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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2014 

 

ATA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, nesta Vila 

de Nelas e Edifício Multiusos, reuniu pelas dez horas e trinta minutos, a Assembleia 

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

 

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

- Ora muito bom dia a todos e muito obrigado pela vossa presença. 

Vamos dar início à sessão solene comemorativa dos 40 anos do 25 de abril, 

com quatro intervenções, cinco, portanto, será a minha, a do representante da CDU, 

portanto, do CDS/PSD e do representante do PS, e finalmente do Senhor Presidente da 

Câmara. 

Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, 

Srs. Deputados Municipais, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

“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.”  

É essa a madrugada de 1974, tão sábia e profundamente inserta nas palavras de 

Sophia de Mello Breyner, e que tão bem transmitem a grande emoção daqueles que, 

como eu, tiveram o privilégio de participar intensamente na revolução democrática do 

meu país e que hoje aqui comemoramos! 

Foi há quarenta anos! 

- 40 anos de liberdade! 

- 40 anos de democracia!  

Foi exatamente há 40 anos que Portugal conquistou a liberdade e começou a 

sentir a força da democracia. 

O 25 de abril foi, e continua a ser, uma data de referência para Portugal e para 

o Mundo! 

Foi com verdadeiro espírito de missão, que os Capitães de abril devolveram a 

liberdade e a dignidade ao nosso país. Foram eles … e só eles! A verdadeira força 

libertadora, que nos restituiu a liberdade, esse valor supremo, de entre todos, o mais 

precioso! 

Homens honrados! 

Homens de vontade e coragem! 

Homens desinteressados!  

Prometeram devolver o poder ao povo e cumpriram, esquecendo-se de si e dos 

seus, sem medos! Acima de tudo, a dignidade e a honra da palavra. Tudo conquistaram, 

tudo deram sem nada pedirem em troca. Consideraram-se satisfeitos com a missão 

cumprida: o fim da ditadura, a liberdade total do nosso povo, a libertação dos presos 
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políticos, o fim das atrocidades infligidas pela PIDE, o fim da censura, o combate ao 

analfabetismo, o fim das guerras coloniais, o abrir de portas aos partidos políticos…  

E, são estes mesmos homens, a quem tudo devemos, que hoje, volvidos 

quarenta anos, são impedidos de usar da palavra na Assembleia da República.  

Assembleia da República que é, ou pelo menos devia ser, a casa da 

democracia. 

A democracia que esses corajosos militares de abril tornaram possível, de 

forma abnegada, com risco das próprias vidas e de suas famílias! 

Como é que a senhora Presidente da Assembleia da República não entende, 

que a Assembleia só existe e que ela é presidente da mesma, porque estes homens 

conquistaram o poder que quiseram devolver ao povo, sem quaisquer reservas.  

Os Capitães de Abril nada pediram para si, pelo que seria legítimo um pouco 

de reconhecimento por parte daqueles que tudo lhes devem! E não ficaria nada mal. 

Dar-lhes a palavra nas comemorações dos quarenta anos do 25 de Abril, era o mínimo 

exigível. Mas isso não foi possível, a senhora presidente da Assembleia, apoiada nos 

grupos parlamentares que suportam o Governo, negou-lhes esse direito. Tiveram 

medo?! 

Tiveram medo de serem confrontados com a análise da trágica situação em que 

o país atravessa?!  

A Associação 25 de Abril já tinha lançado o desafio: “VENCER O MEDO, 

REAFIRMAR ABRIL, CONSTRUIR O FUTURO”, lembrando que: 

“Portugal chegou a uma nova encruzilhada da sua História e, como em todas 

as outras, terá de ser o seu Povo a encontrar em si a vontade e energia para a 

ultrapassar. 

A crise que vivemos tem causas internas e externas que comprometem 

perigosamente o regime democrático e minam a justiça social, valores que estiveram na 

base do 25 de Abril. 

A captura do Estado por interesses particulares, a falta de moral na vida 

pública, a sujeição colaborante do poder político aos directórios da finança nacional e 

internacional, a ausência de uma estratégia nacional integrada com a de outros países 

e povos colocados em situações idênticas, conduziram à situação de grave crise em que 

nos encontramos. 

O empobrecimento generalizado, a saída, cada vez maior, de jovens com 

elevada preparação académica, o alargamento do fosso entre a minoria dos muito ricos 

e a massa cada vez maior dos muito pobres, o galopante desemprego de dramáticas 

proporções, a corrupção, a ineficácia da aplicação da justiça, o desrespeito pela 

História e pela cultura que nos distinguem há oito séculos, situações estas que não 

param de piorar com o anunciado agravamento do assalto fiscal e da brutal 

austeridade para 2014, concorrem decisivamente para a atual subalternidade do País. 

Hoje, Portugal é um “protectorado”. Tudo isto, só foi possível porque os valores de 

Abril que inspiram a Constituição da República não vêm sendo cumpridos. Só a não 

observância e a não prossecução das normas constitucionais nos trouxeram a esta 

situação de perda de soberania. Por isso, se exige, mais que nunca, uma resposta 

popular. 

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 
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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. 

Os valores de Abril terão de ser, ainda e mais uma vez, a bandeira à volta da 

qual se juntem os portugueses decididos a lutar por um Portugal livre, democrático e 

justo.” 

É, de facto, urgente lutar por um Portugal livre, democrático e justo.  

A cada dia que passa aumenta a instabilidade, a insegurança, a falta de valores 

e a injustiça social. O governo já não consegue camuflar a sua incapacidade de resolver 

os problemas recorrendo, assustadoramente, à redução de ordenados, pensões e apoios 

sociais. Os ministros não se entendem e constantemente se desmentem uns aos outros. 

Mas, de afirmação em afirmação e de desmentido em desmentido, acabam sempre por 

prevalecer as medidas que levam à austeridade e à degradação das condições de vida do 

povo. Cada vez os ricos estão mais ricos e os pobres mais pobres. 

No último ano, muita coisa aumentou. Aumentaram os impostos, aumentaram 

os cortes nos ordenados e pensões, aumentaram os desempregados, aumentou a dívida 

pública, aumentou o número de portugueses que vivem abaixo do limiar da pobreza, 

mas também aumentou o número de ricos. É o aumento desenfreado da injustiça social, 

associada ao ignorar de coisas básicas que voltaram a ter toda a importância, como o 

desemprego, o galopante empobrecimento, a existência de fome, que vai atingindo cada 

vez mais pessoas, o desfazer de tantos sonhos mobilizadores de outrora, que levam os 

nossos jovens qualificados para fora deste nosso país! 

Não é por acaso que Diogo Freitas do Amaral, fundador do CDS, diz que, “este 

governo é o mais à direita, desde o 25 de Abril”. Esta afirmação caracteriza bem as 

tentativas deste governo, na destruição das conquistas de Abril. De entre outros, o 

ataque à escola pública e ao serviço nacional de saúde, o encerramento de tribunais e 

repartições de finanças, assim como outros serviços de proximidade, são bem o 

exemplo disso. Se os deixássemos, a coberto da herança da dívida e das imposições da 

tróika, destruiriam tudo que tivesse a ver com sector público ou apoios sociais. Neste 

momento já há milhares de portugueses desempregados que vivem sem qualquer apoio 

do Estado. Segundo Paulo Portas, são os que têm muito dinheiro no banco. Quanta 

hipocrisia há nas justificações dos nossos governantes! 

Cada vez temos que estar mais atentos aos ataques à liberdade e à democracia, 

para sermos firmes na defesa dos ideais de Abril. É preciso mostrar àqueles que não 

tiveram o privilégio de viver o 25 de Abril, o quanto é importante preservar a liberdade, 

conquistada nesse dia. É preciso ensinar às nossas crianças e aos nossos jovens a nossa 

história recente, para que não restem dúvidas sobre a nobreza da revolução dos cravos, 

como o povo carinhosamente a batizou. Para que se revalorize, se revitalize e para que 

nunca, nunca, seja esquecida! 

Como diz Lídia Jorge, numa entrevista recente, “é muito fácil imputar a quem 

trouxe a liberdade os males que esta sempre implica”, e nunca perder de vista, como a 

própria afirma, que “o 25 de Abril ainda hoje serve de fermento à esperança”.  

É essa esperança que começa a emergir no nosso concelho, não obstante as 

condições adversas de uma crise instalada, que se vivencia e vem perpetuando de norte 

a sul do país e que atingiu, drasticamente e de igual modo, o nosso concelho, pelas 

razões que todos conhecemos. 
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Convém pois, aqui realçar o dinamismo que o Executivo, saído das eleições de 

setembro último, vem imprimindo nas nossas comunidades, que começam a acreditar 

ser possível voltar à situação de pleno emprego que vivemos há alguns anos atrás, com 

a qualidade de vida que o nosso concelho se orgulhava de ter. 

O reforço da política de proximidade, que vem sendo amplamente defendida, 

bem como as preocupações manifestadas nas mais diversas áreas, nomeadamente com o 

ambiente, com as empresas geradoras de emprego e de riqueza e, sobretudo, com as 

pessoas, fazem-nos acreditar, que melhorar a qualidade de vida no nosso concelho, volta 

a ser possível. Gerar empregos não é fácil mas é possível e imprescindível. O Executivo 

abraçou esta tarefa e está a ultrapassar todas as expectativas, mesmo as mais otimistas, 

como é do conhecimento público, o que muito me apraz registar, com enorme 

satisfação.  

O caminho é longo e sinuoso mas se conseguirmos construir muros com as 

pedras que tiramos do caminho, atingiremos certamente os objectivos a que nos 

propomos.  

Para tal impõe-se unir sinergias em torno da promoção do crescimento e 

desenvolvimento económico e social do nosso concelho, independentemente das 

diferenças de opinião, invocando-se aqui o contributo de todos, como fonte inspiradora 

na prossecução desse objectivo. 

Para que Abril se cumpra, também em Nelas: pois, só unidos venceremos! 

Que o 25 de Abril seja então “o fermento da nossa esperança”! 

- Obrigado Capitães de Abril! 

- 25 de Abril Sempre! 

- Viva o 25 de Abril! 

- Viva o Concelho de Nelas! 

- Viva Portugal!  

Muito obrigado. 

Passo, então, a palavra ao representante da CDU, Senhor Manuel Fonseca, faz 

favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Manuel José Fonseca: 

- Comemoramos este ano o 40.º da revolução de abril, realização histórica do 

povo português, ato da emancipação social e nacional. 

O 25 de abril de 1974 desencadeado pelo heroico levantamento militar e do 

Movimento das Forças Armadas, logo seguido do levantamento popular, transformou 

profundamente toda a realidade nacional, culminando uma longa e heróica luta pôs o 

fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas e 

restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos, impulsionou transformações 

económicas e sociais. 

Quarenta anos depois Portugal vive um dos mais graves períodos da sua 

história, o mais difícil desde os anos negros do fascismo, um período de confronto 

político com o 25 de abril com aquilo que representou as conquistas de realizações e 

transformações sociais. 

Portugal vive uma grave crise profunda económica e social. Agrava-se a 

exploração dos trabalhadores, a degradação dos direitos, limitam-se as liberdades do 

povo e dos trabalhadores, empobrece o país, milhares de portugueses são empurrados 

para o desemprego e a emigração. 
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A Constituição da República é subvertida e é posto em causa o futuro de 

Portugal e dos portugueses.  

Indiferente à importância que o poder local representa para as populações para 

a resolução de muitos problemas que afetam no seu quotidiano, o Governo pôs em curso 

um verdadeiro programa de subversão do poder local democrático numa nova e mais 

depauperada 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 sistema de poder. 

É uma conquista que viu consagrada na Constituição da República e os seus princípios 

democráticos, um poder local amplamente participado, plural, colegial e democrático, 

dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira. 

Com as primeiras eleições livres e democráticas para os órgãos das Autarquias 

Locais, em 12 de dezembro de 1976, o Poder Local Democrático afirmou-se operando 

profundas transformações sociais e teve a intervenção na melhoria das condições de 

vida das populações e na superação das enormes carências substituindo e sobrepondo-se 

até, em alguns casos, na resolução dos problemas que excedem em larga medida as suas 

competências. 

As comemorações de 40 anos da Revolução de Abril devem ser um momento 

para afirmar a indignação e recusa pelo que estão a fazer ao nosso povo, ao nosso país, 

ao poder local democrático, à sua história e ao seu futuro, um momento de resistência e 

luta contra esta ofensiva que pretende ajustar contas com abril, agredindo a democracia, 

a liberdade, a paz e o desenvolvimento do nosso país. 

Viva o 25 de abril! 

Viva o Concelho de Nelas! 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Passamos, então, agora, ao representante do PSD/CDS. 

O Senhor Membro da Assembleia Eng.º José António Pereira: 

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas, 

Senhoras e Senhores Deputados Municipais,  

Senhores Presidentes da Junta de Freguesia,  

Senhoras e Senhores Vereadores,  

Distintos Convidados,  

Distintos representantes das forças vivas do concelho, 

Comunicação Social, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

Bom dia a todos. 

Todos os anos comemoramos o 25 de Abril, mas cada vez mais nos 

esquecemos  do real significado da revolução dos cravos e como a mesma influenciou a 

nossa  existência e convivência social.  

Se a preservação da memória coletiva em relação à  nossa história é uma 

obrigação por parte dos intervenientes políticos deste regime democrático, também é 

verdade que cada vez mais desprezam essa memória. 

Nunca é demais lembrar que na madrugada de 25 de Abril de 1974, um jovem 

capitão de 29 anos reuniu os seus homens da Escola Prática de Cavalaria de Santarém. 

Falou-lhes do estado a que Portugal chegara e terminou dizendo: «quem quiser vir 
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comigo vem, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e 

forma. Quem não quiser sair, fica aqui!». 

Vieram todos, sem exceção, mesmo sabendo que corriam riscos, incluindo o 

risco de não regressar com vida. Ao fim de algumas horas, caía um regime cansado da 

guerra. É por isso que aqui estamos hoje. 

Foram eles os filhos da madrugada. Não caminharam para Lisboa em busca de 

cargos ou de lugares. Não vieram à procura de um lugar na História – e é justamente 

por isso que o merecem. 
Como o retratou Sophia de Mello Breyner, Salgueiro Maia foi «aquele que deu 

tudo e não pediu a paga». Um exemplo notável para muitos Portugueses dos nossos 

dias, que tantas vezes cedem às seduções vazias e efémeras da sociedade de consumo e 

outras tantas vezes medem o valor dos homens pelo dinheiro ou pelos bens que 

ostentam. 

O momento é difícil, mas estou à vontade para vos falar assim, porque nunca 

fui, não sou, nem nunca serei pau mandado de ninguém, considero-me uma pessoa de 

trabalho, contribuindo com o meu suor para uma maior riqueza da sociedade em que 

sempre estive inserido, sou Português, e como podem ver e constatar tenho mais de 

18 anos, tento sempre ser uma pessoa de bem não fazendo aos outros aquilo que não 

gostaria que me fizessem a mim, represento com muito orgulho uma coligação SOCIAL 

DEMOCRATA e DEMOCRATA CRISTÃ mas o facto de a representar não me inibe 

de ver e constatar que apesar de recebermos uma desastrosa herança politica, não 

tenhamos também, muitas culpas naquilo que de muito mau está a acontecer no 

momento atual a Portugal e aos Portugueses. 

Somos um povo onde mortos são dados como vivos e vivos dados como 

mortos, temos cerca de um milhão de desempregados, mas temos também reformados 

com menos de 60 anos a ganhar milhares de Euros, enquanto outros com uma vida 

inteira de trabalho e sacrifício ganham menos de 300 Euros mensais. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

Esta minha intervenção esta a sair um pouco, do âmbito daquilo que são os 

festejos de 25 de Abri, mas quando há fome nas famílias Portuguesas, quando queremos 

trabalhar e não sabemos onde, quando queremos pagar as dividas e não sabemos como, 

e até já aconteceu que o desespero levou pessoas ao suicídio, algo vai verdadeiramente 

mal na nossa sociedade, não podemos ficar mudos e calados.  

Se a preservação da memória coletiva em relação à  nossa história é uma 

obrigação por parte dos intervenientes políticos deste regime democrático, também é 

verdade que cada vez mais desprezam essa memória ao tentarem sugerir-nos que  a 

liberdade conquistada  afinal não passa de um efémero registo e que deve vassalagem a 

outros interesses  económicos instrumentalizando a vida humana como uma mera 

ferramenta e de  pouca importância quando comparada a siglas ou expressões como o 

PIB, Dívida  Soberana, BCE, Sistema Monetário Mundial ou o próprio EURO.  

Poderíamos hoje recordar algumas das conquistas de Abril  

• O Serviço Nacional de Saúde  

• O Poder Local  

• A Liberdade de Expressão  

• Os Direitos Laborais  

• O Direito à Justiça  
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Curiosamente, as mesmas conquistas que, agora são questionadas, agredidas, 

subvertidas ou eliminadas.  

Se a ditadura do Estado Novo nos atormentou durante 50 anos, até que o  povo 

disse BASTA, agora, apenas 40 anos depois de 1974, após 40 anos de  democracia, 

vemos essas mesmas conquistas nos serem retiradas.  

Mas recordar essas conquistas, sem no entanto sublinhar que qualquer dia nem 

a memória dessas conquistas existirá, era como deixar passar mais uma ocasião,  mais 

um ano, para todos nós, sem exceção, refletirmos sobre se preferimos  continuar a 

comemorar de forma passiva esta data, ou se ao invés disso, vamos  defender os ideais 

que esta data representa.  

Sr. Presidente 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

Defender os ideais de Abril, não se pode limitar  a todos os anos, pela mesma 

 altura, subirmos a este palco e perante esta plateia, repetir chavões, expressões,  gritar 

VIVAS, como se a Liberdade do 25 de Abril, fosse exclusivamente dos  políticos, e não 

fosse uma conquista coletiva, onde infelizmente quem mais a  deveria defender e 

preservar, os tais políticos, afinal apenas aparentam honrar  essa LIBERDADE em 

períodos eleitorais. Pois na prática e quando detêm o poder, esmagam essa 

LIBERDADE, moldando-a  para servir interesses, ora pessoais, ora alheios, e não 

respeitam quem por ela lutou, e sofreu.    

A destruição e degradação dessas conquistas completam aquilo que há um ano 

 por ocasião das comemorações do 25 de Abril, eu designei como um Retrocesso  dos 

Valores de Abril ou atrever-me-ia mesmo a dizer um Retrocesso Civilizacional. 

Em que mais do que significar uma clara e visível penalização das nossas 

condições de vida, representam a destruição do sonho de que os nossos filhos afinal 

teriam melhores condições de vida do que aquelas que os nossos pais tiveram ou nos 

proporcionaram. E esse sonho não era nada de especial. Apenas o anseio natural e 

legítimo de que o progresso tecnológico e social se encarregaria de nos proporcionar um 

futuro cada vez melhor.  

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

Neste dia, devemos ter presente um facto muito natural: em 2014 completam 

40 anos aqueles que nasceram em 1974. São mais de três milhões os Portugueses que 

não possuem qualquer recordação do que foi o 25 de Abril de 1974 porque, pura e 

simplesmente, não tinham nascido na altura. Veem a democracia como um dado 

adquirido. 

Um jovem de 28 anos, que termine este ano o ensino superior, sempre viveu 

num Portugal membro das Comunidades Europeias. Vê a Europa como o seu espaço. 

Uma criança de 12 anos não conheceu outra moeda que não o euro, não sabe 

como era o escudo. 

Aqueles que sempre viveram em liberdade desconhecem o seu preço. Pois, em 

larga medida, só nos apercebemos do valor das coisas quando nos vemos privados delas 

e a melhor lição de liberdade é a experiência da não liberdade. 

Temos, pois, um dever de memória para com aqueles que nasceram já depois 

de 1974. Devemos ensinar-lhes o que custou conquistar a liberdade e que a defesa da 

liberdade deve ser um princípio de ação para os agentes políticos e para todos os 

cidadãos. 
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O 25 de Abril foi feito em nome da liberdade, mas também em nome de uma 

sociedade mais justa e solidária. Será em meu entender por aí, que no balanço destas 

quatro décadas de democracia esta se revela menos conseguida. 

A sociedade portuguesa é hoje mais justa do que aquela que existia há 40 

anos? 

Pessoalmente, considero que não, porque quando persistem desigualdades 

sociais e, sobretudo, situações de pobreza e de exclusão que são indignas da memória 

dos que fizeram a revolução de Abril, não posso estar de acordo. 

A sensação de injustiça é tanto maior quanto, ao lado de situações de privação 

e de grandes dificuldades, deparamos quase todos os dias com casos de riqueza 

imerecida que nos chocam. 

Cabe assim aos agentes políticos dar o exemplo de cultura, de honestidade, de 

transparência, de responsabilidade e rigor na utilização dos recursos do Estado, mas 

também de ética do serviço público, de respeito pela dignidade das pessoas e, de 

cumprimento de promessas feitas.  

Se todos quisermos, se todos formos honestos no nosso comportamento para 

com a sociedade em que nos inserimos, se renunciarmos à mediocridade do salve-se 

quem puder, voltaremos a ser uma nação respeitada e orgulhosa do seu desempenho.  

A celebração do 25 de Abril, data que marca, acima de tudo, o renascer da 

esperança de um povo, é o momento certo para acreditarmos que é possível e que essa 

mesma esperança continua ao nosso alcance mas só em conjunto e solidariamente, o 

conseguiremos. 

Assim saibamos ser justos, solidários e patriotas, combatendo os novos 3 

Dês (Desemprego, Dívida e Dependência) vamos continuar Abril. 

Viva o Concelho de Nelas! 

Viva o 25 de abril!     

Muito obrigado a todos. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ora, passamos, então, agora, à intervenção do Partido Socialista. 

O Senhor Membro da Assembleia Francisco Mascarenhas Loureiro: 

- Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas, 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas, 

Senhores Vereadores, 

Membros da Assembleia Municipal de Nelas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. 

Estamos reunidos nesta Assembleia Municipal Extraordinária para celebrar 

abril. 

Quarenta anos é já tempo suficiente para que cada um de nós possa fazer um 

balanço das consequências da revolução. Foram 40 anos em que, como povo, fomos 

construindo este fantástico edifício da democracia. 

Antes do 25 de abril Portugal era aquele país ultraperiférico, isolado, onde o 

atraso económico, cultural, social, eram a sua grande característica. 

Assumia-mos como país e como povo o nosso determinismo geográfico. 

Estávamos, realmente, onde a terra acaba e o mar começa, de costas voltadas para uma 

Europa a que pertencíamos e a contemplar o oceano, nostálgico dos impérios, que, 

entretanto, tinham desaparecido. 
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A ditadura dominava a seu belo prazer um povo que tinha perdido a auto-

estima de decidir o seu futuro. 

Mas passámos a ser livres. O 25 de abril chegou.  

Cometeram-se erros, certamente.  

Começámos a construir um estado social onde a educação, saúde, justiça e 

segurança social se tornaram um direitos incontestados, as desigualdades foram 

diminuindo, o país desenvolveu-se nas mais diversas áreas. Os Portugueses passaram a 

participar na vida política e nas instituições.  

O país voltou às suas origens, a Europa e é, precisamente, 40 anos depois que 

muitas das conquistas de abril começam a ser postas em causa. 

O estado social torna-se a razão de todos os males. A liberdade começa a ser 

posta em causa. A liberdade de expressão começa a trazer consequências graves para 

aqueles que dela não prescindem. 

Quarenta anos depois começamos a ter a sensação clara que o 25 de abril, os 

seus valores estão a ser postos em causa. 

Pela nossa parte não existem dúvidas, vamos continuar a defender abril. 

Somos atores políticos e como atores políticos que na nossa área de ação, o 

local onde podemos afirmarmo-nos pelo bem, ou pelo mal, é o poder autárquico. 

Lançando um olhar sobre o poder autárquico democrático torna-se claro que a 

ele se deve uma considerável parte das transformações do nosso país. 

No que concerne ao microcosmos da nossa realidade local recordamos um 

concelho onde, embora existisse uma ilha de progresso em Canas de Senhorim, com a 

Companhia Portuguesa de Fornos Elétricos e a ENU, era caracterizado por um atavismo 

e de uma profunda ruralidade, ausência de condições de conforto na maioria da sua 

população. O obscurantismo estava presente através de uma elevada taxa de 

analfabetismo. 

Com o poder autárquico democrático tudo se transformou. O trabalho de 

inúmeros autarcas tornam o nosso Concelho um lugar onde se verificam melhorias das 

condições de vida das populações e promove um fantástico desenvolvimento. 

Neste aspeto parece-nos de elementar justiça lembrar a ação de Presidentes da 

Câmara Municipal de Nelas do Portugal pós de abril, desde o Dr. Albuquerque Vaz, 

passando pelo Eng.º José Manuel até esse incontornável autarca como foi o Dr. José 

Correia. 

Foi feita a cobertura de abastecimento de água e saneamento a todo o 

Concelho. Rasgaram-se novas ruas e avenidas nas diversas malhas urbanas. Criaram-se 

as condições para uma rápida industrialização do Concelho. Edificaram-se habitações 

sociais. Foi feita a cobertura de todo o Concelho dos mais diversos equipamentos 

sociais. Passámos a ser um Concelho de referência. 

Esta extraordinária obra, só por si, mostra-nos que o 25 de abril valeu a pena e 

que por ele devemos continuar a lutar. 

Este deve ser um momento de união e não de divergências. No entanto, de 

certeza que repararam que eu omiti qualquer referência aos dois últimos mandatos 

autárquicos. 

E não o fiz por mera constatação de uma realidade. Não duvidamos das boas 

intenções dos responsáveis autárquicos dos últimos dois mandatos. Porém, este 

Concelho parou no tempo. Não existiram obras estruturantes. 
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O ambiente atingiu foros de verdadeira emergência. Equipamentos 

fundamentais degradaram-se por falta de manutenção. O nosso Município foi conduzido 

a uma situação de falência técnica perdendo, por isso, muito da sua autonomia. 

Podiam ter tido a melhor das vontades, mas faltou-lhes capacidade e 

preparação para a função que desempenhavam. O voluntarismo não é suficiente quando 

falta o engenho e a arte. 

O Partido Socialista tinha consciência da realidade em que se encontrava o 

nosso Concelho, por isso mesmo tornou-se objetivo prioritário, por respeito pelo bem 

estar e interesses dos nossos concidadãos. 

Encontrar uma alternativa séria, responsável e capaz, para tomar conta dos 

destinos do Município de Nelas e essa alternativa foi encontrada. 

Em conjunto com centenas de pessoas, criou-se um movimento que, após uma 

árdua, dura e desigual campanha, conseguiu a vitória eleitoral do passado setembro. 

Tem agora a Câmara Municipal de Nelas um Executivo que nos merece a 

nossa total confiança e que estamos certos irá reconduzir o nosso Concelho ao trilho do 

progresso e da dignidade institucional. 

A bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal vive a tranquilidade 

de quem cumpriu o seu dever perante os eleitores.  

Dirijo ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nelas e ao seu Executivo 

as minhas últimas palavras. 

Façam a vossa parte para que o Concelho de Nelas seja, cada vez mais, um 

lugar onde é bom viver e, acima de tudo, um lugar onde as pessoas sejam felizes. 

Viva o 25 de abril! 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Então, para terminar as intervenções, dou agora a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara. Senhor Presidente, faz favor. 

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

- Saúdo todos os presentes. 

Fruto do trabalho que temos vindo a desempenhar nestes últimos seis meses 

apetecia-me ficar apenas por um poema que recorrentemente me vem à cabeça 

relativamente ao sonho que constitui para mim ser Presidente da Câmara e estar 

acompanhado por uma equipa tão valiosa, particularmente o Alexandre, a Dr.ª Sofia e 

com o apoio, nestes seis meses, inquestionável do Partido Socialista e do Adelino 

Amaral e é pelo sonho, pelo sonho é que vamos, movidos e mudos, chegamos, não 

chegamos, haja, ou não haja frutos, mas pelo sonho é que vamos, basta a fé no que 

temos, basta a esperança naquilo que talvez não teremos, basta que a alma demos com a 

mesma alegria, ao que desconhecemos e ao que é do dia-a-dia, partimos, vamos, somos.  

Eu podia ficar-me por aqui relativamente à emoção com que dirijo na 

qualidade de Presidente da Câmara estas primeiras palavras à Assembleia Municipal e 

impõem responsabilidade e a solenidade do momento que diga mais qualquer coisa.  

Portanto, cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia Municipal e a Mesa 

da Assembleia Municipal, 

o Senhor Vice Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores, 

os Senhores Presidentes e Membros das Juntas de Freguesia presentes, 

as Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal de Nelas, 
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os Representantes Associativos e um especial bem haja à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas pela presença e pela guarda de honra 

que honra esta cerimónia. 

Cumprimento também as Exmªs Senhoras e Senhores Munícipes presentes. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores.   

A DATA E O PAÍS PORTUGAL 

Comemoram-se neste dia, com o formalismo e dignidade que se justifica, nesta 

cerimónia e neste dia feriado nacional, os 40 anos da revolução de Abril de 1974 que 

devolveu aos portugueses um dos bens mais precioso na evolução, realização e 

relacionamento entre todas as mulheres e homens que é a LIBERDADE. 

Muitos discursos foram desde então já feitos. Tudo, incluindo nesta cerimónia, 

foi já dito acerca da relevância do feito heroico que um punhado de homens, ao som da 

Grândola Vila Morena, realizou e depois permitiu que continuasse com o encantamento 

do refrão “Uma Gaivota voava, voava, asas ao vento, coração ao mar. Como ela somos 

livres, somos livres de sonhar” depois da letra “Ontem apenas fomos a voz sufocada 

dum povo a dizer não quero; fomos os bobos do rei mastigando desespero, Ontem 

apenas fomos o povo a chorar na sarjeta dos que, á força, ultrajaram e venderam esta 

terra, hoje nossa”. 

Fica tudo dito também como já foi aqui referenciado e relembrado por Sophia 

de Mello Breyner quando refere “Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial 

inteiro e limpo. Onde emergimos da noite e do silencio. E livres habitamos a substância 

do tempo”. 

O país e os portugueses e as suas condições de vida nestes 40 anos evoluíram 

claramente muito. 

Em 1974 havia proteção social na velhice para 187.000 pessoas e em 2012 esse 

número era de mais de 2.900.000 pessoas. A esperança média de vida era de 71 anos 

para as mulheres e de 65 anos para os homens e hoje ultrapassa os 82 anos nas mulheres 

e os 76 anos nos homens. Morriam, em 1974, mais de 42 mulheres em cada 100.000 

partos e mais de 37 crianças em cada mil nascimentos e hoje morrem menos de 5 

mulheres em cada 100 mil partos e menos de 4 fetos em cada mil nascimentos. A taxa 

de analfabetismo era em 1974 de mais de 27% da população (quase 1/3 da população 

não sabia ler nem escrever) e hoje felizmente só cerca da 5% não tem a felicidade de 

descobrir esta riqueza que é a leitura. Em 1974 havia pouco mais de 43.000 alunos 

matriculados no ensino secundário (10º a 12º ano) e hoje são mais de 400.000. 

O saldo, temos que conhecê-lo objetivamente destes 40 anos de abril, é 

largamente positivo pois na liberdade, na vida, na proteção social, na saúde, na 

educação, as coisas estão incomensuravelmente melhores que há 40 anos atrás. 

Os mais de 120.000 portugueses que emigraram em 2012, quando em 1974 

eram apenas 43.000 que emigravam, a redução dolorosa do rendimento e poupança 

atual das famílias, o índice de envelhecimento que era em 1974 de 34 idosos por cada 

100 jovens e hoje é de 129 idosos por cada 100 jovens e o índice de fecundidade de 2,69 

filhos por mulher fértil em 1974 quando hoje é de apenas 1,28 filhos, constituindo 

embora as preocupações e ameaças com que hoje nos confrontamos como povo e como 

nação, não fazem, não podem fazer esquecer o nosso enriquecimento coletivo dos 

últimos 40 anos. 

Este é pois um dia de festejo, de alegria e da esperança. 
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TAMBEM EU SOU ABRIL 

Com humildade, mas com alegria e orgulho, vos digo que me sinto eu próprio 

filho de abril e com ele e convosco acompanhei todo este percurso. 

Com dez anos, quando foi o 25 de abril, filho de uma família humilde e 

numerosa de 7 irmãos, com o apoio de todo o sistema social instituído por abril, 

estudou, licenciou-se, exerceu e sua profissão, constitui família, acedeu aos bens que 

aumentam a qualidade de vida propiciada pelo crédito que, apesar de hoje diabolizado, 

permitiu que a maioria passasse a ter carro e casa, tudo num ambiente, 

predominantemente de condições que, apesar dos excessos e defeitos, alguns deles já 

aqui enunciados, garantiram uma verdadeira igualdade de oportunidades, nestes 40 

anos, que quando dificultadas pela economia e pela sociedade, através dos apoios 

sociais, nacionais ou locais, foram sendo colmatados e concedidos. 

Este ambiente de igualdade de oportunidades permitiu até que hoje este filho 

de abril aqui esteja orgulhosamente como Presidente da Câmara a dirigir estas palavras, 

fruto da confiança que nele, e na sua equipa e projeto, o povo em democracia e 

liberdade, precisamente essa celebrada pela revolução dos cravos, depositou nas 

eleições autárquicas de 29 de setembro. 

O MUNICIPIO DE NELAS 

Tudo o que disse se cumpriu também em Nelas e em todas as suas 

comunidades e freguesias, da Lapa do Lobo a Senhorim, passando por Nelas, Canas de 

Senhorim e Santar e também em Agueira, Carvalhal Redondo, Moreira e Vilar Seco. 

Todos os benefícios de abril passaram também por aqui. 

É preciso recordá-lo e dizê-lo às duas gerações que nestes 40 anos nasceram já 

depois do 25 de abril de 1974. 

Quem pode esquecer o que eram as nossas vilas e aldeias à 40 anos. As 

habitações e condições de higiene. O acesso á educação e à evolução social. A proteção 

social. 

A Câmara Municipal, todos os Presidentes da Câmara do poder autárquico 

democrático, todos os autarcas, com outros meios também garantidos por abril aos 

Municipios, não deixaram de criar as condições que permitiram que o Municipio de 

Nelas e as suas comunidades acompanhassem os dados positivos a que acima referimos 

para o todo nacional. 

Evidentemente que se verificam também entre nós os problemas e as ameaças 

da quebra das condições económicas, da emigração, da diminuição das condições de 

acesso á realização pelo trabalho e dignidade pessoal e familiar e os custos da 

interioridade. 

Infelizmente, no país como aqui em Nelas, alguma irresponsabilidade na gestão 

da coisa pública e falta de respeito pelo compromisso inter geracional que deve amarrar 

os governantes e os autarcas apenas ao período dos seus mandatos e não julgarem-se o 

fim da história, gastando o que tinham e aquilo que estava reservado para os mandatos e 

gerações seguintes, obriga a que politicas dolorosas de ajustamento imponham cortes de 

salários e pensões, no país e aqui, sendo que aqui até com a obrigação de durante muitos 

anos estarmos no máximo do máximo de impostos e taxas como o IMI, no que 

constituiu, estamos certos, e cientes dessa responsabilidade e atenção do povo, um dos 

principais fatores para que no Municipio de Nelas se tivesse tirado o poder a quem o 
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julgava definitivo, esquecendo precisamente abril e a Grândola e que era na canção “o 

povo quem mais ordena em ti ó cidade”. 

Uma lição que, mais do que constituir uma censura ao passado, que pouco 

resolve, nos ilumina e nos relembra em todos os momentos a provisoriedade dos 

exercícios de funções políticas de responsabilidade e confiança. 

ESPERANÇA  

Os últimos 6 meses e esta nova geração de autarcas a que tenho a honra de 

presidir e de pertencer, numa equipa unida sobretudo pelos valores de abril, da 

honestidade, da legalidade, da igualdade, do crédito na palavra, do respeito pelos 

compromissos assumidos, permitiu já, num clima de tolerância e respeito pelos 

munícipes e também por todos os colaboradores e fornecedores do Municipio, 

restabelecer o respeito e confiança que são devidos às instituições e pessoas da nossa 

terra e das nossas comunidades, desde logo nos fornecedores, nas organizações inter- 

municipais, a que pertencemos, na região e até no país.  

Os investimentos, sobretudo na indústria com a criação de centenas de 

empregos, no comércio com a abertura de múltiplos espaços comerciais e na agricultura 

com novos projetos, têm feito de Nelas nos últimos meses o Centro do Centro de 

Portugal. 

Mais do que regozijo, isto elevou a um nível de responsabilidade o trabalho 

que, na economia em geral com a intervenção em setores mais fragilizados como a 

hotelaria e as termas, no apoio social, no ambiente e em outras áreas de 

desenvolvimento e bem-estar se impõe que a Câmara Municipal acompanhe o 

dinamismo já criado. 

O Municipio de Nelas vibra neste momento com a criação de emprego de que 

são exemplo os investimentos do Grupo Aquinos ou da Lusofinsa e com a realização de 

múltiplos projetos turísticos, ambientais, ecológicos, agrícolas, sociais e muitos mais 

que o mérito dos empreendedores por si só já nos deixam também entusiasmados. 

O Municipio de Nelas não precisa que aqui sejam instalados de novo os 

serviços públicos como o tribunal, as finanças, as conservatórias, os serviços de correios 

ou de segurança social, de saúde ou forças de segurança, que tudo, além do mais, são 

funções básicas de soberania que têm que ser assegurados por qualquer governo ou 

administração central e que vem sendo, nos últimos tempos, ameaçados. 

Os níveis de desenvolvimento e a nossa cultura empresarial e industrial, as 

perspetivas de próximo progresso, os investimentos projetados para a requalificação da 

linha da Beira Alta, o eixo estratégico de inovação, produção e exportação, impõem que 

aqui permaneçam todos esses serviços, sejam melhorados e se concluam os eixos 

viários tão importantes á consolidação desse futuro como a conclusão do IC12 entre 

Canas de Senhorim e Mangualde, que estamos certos é a consequência lógica da auto-

estrada Coimbra/Figueira/Viseu, ou a construção do IC37 entre Viseu e a Serra da 

Estrela. 

O mais difícil está, para grande felicidade seguramente de todos, a acontecer: a 

confiança e a esperança num futuro melhor para nós e os nossos filhos regressou ao 

Município de Nelas. 

A esperança que nos ilumina e nos obriga a estar na linha da preparação de 

excelência no acesso ao apoio e ás verbas do próximo quadro comunitário no âmbito do 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS 

 

 14 

Portugal 2020, para nós Câmara, mas também no apoio a todas as instituições e agentes 

empresariais e empreendedores locais. 

Todos somos, no espírito e valores de abril, poucos no entanto para 

corresponder a essa esperança, qualquer que seja a nossa livre convicção ideológica, 

religiosa ou partidária, a que nos vinculamos mais uma vez nesta cerimónia e na nossa 

vivência coletiva. 

Temos o dever e o destino, como o magistral Gabriel Garcia Marquez, do 

maravilhoso “Cem anos de solidão” dizia em “O amor em tempos de cólera”, de ser 

aquele que “se deixou levar por sua convicção de que os seres humanos não nascem 

para sempre no dia em que as mães os dão á luz, e sim que a vida os obriga outra vez e 

muitas vezes a se parirem a si mesmos”. 

Viva o Concelho de Nelas. 

Viva Portugal. 

Vivam os valores e a esperança de abril. 

Muito obrigado. 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Ora e terminadas as intervenções vamos ouvir o Hino Nacional.  

(Foi ouvido o Hino Nacional) 

O Senhor Presidente da Assembleia: 

- Muito obrigado.  

Chegamos, assim, ao fim desta sessão comemorativa dos 40 anos do 25 de 

abril.  

Resta-me agradecer a todos a vossa presença. Desejar-vos um ótimo 25 de 

abril, 25 de abril sempre. 

Antes de irmos embora, permitam-me que vos recorde algumas atividades 

propostas para hoje, como seja, já de seguida, o lançamento de 500 balões na Escola 

Secundária de Nelas pelos Escuteiros, às dezasseis horas, em Santar, no Largo da 

Misericórdia, um concerto de 40 anos de abril pelas Bandas Filarmónica 2 de fevereiro, 

de Santar e a Filarmónica de Vilar Seco e depois, á noite, temos que, de facto, fazer 

opções porque temos, pelo menos, três atividades que podemos assistir: às 21 horas, na 

Casa do Pessoal da Urgeiriça temos a sessão pública – O 25 de abril e a luta dos ex-

mineiros; no Cine-Teatro de Nelas temos um espetáculo da Associação Amar-te, 

Música e Teatro e ainda temos na Fundação Lapa do Lobo a inauguração e conferência 

- Autores entre Autores. 

Portanto, cada um faça a sua opção, mas esteja, esteja nalgum sítio. 

Muito obrigado. 

Muito bom dia.  

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:  


