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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2012 

 

ATA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze, 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: 
- Muito bom dia a todos. Vamos iniciar, à semelhança de anos anteriores, esta 

sessão extraordinária comemorativa do trigésimo oitavo aniversário da revolução de 
Abril.  

Começo por cumprimentar a Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura Pedro, 
os Senhores Vereadores, os Senhores Secretários, os Senhores Presidentes das Juntas de 
Freguesia, os Senhores Membros da Assembleia Municipal e o Exmo. Público aqui 
presente, que muito me agrada ver.  

Porque somos democratas, esta Assembleia Municipal tem a tradição de 
comemorar e invocar o 25 de Abril. Assim, vou dar, de imediato, a palavra aos Grupos 
Parlamentares aqui representados, conforme solicitei e expressei na convocatória que 
lhes dirigi. Começo por convidar a Senhora Membro da Assembleia, Dr.ª Maria José de 
Brito Correia do Partido Popular Monárquico. Faça favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Maria José de Brito Correia: 
- Bom dia Senhor Presidente da Assembleia Municipal,  
Senhora Presidente da Câmara Municipal,  
Senhores Vereadores,  
Senhores Membros da Mesa,  
Colegas Membros da Assembleia,  
Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia,  
Estimado público. 
Mais uma vez tenho o prazer de celebrar e de relembrar o 25 de Abril na vossa 

companhia. Para mim, como para a maioria dos jovens da minha geração, o dia 25 de 
Abril de 1974  não me traz, de facto, muitas memórias. Mas o dia 25 de Abril, em si, 
sempre foi, sobretudo, um dia para celebrar a liberdade e os direitos dos cidadãos. 

Hoje, faço votos para que a força e a convicção, que animaram os heróis que 
estiveram envolvidos na revolução, se conjugue com a capacidade e o bom senso que 
são essenciais, nesta altura crítica, quer para o nosso Município, quer para o nosso País. 
E que não sejam esquecidos os ideais de Abril, principalmente o do Estado Social, que 
tendo sido uma conquista de Abril, é hoje, constantemente, posta em causa pelas 
condicionantes da conjuntura económica. 

Apesar de não poder, de qualquer forma, deixar de concordar de que é 
necessário repensar a exequibilidade de muitos dos aspectos desse sistema, à luz dos 
desafios impostos pelo panorama demográfico e económico, a nível local, nacional e 
internacional,  penso que os princípios da equidade e de apoio a cidadãos e munícipes 
mais desfavorecidos não devem nunca ser esquecidos e têm de estar presente na mente 
dos legisladores e na mente dos órgãos de decisão. 



 

 2

Estes princípios são tanto mais importantes numa altura em que as situações de 
carência extrema de pessoas e famílias se acumulam no nosso Município e no nosso 
País. 

Honremos, pois, os heróis da revolução não apenas com palavras e 
comemorações, mas com atos e decisões, que não deixem que os princípios de Abril 
sejam suplantados por interesses económicos que visam apenas o bem-estar de alguns. 

  Viva o Conselho de Nelas! Viva a liberdade!  
   
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Maria José Brito Correia. 

Dou, de seguida, a palavra ao Senhor Membro da Assembleia Manuel Monteiro Borges 
que irá, também, em representação do Partido da Terra, proferir algumas palavras 
alusivas ao 25 de Abril. Faça favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Manuel Monteiro Borges: 
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara Municipal, 
Senhores Vereadores,  
Senhores Membros da Assembleia, 

              Caro Público. 
Comemoramos hoje o 25 de Abril. E ao registar tal data recordamos a 

Revolução dos Cravos em que jovens Capitães tiveram a coragem de derrubar um 
regime fascista. Recordamos Otelo Saraiva de Carvalho e Salgueiro Maia, entre outros. 
Recordamos a total adesão popular à revolução. Recordamos os políticos de então, 
como Mário Soares, Álvaro Cunhal, Sá Carneiro, Freitas do Amaral, entre muitos. 

Recordamos os bons momentos até o dia 25 de Novembro de 1975. 
Recordamos os comícios com total adesão dos populares. Recordamos a luta dos 
trabalhadores por melhores salários e regalias sociais. 

No entanto, hoje e passados todos este anos, constatamos que, quase todas as 
conquistas levadas a efeito estão a ser postas em causa. Assim, resta-nos a consolação 
de que tal revolução nos trouxe melhor liberdade, melhor educação, melhor saúde e um 
poder local que foi o motor do progresso deste País. 

Viva a Revolução! Viva o 25 de Abril.   
   
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Manuel Monteiro Borges. 

Convido, agora, o porta-voz do Partido Socialista, Senhor Membro da Assembleia Aires 
dos Santos, que nos irá também dizer algumas palavras sobre o 25 de Abril. Faça favor.  

O Senhor Membro da Assembleia Aires Santos: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Colegas de Bancada, 
Camaradas, 
Estimado Público.  
Estamos hoje aqui para evocar e lembrar o 25 de Abril. Temos a plena 

consciência de que este 25 de Abril será diferente de todos os outros e um dos factores 
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mais marcantes, além da crise do País e dos momentos que nós vivemos, é o 
afastamento das comemorações de quem trabalhou para o tornar realizável. Todas essas 
atitudes querem dizer que algo vai mal na nossa sociedade, algo vai mal nas nossas 
políticas e nas nossas governações. 

Passados 38 anos, após o 25 de Abril, estamos perante vários ataques, muitos 
deles fundamentais, protagonizados pelo Governo e apadrinhados pelo Presidente da 
República, Professor Aníbal Cavaco Silva, que nós conhecemos, pois esteve em 
momentos muito importantes do nosso Concelho, essencialmente na Freguesia de Canas 
de Senhorim, com o início do encerramento dos Fornos Elétricos. 

Hoje em dia somos atacados, principalmente, pela falta de apoios e directrizes 
que possam capatultar a educação, o trabalho, a saúde, a justiça, a habitação, a 
solidariedade e a ação social. Assim, onde devíamos construir uma sociedade livre, 
activa, participativa, solidária, estamos a caminhar, a passos largos, para um País 
injusto, desequilibrado, empobrecido e cinzento, onde tem falhado tudo, o caso mais 
notório, a justiça social, onde as pessoas são simples números.  

Por isso, é necessário, neste dia sombrio da nossa história política, saber o que 
pensa, essencialmente, a nossa juventude após estas medidas. Porque será que não se 
estão a cumprir os ideais de Abril? Ou será que este Governo e estas políticas os querem 
esquecer? Nos dias de hoje os jovens sentem-se frustrados, sem perspetivas e sem rumo. 
Perguntam, muitas vezes, porque é que estudaram. Será para o desemprego? Para 
ocuparem, muitas vezes, tarefas para as quais não foram habilitados, ou serem 
convidados, como recentemente pelo Primeiro-Ministro, à emigração, partindo em 
busca de uma realização profissional e pessoal, bem longe de onde pensavam criar 
raízes e construir uma vida. Esta gente só dá maus exemplos pois não consegue atender 
os justos anseios destes jovens, que querem ajudar a construir o seu País num processo 
de progresso e de bem-estar. É preocupante quando um País deixa de dar condições a 
quem se quer realizar. É assim que resulta a indignação.  

Preocupante também, são os números galopantes do desemprego, onde o 
número sobe, assustadoramente, e pode conduzir a graves convulsões sociais que são 
bem latentes. Numa altura em que na nossa Democracia, tudo é precioso, e cada vez 
está mais ameaçada, é necessário confirmar Abril. Convém lembrar que as letras de 
Zeca Afonso estão cada vez mais activas; basta recordar aquela canção “Os Vampiros”. 

Somos um povo secular, cansado de sofrer, um pouco por todo o mundo, 
através das nossas comunidades que procuram dignificar Portugal, enquanto a casa mãe 
nem sempre as soube tratar com dignidade como aconteceu, recentemente, com o 
encerramento de alguns consulados espalhados pelo mundo. Há emigrantes que, hoje 
em dia, quando querem tratar de uma simples certidão, têm que fazer seiscentos 
quilómetros para se deslocar ao posto de atendimento mais próximo. Está-se a criar 
afastamento e dificuldades às pessoas que precisam de ter acesso aos serviços mais 
nobres, quando se deveria criar uma política de apoio e de protecção à emigração. 

Abril não pode ser Abril, se esquecermos os seus valores. Não podemos ficar 
impávidos a esta Troika e a este Governo, nem podemos ficar indiferentes ao aumento 
de encerramento de empresas, passando centenas de trabalhadores para o desemprego, 
causando-lhes desespero. Não podemos ficar indiferentes aos ataques mais recentes à 
Constituição Portuguesa. Não podemos ficar indiferentes ao decrescimento constante da 
cultura e do saber. Não podemos ficar indiferentes aos cortes sociais e aos apoios à 
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terceira idade. Não podemos ficar indiferentes a tudo que está a acontecer. Por isso 
temos que nos indignar, jamais poderemos ficar impávidos e indiferentes. Há tolerância 
zero neste dia. Estamos, assim, perante o aniversário de 38 anos de Abril mais cinzento 
da nossa história. Mesmo assim, tem que se dizer: Viva o 25 de Abril! 

Como nesta aldeia global nada passa despercebido e as datas da nossa história 
são conhecidas por todas as razões, da forma que todos sabemos, como os feriados 
municipais e os feriados nacionais, mesmo hoje, pela manhã, recebi uma mensagem do 
Partido Socialista Operário Espanhol com uma mensagem que acho que é muito 
importante e que devo aqui lê-la: “Nós somos adeptos do Partido e das suas doutrinas, 
seguindo com os bons exemplos e a reta conduta dos seus homens”. 

Viva o 25 de Abril! 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Aires dos Santos. Dando 

seguimento aos trabalhos, convido, agora, a Senhora Membro da Assembleia Dr.ª 
Alexandra Pinto, em representação do CDS-PP/PPD-PSD, para nos transmitir algumas 
palavras alusivas a esta data. Faça favor. 

A Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto: 
- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia, 
Exma. Senhora Presidente da Câmara, 
Exmos. Senhores Vereadores, 
Exmos. Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Caríssimo Público. 
Estamos aqui, de novo, reunidos para comemorar mais um aniversário do 25 

de Abril, relembrando e festejando os princípios que estiveram na origem deste 
acontecimento, princípios esses que eram Desenvolver, Descolonizar e Democratizar. 

Contudo, nos dias de hoje há muito quem questione qual o significado de nos 
reunirmos aqui trinta e oito anos depois do 25 de Abril, para levar a efeito uma 
comemoração que é, ela própria, empreendida pelos poderes constituídos. 

Desde logo, há um significado que remonta à memória como espaço de 
resistência e de luta. Bem sei que quando aconteceu este épico e marcante feito da 
história e da democracia em Portugal, ainda não existia. Mas por causa deste momento 
foram-me transmitidos os valores republicanos da liberdade, da justiça social e o ideal 
democrático.  

No 25 de Abril nascia um sonho de um País diferente. Um País livre e 
democrático, um Portugal mais justo e solidário, uma nação mais desenvolvida em que 
a riqueza fosse melhor repartida. Existiam ideias e projectos muito diferentes, como era 
próprio de uma sociedade que então descobria a liberdade e para si buscava um novo 
desígnio. Cresci, então, nessa Sociedade, com essa utopia, de que a liberdade havia sido 
uma conquista e que a luta para a sua preservação havia de continuar. A liberdade e a 
democracia que conquistámos exigem de todos sentido de responsabilidade e uma 
consciência clara da situação na qual Portugal se encontra. Todos os dias somos 
confrontados com a afirmação de que “é preciso fazer outro 25 de Abril”, isto porque, 
actualmente, nos deparamos perante os verdadeiros atropelos aos valores de Abril. 

Se é verdade que o 25 de Abril cumpriu, em devido tempo, a sua função, 
também não é menos verdade que, entretanto, nos deixamos degradar para patamares 
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inadmissíveis. Diariamente vêm a público autênticos escândalos que subvertem os mais 
elementares valores da justiça e da procura de uma sociedade mais igualitária. A 
corrupção, a impunidade e o compadrio a que se assiste, contaminam e degradam as 
nossas Instituições, a vida coletiva, a política e os próprios alicerces do Estado de 
Direito Democrático. Os Portugueses ficam chocados quando se lhes pedem grandes 
sacrifícios em nome da “crise” e constatam que, afinal, a “crise” não é para todos e 
existem excepções. O escândalo que constituem as várias e chorudas reformas 
acumuladas por alguns dos mais altos responsáveis do poder. A “vergonha” dos prémios 
milionários dos Gestores das nossas empresas, algumas a operarem e a imporem preços 
de serviços a todos nós em situação de verdadeiro monopólio. Como disse Sophia de 
Mello Breyner no poema “As pessoas sensíveis”: “Ganharás o pão com o suor do teu 
rosto”. Assim nos foi imposto. E não: “com o suor dos outros ganharás o pão”. 

A situação de privilégio de que gozam os Bancos e os banqueiros com lucros 
especulativos, à custa de todos nós, tributados muito abaixo dos rendimentos do 
trabalho. A teia de interesses que está instalada no aparelho do Estado e na vida política 
em geral, no mundo empresarial e da finança, é transversal e onde se inclui, não toda, 
mas quase toda a classe dirigente que, por isso, está desacreditada e sem qualquer 
autoridade moral para pedir sacrifícios à maioria da população que vê o “cinto” cada 
vez mais apertado. “Perdoai-lhe Senhor, porque eles sabem o que fazem”. Como diria 
Sophia de Mello Breyner, no mesmo poema. 

Que dizer do funcionamento da Justiça que, muitas vezes, envergonha o 
próprio nome, ilibando os ricos, os poderosos e os corruptos, condenado os mais fracos 
e vulneráveis. Que dizer dos nossos Jovens que, tal como eu, idealizaram um futuro 
melhor, com mais oportunidades para as quais passaram anos da sua vida a estudarem 
para conseguirem ir mais além e ao invés disso, assiste-se a um aumento do desemprego 
das camadas jovens, à “geração dos recibos verdes”, que vive em casa dos seus Pais até 
para além dos 30 anos, sem capacidade económica para ser independente, ter casa 
própria e ter um emprego estável.  

E o que fazem os nossos governantes? Mandam-nos emigrar, procurar 
oportunidades de emprego no estrangeiro. E perante isto os jovens portugueses 
interrogam-se para quê tanto sacrifício, para quê tanto estudo para ir mais além, se o 
mais além é no estrangeiro e só lá existem oportunidades para eles. Quando as 
oportunidades haveriam de ser criadas aqui, em Portugal, no País que nos viu nascer, 
que nos educou com os ideais de Abril, no País que estes querem servir e dar o seu 
contributo para que este cresça e se erga perante os congéneres europeus. Mas é mais 
fácil evitar um problema e mandá-los emigrar, do que enfrentar o problema e criar as 
oportunidades e dar-lhes que fazer aqui no seu País.  

E o que dizer da nossa Democracia? Poderemos considerar que vivemos em 
Democracia real, quando a comunicação social utiliza de forma deturpada o conceito de 
liberdade de imprensa para manipular a informação, dirigir campanhas políticas contra 
pessoas e tentar obter, dessa forma, incrementos nas vendas e, se possível, nos lucros, 
numa lógica do vale tudo? 

Poderemos considerar que vivemos numa Democracia real, quando, não 
poucas vezes, o valor da tolerância é abastardado, abrindo as portas a que, em muitas 
circunstâncias, os direitos das minorias se sobreponham aos da maioria? Em que, por 
vezes, parece que o direito do gatuno vale mais do que o do polícia, que o do difamador 
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vale mais que o do difamado, que o do trabalhador que não cumpre, vale mais do que o 
do desempregado que quer trabalhar, que o do usufrutuário do subsídio público vale 
mais do que o do contribuinte que lho paga ou que, dentro da sala de aula, o aluno pode 
ser senhor de tratar o Professor como muito bem lhe apetece?   

Poderemos também considerar que vivemos numa democracia real, quando 
nos endividamos de forma irresponsável e abraçamos crises políticas que nos colocam 
de joelhos perante o Mundo, agravando as injustiças sociais e infringindo pesada 
angústia e pesado sofrimento a muitos portugueses? 

Não é justo termos chegado a este ponto, nem foi para isto que recebemos 
tantos euros para ajudar o nosso desenvolvimento durante quase trinta anos. 
Esquecemo-nos da história da cigarra e a da formiga, que todos nós, quando alunos da 
instrução primária, ouvimos vezes sem conta. A par desta má gestão da coisa pública, 
também não faltou uma mentalidade geral de exagerado incentivo ao consumo. "Gaste 
agora e pague depois", apareceu como uma cultura natural, quando devia ser 
exactamente ao contrário. Com muita responsabilidade da Banca e mesmo dos mais 
diversos cronistas e opinadores que sobre tudo falam, tudo conhecem e todos criticam, 
fomos caminhando até um endividamento externo bem superior ao dobro do nosso 
produto interno bruto. Baralhamos os valores estruturantes da nossa sociedade, 
depreciamos a ética e o respeito pelos outros, quase clamamos a impunidade como 
direito adquirido e assumimos os valores materiais, como a principal razão da nossa 
existência e da nossa afirmação social.  

Há muito que estes sintomas eram claros na nossa sociedade. Há muito que 
devíamos ter percebido que o caminho que trilhávamos não nos poderia conduzir a bom 
resultado. Há muito que devíamos ter escutado, em vez de ter criticado, aqueles que têm 
vindo a alertar o País em geral, e os Partidos políticos em particular, para a necessidade 
de se mudar de rumo e de mentalidade.  

Mas, minhas Senhoras e meus Senhores, em minha opinião, todos estes 
problemas económicos e financeiros com que nos debatemos, são filhos de uma questão 
maior. São filhos do desgaste que o próprio regime político tem sofrido. Chegamos a 
um estado em que as pessoas estão cansadas da política e tendem a não acreditar em 
ninguém. Tendem a julgar todos pela mesma bitola, retirando, com isso, a indispensável 
credibilidade e fiabilidade que o poder político necessita para poder actuar com a força 
adequada à resolução dos graves problemas estruturais que enfrentamos. Cresceu a 
abstenção e o alheamento, e começa-se já a sentir a revolta. Temos de ser capazes de 
entender estes sinais e, rapidamente, encetar reformas urgentes no regime que, com 
forte e justo apoio popular, nasceu no dia 25 de Abril de 1974. Se os principais Partidos 
políticos não o entenderem e continuarem a guerrear-se, fechando as portas ao diálogo e 
à cooperação em nome do interesse nacional, iremos, seguramente, viver momentos 
ainda mais difíceis do que aqueles que já hoje podemos dar como certos para os 
próximos anos. Se não houver sentido da responsabilidade e se não se entender que o 
interesse nacional e do regime, tem de se sobrepor a tudo mais, não vislumbro qualquer 
espécie de miraculosa auto-regeneração; pelo contrário, vislumbro uma caminhada 
irresponsável até ao colapso. 

Enquanto cidadãos, temos a obrigação cívica de influenciar, para não dizer 
mesmo pressionar, quem tem a responsabilidade política directa de, uma vez por todas, 
tomar decisões corajosas que nos possam levar às reformas que o País e o regime 
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necessitam; fundamentalmente os partidos políticos, o Governo e o Presidente da 
República. Temos na nossa sociedade, gente de muito valor que pode liderar a nossa 
recuperação e a nossa caminhada no sentido do desenvolvimento e da respeitabilidade 
internacional. Gente dos mais diversos sectores: das empresas, da investigação 
científica, da vida académica, da área social, da economia, etc. Temos de saber 
aproveitar o conhecimento que hoje detemos e que no passado não existia. Temos de 
perceber como vamos utilizar o conhecimento e a riqueza que acumulamos e que antes 
não tínhamos, para diminuir o sofrimento por que teremos de passar e, ao mesmo 
tempo, para alavancar o nosso futuro o mais depressa possível.  

Nelas, e o nosso Executivo camarário na pessoa da Exma. Sra. Presidente da 
Câmara, tem sido exemplo dessa luta contra o poder na prossecução dos ideais de Abril, 
não baixou os braços e foi à luta em defesa das Freguesias, do Tribunal, do nosso 
Concelho. Não fugindo às suas responsabilidades, indo contra tudo e contra todos, 
enfrentado os problemas de frente, dando a cara por eles e pelo nosso Concelho. Não 
cedeu às ideologias do Partido ou do Governo, e enveredou por uma luta que pode não 
ter fim, mas não fique, Sra. Presidente, com remorsos ou com a consciência pesada, 
porque o povo não é cego e vê quem por si luta pela defesa dos seus interesses. 

Temos de acreditar e lutar por esta Nação, com tanta e tão rica história, de modo 
a que consigamos dobrar as dificuldades e oferecer às gerações futuras um legado 
melhor. Temos, por isso, de nos capacitar de que somos todos importantes. Todos, sem 
excepção! Não podemos pensar que o problema é dos outros e que o desempenho de 
cada um é apenas uma pequena gota no oceano, porque se assim pensarem todos, o País 
irá sucumbir aos pés dessa falsa ideia. Somos todos importantes. Temos todos de fazer, 
com profissionalismo e o melhor que sabemos, tudo aquilo que nos compete fazer. 
Temos todos de pensar em Portugal porque só assim, Portugal pode voltar a aspirar a 
ser do tamanho da sua História! 

Viva o 25 de Abril!  
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Alexandra Pinto pelo 

discurso que nos apresentou. Dou, de seguida, a palavra à Senhora Presidente da 
Câmara, Dra. Isaura Pedro, que nos irá dirigir algumas palavras alusivas a esta 
efeméride.  

A Senhora Presidente da Câmara Dr.ª Isaura Pedro: 
- Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, 
Caro Público. 
Uma saudação muito especial aos Bombeiros Voluntários de Nelas aqui 

presentes. Muito obrigado pela vossa presença. 
Falar dos direitos, liberdades e garantias adquire um significado especial em 

Abril. Abril de 1974 que é e será sempre sinónimo de liberdade e Abril de 1976 quando 
ganhámos a Constituição Democrática e a cultura dos direitos, liberdades e garantias, 
tornando-se parte importante da nossa identidade nacional. Portugal passou a ser, 
finalmente, um Estado de Direito, respeitador dos direitos humanos, marcado pela 
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igualdade de oportunidades e com uma dimensão social na área da saúde, da educação e 
da proteção social.  

Outra das grandes conquistas de Abril, e que hoje aqui comemoramos, é 
também o Poder Local Democrático. Hoje não restam dúvidas de que foi graças ao 
empenhamento e ao dinamismo dos eleitos locais que o País recuperou do enorme 
atraso com que se debatia. Poder Local que, ao longo de todos estes anos, foi vigilante, 
foi próximo das pessoas, testemunhou os dramas e as alegrias das suas vidas, geriu, 
reivindicou e revolucionou o País, principalmente aqui no interior. 

Bateu-se pelos serviços de proximidade e tem garantido, progressivamente, a 
coesão social, a humanização do território, tão necessárias para atenuar e combater as 
assimetrias e desigualdades do desenvolvimento. Todos conhecemos o papel que nós 
consideramos intocáveis das Autarquias, Municípios e Freguesias, no desenvolvimento 
do País, na prática de políticas de proximidade e que assumem, particular, importância 
nos momentos de crise como a que vivemos atualmente. Mas a liberdade e a democracia 
exigem, também, de todos nós sentido de responsabilidade e uma consciência clara dos 
factos recentes da nossa vida colectiva. 

Somos um País intervencionado pela troika, que tem que cumprir um 
memorando, negociado pelo Partido Socialista e subscrito, também, pelo PSD e pelo 
CDS. O nosso País, que há cerca de um ano estava no limiar da falência, vive da ajuda 
externa. Temos desemprego, novas formas de pobreza e de exclusão social e muito do 
que julgávamos adquirido é hoje, diariamente, colocado em causa; estamos perante a 
ditadura dos factos. É nesta perspetiva que devemos refletir sobre as reformas 
necessárias para ultrapassarmos este mau momento.  

Somos um País com mais de oitocentos anos de história, que sempre soube 
ultrapassar as dificuldades e todos nós sabemos dos custos e dos recursos materiais que 
representam os direitos cívicos e sociais constitucionalmente garantidos. Mas foi em 
nome desses direitos que a democracia portuguesa foi fundada e aquilo que mais espero 
é que, com sabedoria, bom senso, o esforço e o contributo de todos, se consiga 
reconstruir um futuro com esperança, consolidado na Constituição Democrática que 
ganhámos em Abril. 

Viva o Concelho de Nelas! Viva Portugal! 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara Municipal pelo seu discurso. 

Como sempre, irei como Presidente desta Assembleia, também dizer algumas palavras 
alusivas ao 25 de Abril.  

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, 
Exmos Senhores Vereadores, 
Exmos Senhores Membros da Assembleia, 
Exmos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, 
Representantes das Forças Vivas do Concelho, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Comemoramos este ano a efeméride histórica do 38.º aniversário do 25 de 

Abril, numa cerimónia que embora imbuída de grande simplicidade, tem enorme 
significado democrático. O dia 25 de Abril faz parte da categoria de acontecimentos que 
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restitui a política à sua dimensão essencial: a de um gesto inaugural que, contra todos os 
cálculos imediatos reivindica a urgência de uma atitude de cidadania. 

Tal como no passado, também este ano devemos aproveitar o aniversário do 25 de 
Abril para reflectir, não só sobre o estado do regime que nasceu há precisamente 38 anos, 
como, também, para lembrar aos poderes constituídos, o quanto falta para concretizar 
Abril. Se queremos mesmo defender o regime, não podemos deixar de colocar o dedo 
nas feridas. Fazer um discurso hipócrita e politicamente correto não é celebrar o 25 de 
Abril respeitando, quem corajosamente o levou o realizou. Defender a democracia é, em 
cada momento, apontar o que com ela não é compaginável e que tem de ser melhorado. 
Desde logo, há um significado que remonta à memória como espaço de 
resistência e defesa da cidadania. Lembro que em 1974 era um adolescente, como a 
maioria de vós, quando a intervenção dos Capitães pôs termo ao regime fascista e 
ditatorial.  

Para os mais cépticos que opinam que sem o 25 de Abril, estaríamos no mesmo 
ponto em que nos encontramos, ou seja num regime liberal-democrático, com uma 
economia de mercado, respondo-lhes dizendo que a memória do 25 de Abril é um 
suplemento de ideal para impedir que a democracia se reduza a uma pura rotação de 
elites, como infelizmente constatamos. No 25 de Abril, há uma mensagem viva de 
participação e de exercício da cidadania que dá à prática política um especial 
suplemento de exigência que devemos usar. 

O acto de cariz evocativo da liberdade é, para todos os que entendem, o que ela 
representa, na vivência responsável e democrática. Uma data a sempre recordar, pois ela 
restituiu Portugal à sua identidade própria e contribuiu para a sua integração na Europa 
e no Mundo como País livre. 

Contudo, passados 38 anos após o 25 de Abril, estão ainda longe de ser 
atingidos, no todo nacional, alguns preceitos fundamentais da nossa constituição. 
Refiro-me, nomeadamente à Educação, à Habitação, ao Emprego, à Saúde e à Justiça e 
à igualdade. Isto significa que, nestes 38 anos de avanços e recuos, continua por cumprir 
Abril. Abril que tinha como objetivo principal a Igualdade de Oportunidades para todos. 
Importa, por isso, que se faça um grande esforço, para que essas oportunidades sejam 
implementadas com celeridade, para que possamos, de facto, considerar-nos um País 
justo, equilibrado e solidário. Importa neste dia saber, principalmente, o que pensam os 
nossos jovens, passados que foram estes anos. Será que se cumpriu Abril? Será que 
Portugal não irá precisar deles no futuro? Não serão eles, em todos os vectores da 
sociedade que irão conduzir Portugal para que este possa continuar a ser uma Nação 
soberana e respeitada? Nos dias de hoje, a maioria dos jovens sentem-se frustrados e 
sem rumo e perguntam para que estudam. Porque concluem as Licenciaturas ou Cursos 
Técnicos? Adquirem formação técnica e profissional mas depois passam os dias a 
deambular à procura do emprego para que estão habilitados e querem dar o seu 
contributo à sociedade que os formou, e não conseguem.  

Esta minha preocupação, não visa atingir ou atacar este ou aquele Governo, 
mas sim toda a sociedade, nomeadamente aqueles que se encontram instalados nos 
lugares de decisão. A questão política/partidária não tem aqui cabimento, pois nenhum 
dos Governos após o 25 de Abril soube inverter a situação socio económica que 
atendesse aos anseios justos dos Jovens, Homens e Mulheres, que querem ajudar a 
construir o seu País, que querem contribuir para o seu progresso, que querem contribuir 
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para que haja uma sociedade bem melhor daquela em que hoje vivemos e não 
conseguem. 

Porque será que aqueles Jovens que tiveram de procurar noutros recantos 
internacionais uma melhor oportunidade e que não só a conseguiram, como são 
premiados, aceites, e muito respeitados? Será que esses mesmos jovens são feitos duma 
massa diferente daqueles que no seu País não se conseguem realizar? 

Preocupante é, também, o emprego na sua generalidade e sejam quais forem os 
culpados, deve-se, rapidamente, encontrar outro rumo, para que possamos todos de 
consciência tranquila, dizer que fizemos tudo para que este grave problema seja 
ultrapassado. Se compreendo que numa época de grande competitividade, é necessário 
corrigir o tecido produtivo, só o posso aceitar se aquilo que venha a ser feito, seja para a 
melhoria de todos os cidadãos, qualquer que seja a sua condição ou estatuto social. Na 
afirmação de que a Democracia é, e será, para mim a garantia da continuidade de Abril, 
também não será menos verdade que a Democracia só poderá existir se forem 
completados todos os seus princípios da mais elementar justiça e das necessidades do 
nosso País. Os portugueses são um povo que detém um passado secular, onde grandes 
feitos foram concretizados. Este povo que, ao longo dos séculos por todo o mundo, 
manteve e mantém bem viva a chama de Portugal, continua hoje nas nossas 
comunidades, em todos os Continentes, a dignificá-lo e a honra-lo sem esperar qualquer 
contrapartida. 

Por isso Abril não pode ser Abril sem se enfrentarem os problemas de hoje, 
porque os de ontem, não fomos capazes de os solucionar. Mais, verificamos que em 
muitos casos nem somos capazes de aceitar a responsabilidade sobre os mesmos. 
Temos, por isso que, sem querelas políticas, e todos ao mesmo tempo, fazer um grande 
esforço para encontrar os caminhos que acabem com a injustiça social, com a falta de 
emprego, com os problemas graves na saúde e na educação, para podermos de forma 
festiva comemorar Abril. 

Não podemos continuar imóveis perante o encerramento de empresas que 
quase todos os dias colocam centenas de portugueses, Homens e Mulheres, no 
desemprego e no desespero. Não podemos continuar indiferentes a ver pessoas que, pela 
madrugada, continuam a deslocarem-se aos Centros de Saúde para tentarem conseguir 
uma consulta ou, ainda, aquela grávida que dá à luz, a caminho do Hospital, porque a 
maternidade fica longínqua. Não podemos continuar a assistir, com serenidade, à falta 
de civismo, de educação e de disciplina. Não podemos aceitar que os professores sejam 
agredidos nas salas de aulas, ou fora delas, por um aluno, ou pelo seu encarregado de 
educação, como testemunho transmitido, ainda esta semana, num dos canais televisivos. 
Não podemos continuar alheios a assistir ao decrescimento constante da cultura e do 
saber, bem como indícios da falta de qualidade no nosso ensino, onde a vontade de 
estudar, de saber, de se cultivar ou mesmo de ensinar, que deveria ser um esforço 
realizado com prazer e não por obrigação, como acontece nos nossos dias.  

Não podemos continuar indiferentes a assistir à insegurança de pessoas e bens. 
Não podemos continuar complacentes à corrupção que alastra na nossa sociedade. Não 
podemos continuar indiferentes aos problemas dos nossos cidadãos com deficiência e 
promover rapidamente a sua inserção na sociedade.  

Também não podemos ficar impávidos quando nos querem encerrar serviços. 
Não podemos ficar impávidos quando nos pretendem acabar com algumas Freguesias. 
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Por último, e porque as pessoas estão primeiro, não podemos continuar indiferentes aos 
que, no silêncio das suas casas, por vergonha, passam fome porque não têm condições 
para sobreviver. 

Senhoras e Senhores Membros da Assembleia. Minhas Senhoras e meus 
Senhores. A importância deste acto, “Evocar Abril”, tem de ser para todos nós, e para os 
Portugueses em geral, um acto de consciência cívica, fazendo votos para que as 
questões que atrás mencionei sejam o dia-a-dia das nossas preocupações constantes, no 
nosso Concelho, no nosso País, ao serviço das nossas populações.  

Que a nossa consciência não possa lembrar-nos constantemente que andamos a 
perder energias com o supérfluo, em vez de as utilizarmos no essencial e trabalhar no 
dia-a-dia para um País mais justo e mais solidário. 

Esta é a minha preocupação, esta será, tenho a certeza, a preocupação de todos 
vós, esta será de certeza, a única razão que nos poderá levar a continuar a Evocar Abril. 

Viva Nelas! 
Viva Portugal! 
Viva o 25 de Abril!  
 Muito obrigado 
Vamos, de seguida, ouvir o Hino Nacional, pelo que convidava, todos os 

presentes a levantarem-se. 
 (Foi ouvido o Hino Nacional) 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado a todos pela vossa presença. Termina, assim, esta sessão 

solene comemorativa do 25 de Abril, desejando a todos os presentes um bom dia. E, se 
o entenderem, poder-nos-ão acompanhar no restante programa previsto para esta 
comemoração, nomeadamente o concerto que irá ser dado pela banda de Carvalhal 
Redondo, na Associação Cultural e Recreativa de Carvalhal Redondo. Bem hajam.   

 
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:  
 
 
  


