aqueles que vierem depois de 
mim. Tais directivas vieram gerar uma mentalidade mais responsável, capaz de construir 
uma nova ordem mundial. Quero acreditar que o 25 de Abril abriu caminhos importantes 
para a liberdade, para que o homem se possa sentir mais digno, mais capaz, com mais 
força para lutar por uma sociedade melhor, mais desenvolvida, mais livre e mais culta. As 
pessoas só são verdadeiramente livres quando são cultas porque podem escolher e não se 
deixam movimentar ou levar pelos argumentos alheios.  

No 25 de Abril houve dois Movimentos diferentes. Houve um Movimento dos 
Capitães e houve o 25 de Abril, propriamente dito. Estes dois movimentos foram, 
extraordinariamente, importantes para todos nós porque nos permitiram, no nosso caso, 
rasgar o Caramulo e rasgar a Estrela. Permitiu-nos ver de uma forma mais límpida, com 
uma aragem mais democrática e ter um outro vislumbre daquilo que poderá ser o novo 
horizonte do povo português. 

Mas, meus Senhores e minhas Senhoras, é preciso muito mais; é preciso mais 
querer, mais vontade, mais responsabilidade. O povo português tem que sentir que aquilo 
que lhes promete tem de ser cumprido. Não há nada pior do que dizer a uma criança para 
fazer um trabalhinho, porque é importante o trabalho de casa, e depois no dia imediato o 
Senhor Professor não ligar nenhuma ao trabalho que o aluno fez; era melhor não o fazer. 
Não se pode estar constantemente a prometer e todos os Governos prometeram e as 
pessoas vêem passar os dias, os anos e vêem que não têm capacidade para ascender aquilo 
que lhes prometeram. Quando assim acontece, entra-se numa fase de profunda entupia e 
profunda confusão que depois vai pôr em causa a própria estrutura da democracia e da 
liberdade conquistada em 25 de Abril. 

Sempre fui um homem de fé e tenho uma grande fé e uma grande esperança que, 
com dias melhores, com dias piores, todos nós, portugueses, iremos construir uma 
sociedade melhor. 

Muito obrigado. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado pelas suas palavras. Convidava o Senhor Professor Doutor 

Antas de Barros para tomar assento aqui na mesa, faz favor. 
À semelhança dos anos anteriores, questionava os Senhores Membros da 

Assembleia e o Exmo. Público se desejam formular alguma pergunta que considerem 
pertinente, aproveitando a presença do Senhor Professor Doutor João Pedro Antas de 
Barros. 

Parece que os esclarecimentos feitos foram suficientes, o que é muito bom sinal. 
Uma vez que ninguém se inscreve, vou pedir, a convite da Senhora Presidente 

da Câmara, que o Senhor Professor Doutor João Pedro Antas de Barros deixasse a sua 
assinatura no Livro de Honra da nossa Autarquia. 

O Senhor Professor Doutor João Pedro Antas de Barros: 
- Com enorme satisfação, pude participar nas cerimónias da comemoração do 25 

de Abril. Aproveito para cumprimentar, nas pessoas da Senhora Presidente da Câmara e 
do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, todos os Nelenses. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
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- Mais uma vez muito obrigado Senhor Prof. Dr. João Pedro Antas de Barros por 
se ter deslocado ao concelho de Nelas, ao nosso concelho e, para quem pedia uma salva 
de palmas.  

Antes de dar por encerrada esta sessão convido todos os presentes para nos 
acompanharem no restante programa desta comemoração. Assim; aproveito para informar 
todos os Senhores Membros da Assembleia que as comemorações do 25 de Abril 
continuarão durante a tarde, assim, logo após o almoço a bênção dos Brasões das 
Freguesias que decorrerá pelas 15 horas, às 16 horas e 30 minutos, na Praça do 
Município, o Encontro de Bandas de Música, ás 21 horas, aqui neste mesmo edifício, 
teremos o Primo do Convexo, em homenagem ao cantor Zeca Afonso; por último ás vinte 
e três horas, na sede da Associação do Cimo do Povo, para aqueles que estejam 
interessados, há o Terceiro TT nocturno, �Todos no Trilho�, que decorrerá durante este 
noite. 

Muito Obrigado e continuação de um Bom 25 de Abril.  
 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 
assinada nos termos da lei. 

 
Presidente: 
 
Secretário:  


