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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2010 
 

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

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

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito bom dia a todos. Vamos dar início a esta sessão extraordinária 

comemorativa do trigésimo sexto aniversário da revolução de Abril. 
Começo por cumprimentar a Senhora Presidente da Câmara, Senhora Dr.ª 

Isaura Pedro, os Senhores Secretários, os Senhores Vereadores, os Senhores Membros 
da Assembleia, os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, os Senhores 
Representantes das forças vivas do Concelho e o Exmo. Público presente. 

Estamos aqui reunidos para comemorar solenemente o 36.º aniversário da 
Revolução de 25 de Abril, a qual poderemos considerar como a data mais profunda e 
mais popular das revoluções portuguesas. Recordar Abril é um dever e uma obrigação 
de todos os Democratas para com os que tornaram possível esse marco na nossa 
História. 

É tradição desta Assembleia Municipal comemorar e invocar o 25 de Abril e, 
por isso, vou, de imediato, dar a palavra aos grupos parlamentares com representação 
nesta mesma Assembleia, conforme expresso na convocatória que vos dirigi. 

Convido, para iniciar, a porta-voz do Partido Popular Monárquico, Senhora 
Membro da Assembleia Maria José de Brito Correia. Faça favor. 

A Senhora Membro Maria José de Brito Correia.  
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 
Minhas Senhoras e meus Senhores. 
Muito bom dia. 
Em primeiro lugar gostaria de agradecer ao Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal o desafio que lançou aos líderes das Bancadas parlamentares para proferir 
algumas palavras nesta sessão comemorativa do 25 de Abril. É sempre proveitoso ouvir 
e discutir novas ideias. 

Para muitos que, como eu, têm apenas mais alguns anos que a Revolução dos 
Cravos, o 25 de Abril constitui, sobretudo, uma data histórica que é celebrada 
anualmente e, a respeito da qual, ouvimos os nossos Pais e os da sua geração falar e 
discutir, nem sempre com os mesmos pontos de vista. Na verdade, faço parte daquela 
geração em que esta revolução, ainda jovem, não estava instituída nos manuais 
escolares, nem nos meios de comunicação social sob a forma de filmes ou romances e 
que hoje possibilitam uma análise com distanciamento histórico mais apropriado. 

Apesar disto, para mim como para muitos, a efeméride é indissociável da 
palavra liberdade, ainda que o valor e significado que a minha geração dá à liberdade, 
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seja bastante diferente daquele que lhe é atribuído pelas gerações que viveram sobre 
regimes ditatoriais. É sobre a liberdade que hoje gostaria de vos falar.  

A liberdade é um direito que só pode ser exercido, em pleno, se for associado 
ao conhecimento, ou seja, a ignorância é um dos factores que condiciona a liberdade. 
Queria, por isso, relembrar o papel que todos temos na educação dos nossos jovens, não 
são só as escolas que devem fomentar a aquisição do conhecimento, mas todos nós, 
membros da sociedade, temos como dever contribuir para a formação de cidadãos 
esclarecidos que possam ser verdadeiramente livres. O conhecimento não se restringe 
apenas aos conteúdos formais ensinados nas escolas, mas a um conjunto de vivências 
que os nossos jovens devem ter a possibilidade de experimentar. Felizmente para todos 
nós, esta preocupação com a educação, o desporto e a cultura das nossas crianças e 
jovens não é uma preocupação de agora. Nelas tem há vários anos equipamentos, 
instalações, materiais e até iniciativas e acredito que sempre será dado o uso adequado a 
todas estas mais-valias, algumas herdadas dos executivos anteriores. Com elas criar-se-
ão, como tem sucedido, novas oportunidades de valorização e de crescimento de bons 
cidadãos neste Concelho. Saiba-se apoiar o associativismo, o voluntariado, os jovens e 
as crianças, como potenciais homens e mulheres de um Concelho livre e dinâmico. 

Principalmente nas actividades mais dirigidas aos adolescentes e jovens 
adultos, considero que faltam iniciativas mais abrangedoras que envolvam a vida para 
além do desporto e das actividades escutistas. Não é minha intenção diminuir o mérito 
que têm estas práticas, quer do desporto, quer do escutismo e a vivência de regras e de 
vida saudável que este tipo de actividades nos transmite. No entanto, parece-me que 
estas actividades, dada a sua Natureza, não são suficientemente abrangentes de todos os 
nossos jovens. Por isso, o Concelho tem de agarrar a sério outro tipo de iniciativas que 
atraiam mais jovens para que possam desenvolver-se e também ensinar-nos muito 
noutras áreas. A título de exemplo do que é possível fazer, quero aqui deixar uma 
palavra de louvor ao trabalho desenvolvido pelo grupo que na passada sexta-feira nos 
presenteou com a encenação da peça Soldadim Soldadum na Terra de Nenhum. Esta foi 
uma actividade desenvolvida por jovens deste Município que encheu o Teatro 
Municipal de miúdos e graúdos. 

Temos de incentivar e criar mais iniciativas idênticas ligadas a outras áreas do 
conhecimento como as Ciências e Artes, por exemplo, capazes de atrair mais dos nossos 
jovens e de lhes proporcionar experiências enriquecedoras e estimulantes de um 
desenvolvimento completo que inclua além das vertentes físicas e psicológicas a 
dimensão social do exercício da cidadania. Estas iniciativas, que devem ter o apoio das 
entidades oficiais, têm de surgir da comunidade e são um desafio para todos nós 
munícipes do Concelho de Nelas. 

No ano em que se celebra o Ano Europeu contra Pobreza e a Exclusão Social 
convém lembrar que uma das maiores pobrezas é a pobreza de espírito e que só com 
competências, conhecimento e empatia é possível fazer face às dificuldades com que 
todos nos deparamos. 

Termino lembrando o pensamento inicial, pois que só faz sentido ter e viver a 
liberdade, se essa vivência for feita num ambiente esclarecido, culto, informado e que 
possa fazer crescer o nosso Concelho.  

Viva a Liberdade.  
Viva o Concelho de Nelas com Liberdade e criemos o futuro da Liberdade. 
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O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Membro da Assembleia Maria José Brito Correia. 

Convido, agora, o porta-voz do Movimento Partido da Terra, o Senhor Membro da 
Assembleia Manuel Borges, que irá proferir algumas palavras sobre o 25 de Abril. 

O Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges: 
- Muito bom dia, Senhor Presidente da Assembleia, 
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia, 

             Exmo. Público. 
Como o Líder da minha Bancada não compareceu, não trago o discurso feito 

mas vou, de improviso, dirigir-vos umas breves palavras. 
Comemoramos hoje o 25 de Abril é acima de tudo lembrar-me do passado, 

pois no dia da revolução, em 1974, já trabalhava em Nelas no edifício da Câmara 
Municipal, mais concretamente no rés-do-chão onde estavam instaladas as Finanças. 
Vivi o 25 Abril de 1974 cá em Nelas e estou hoje, também, a comemorar o 25 de Abril 
em Nelas. 

A revolução de Abril foi feita com o objectivo de, em primeiro lugar, acabar 
com a guerra colonial e em segundo lugar atingir o desenvolvimento do povo. Estes 
desafios foram apresentados pelos famosos três D�s, e, que ainda hoje estão em curso. 

Voltando atrás e comparando Nelas nos dias de hoje com os tempos de 1974, 
entende-se bem o que é o 25 de Abril. Nelas era uma aldeia pequena, embora sempre 
fosse Concelho, com duas ou três ruas principais e hoje pode-se ver Nelas desenvolvida 
com um núcleo empresarial e todos os habitantes do nosso Concelho com um nível de 
qualidade de vida muito razoável. É isto o que vale o 25 de Abril, conseguindo imprimir 
um desenvolvimento em muitos aspectos. 

Resta que o actual Executivo continue a melhorar esse nível de vida das 
pessoas e a criar novos empregos, chamando para o Concelho novas empresas para 
colmatar o desemprego que nos vai atormentando. A falta de emprego é uma chaga na 
sociedade que acarreta vários problemas sociais. 

Faço um apelo ao Executivo para reforçar os ideais do 25 de Abril, que crie 
emprego e que desenvolva o Concelho. 

Viva o 25 de Abril. 
Viva a Liberdade. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Manuel Borges. De seguida, 

convido o Senhor Membro da Assembleia Rui Neves, do Partido Socialista, que 
também nos irá dirigir algumas palavras alusivas a esta data. Faça o favor. 

O Senhor Membro da Assembleia Rui Neves: 
- Muito bom dia, Senhor Presidente da Assembleia,  
Senhora Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, 

             Senhores Membros da Assembleia, 
             Demais público presente. 
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Trinta e seis anos depois do 25 de Abril vive-se uma situação de profunda 
apreensão. A economia e o desenvolvimento, praticamente estagnados, meio milhão de 
desempregados, mais de um quarto da população a viver da caridade pública ou privada, 
a acumulação de uma dívida pública que põe em causa a estabilidade do euro e onera, 
sem remédio, as gerações futuras. 

Sucedem-se os pretensos escândalos, as acusações ao Primeiro-Ministro, as 
campanhas negras dirigidas ao carácter, sem que a Justiça consiga decidir seja o que for, 
apenas alimentando um jornalismo imbuído do pior justo de socialismo e apenas 
preocupado com as audiências. A esmagadora maioria da população está cansada destas 
histórias. Refugia-se, hoje, na indiferença e na desconfiança. No meio do desinteresse 
geral pela política, o que vai grassando é a ideia falsa de que a corrupção é geral. Os 
Políticos, os Juízes, os Jornalistas, os Empresários e as elites não merecem confiança. 

A esta mistura de cultura, se não estivéssemos na União Europeia, o grande 
objectivo de Mário Soares, já estaríamos sujeitos a novos salvadores com o habitual 
cortejo de totalitarismo e intolerância. Mas mesmo num País da União Europeia, como a 
Itália, foi um ambiente semelhante, criado por uma Justiça presa das suas corporações e 
baseada em concepções datadas do século passado e um equivalente jornalismo que 
levaram o destroçar da esquerda em geral e da Democracia cristã. As bases da Itália 
moderna pós guerra colocaram em seu lugar Berlusconi, um poder pessoal de direita 
com crescimento inelutável da extrema-direita e dos partidos neo-fascistas.  

Pertenci a uma geração que tudo sacrificou em prol de um Portugal 
democrático, europeu e progressivo. Uma geração que pôs de lado carreiras 
profissionais e ambições pessoais, que lutou nos bancos da Universidade, na rua, que foi 
presa, perseguida, afastada e que suportou o exílio e a guerra colonial. Uma geração que 
apagou o indivíduo para que Portugal pudesse ser uma República Democrática, assente 
em Partidos políticos e ambicionando os níveis de progresso da Europa. E se tivemos a 
alegria de viver o 25 de Abril, hoje, esta geração que se aproxima inexoravelmente do 
seu ocaso político, vive frustrada e ansiosa com o que se passa no País. 

Quero, a este propósito, evocar o grande trovador desta geração, Adriano 
Correia de Oliveira e não tanto José Afonso, como a história oficial vai impondo, 
desaparecido jovem, vítima do ostracismo e da incompreensão, confirmando a máxima 
de que as revoluções devoram primeiro os seus heróis. 

Mas será que não valeu a pena tanto sacrifício? Trinta e seis anos após o 25 de 
Abril mesmo até sectores que eram motivo de orgulho para todos, começam a vacilar e 
a dar sinais inequívocos de desequilíbrio. O Poder Local Democrático foi, durante anos, 
responsável pela maior parte do investimento público no País contribuindo, 
decisivamente, para mudar a face de Portugal, sobretudo no interior esquecido e 
abandonado. Hoje, infelizmente, uma parte das Autarquias, para uns, poucas, para 
outros, mais do que devia, para uns, por má gestão, para outros, por quebra das receitas 
e de financiamento pelo Estado Central, vai-se sobrando ao caciquismo, fazendo dívida 
e actuando para satisfazerem interesses eleitorais, prejudicando, assim, o normal 
exercício das suas competências. 

O Serviço Nacional de Saúde, que foi uma das bandeiras do 25 de Abril, 
substituindo o sistema anterior, baseado nas Caixas de Previdência, em hospitais 
antiquados e precários, por um moderno sistema universal e tendencialmente gratuito, 
Centros de Saúde, onde as unidades de saúde, aliás, vão crescendo e hospitais novos e 
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funcionais. Mas a generalização dos serviços a toda a população, sofisticação cada vez 
maior dos meios de diagnóstico e tratamento e outros custos inerentes, criaram um 
grave problema de financiamento que, a não ser resolvido e não está a sê-lo, lançará o 
Serviço Nacional de Saúde na mediocridade e na decadência. 

Dito isto com alguma desesperança, reconheço, será que estamos, fatalmente, 
condenados ao empobrecimento? Será que não haverá remédio, remédio há sempre, o 
importante é que ele seja no quadro democrático que todos desejamos. 

Por isso, o quadro negro que aqui tracei, mas realista, é para alertar as nossas 
consciências de Autarcas, de que é necessário pôr mãos à obra para reconduzir o 
Portugal Democrático aos caminhos do progresso e do desenvolvimento. 

Talvez assim os Partidos do arco constitucional, que foram responsáveis pela 
instituição do regime democrático, o PS, o PSD e o CDS-PP, ponham de lado o 
acessório e consigam um acordo de regime, não de Governo, para que se estabeleçam as 
linhas básicas de uma Reforma da Justiça, da Educação, da Administração Pública, 
mesmo das funções do Estado, porque não?  

Se não for assim, não tenhamos dúvidas de que prosseguiremos, umas vezes, 
mais devagar, outras, mais depressa, o inexorável caminho para a mediocridade e para o 
empobrecimento.  

Muito obrigado.     
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Rui Neves. Dando 

seguimento à evocação desta data, convido, agora, o Senhor Membro da Assembleia Dr. 
Benjamim Pedro, que irá falar em nome da Coligação PPD-PSD/CDS-PP.  

O Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro: 
- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Exma. Senhora Presidente da Câmara, 
Exmos. Senhores Vereadores, 
Exmos. Senhores Membros da Assembleia, 
Exmos. Senhores Presidentes de Junta, 
Representantes das Forças Vivas do Concelho, 
Minhas Senhoras e meus Senhores. 
Estamos hoje aqui reunidos para comemorar, mais uma vez, o 25 de Abril, dia 

da Liberdade e da Democracia, cuja efeméride histórica, evoca o seu 36.º Aniversário, 
bem como o ano em que se comemoram os 100 anos da República. 

A Liberdade e a Democracia só existem quando se asseguram a todos a 
possibilidade de exercerem em absoluta plenitude os seus direitos e deveres. A 
Liberdade e a Democracia são, para todos nós, uma vivência diária, responsável e 
democrática. 

O 25 de Abril restitui a Portugal a sua Identidade Democrática, Pluralista e de 
Liberdade, em sua a sua Identidade Própria e contribuiu para a sua integração na Europa 
e no Mundo como País livre. Contudo, passados 36 anos após o 25 de Abril e volvidos 
100 anos da constituição da República, não foram ainda atingidos, no todo nacional, 
alguns objectivos fundamentais da nossa Constituição, tendo mesmo alguns, regredido 
nestes últimos anos, com a governação do Partido Socialista. Refiro-me, 
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essencialmente, à Educação, Saúde, Justiça e Emprego. Isto significa que nestes 36 anos 
de avanços e recuos, continua por cumprir Abril na sua plenitude. 

No entanto, os Portugueses são um povo que detém um passado secular, onde 
grandes feitos foram concretizados. Tenho esperança que, embora Portugal e o Mundo 
se apresentem com uma grave crise económica e social, uma recessão económica-
financeira gravíssima, o povo português mais uma vez, saberá ultrapassar tais 
dificuldades, dignificar e manter bem viva a chama da República e de Portugal. 

Temos, por isso, sem querelas político-partidárias, todos em conjunto, 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 altiva e respeitosa, comemorar Abril.  

Ao pretendermos, com esta cerimónia, evocar Abril, será para todos nós e para 
os Portugueses em geral, um acto de consciência cívica, fazendo votos para que as 
questões que atrás mencionei, sejam uma preocupação constante, no nosso Concelho e 
no nosso País. Esta é a nossa preocupação, a preocupação de todos nós e será, de 
certeza, a única razão que nos poderá levar a continuar a manter viva a chama do 25 de 
Abril. 

Viva a República. 
Viva Portugal.   
 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhor Membro da Assembleia Dr. Benjamim Pedro. De 

seguida, vai usar da palavra a Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Pedro. Faça o 
favor. 

A Senhora Presidente da Câmara: 
- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas, 
Exmos. Senhores Vereadores,  
Exmos. Senhores Membros da Assembleia Municipal,  
Exmos. Senhores Presidentes de Junta de Freguesia 
Exmos. Senhores Representantes dos Partidos Políticos,  
Minhas Senhoras e meus Senhores, 
Caro Público. 
Uma vez mais Abril� 
Quando celebramos e recordamos Abril procuramos sempre buscar os seus 

múltiplos significados e, fundamentalmente, procuramos justificar Abril pelo que nos 
trouxe. Recordamos a liberdade de expressão e de manifestação; a liberdade de 
associação; a Escola para Todos; a libertação dos Presos Políticos; o nascimento de 
novos Países; o aparecimento do Poder Local; a adesão à União Europeia; o fim da 
Guerra Colonial, da PIDE e da censura� em suma, a Democracia! 

Esta Mudança de Regime gerou, por tudo isto e muitas mais razões, um 
conjunto de sonhos e utopias pelas quais o Povo convictamente lutou e ambicionou, na 
busca da felicidade colectiva. 

Nessa época, várias foram as palavras de ordem da Revolução dos Cravos, e 
numa delas, que recordo pela actualidade do seu significado, o poeta dizia na canção � é 
preciso dar ao Povo o poder de produzir�. 
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Hoje, passados 36 anos, questiono: Tem o Povo essa capacidade de produzir 
livremente, ou o modelo de desenvolvimento social e económico em vigor permite ao 
Estado ainda permanecer no 24 de Abril?  

Ao olharmos para a sucessão de factos e de histórias que, diariamente, nos têm 
sido trazidas pela comunicação social, verificamos que, nos últimos anos, a vida pública 
portuguesa vive condicionada. Ninguém tem escapado às suspeições: Políticos, 
Empresários, forças de segurança, Magistrados, Dirigentes Desportivos e até a Igreja. 

Assim, se estou certa que valeu a pena a lutar pela Liberdade, já não estou tão 
certa que tenha sido para isto que o Povo tanto lutou... 

Por isso questiono: Será que Abril se justifica pela sociedade e pelo Estado que 
hoje temos? Era este o nosso sonho? 

Queríamos uma sociedade de Valores, mais justa, sem desigualdades sociais, 
em que o direito à educação, à saúde, à justiça, ao emprego, fosse uma realidade 
concreta. Ambicionámos uma sociedade de igualdade de oportunidades em que o mérito 
orientasse as escolhas e as decisões� 

Uma sociedade em que o Povo pudesse efectivamente produzir sem que 
houvesse interferências do Estado� e, infelizmente, isso não tem acontecido. 

Assistimos a escândalos diários das empresas do sector empresarial do Estado 
cujas decisões se pautam pelo amiguismo que prevalece em detrimento da equidade e 
do serviço público� 

Assistimos diariamente à descrença nas instituições e nos seus representantes: 
da Justiça ao sistema financeiro, da informação à Governação, o descrédito da 
Democracia, enquanto Estado de Direito, é a dura conclusão que retiramos passados 
todos estes anos... 

Esta visão pantanosa do estado da nossa Democracia, não pode, contudo, 
abalar-nos, muito menos fazer-nos desistir da utopia de Abril. 

Estes tristes exemplos, felizmente, não são a conduta da maioria dos 
portugueses, são apenas o resultado do enfoque da propaganda de alguma comunicação 
social que temos, cuja ética nem sempre está ao nível do direito da boa informação a 
que todos devemos ter acesso. Numa época de grande crise social, económica e 
financeira, é importante que se aproveite a oportunidade para inverter o rumo. 

A débil situação que o País atravessa e a necessidade de implementar um 
conjunto de medidas difíceis para corrigir os desvios que ao longo de anos foram 
acumulados são, também, oportunidades de mudança e para tal basta que o interesse 
nacional e o serviço público se sobreponham ao interesse de grupos ou do �Sistema�..  

Tenho esperança e confiança no nosso futuro. Acredito nas qualidades do Povo 
Português porque essa é, sem dúvida, a nossa maior riqueza. 

Para que esta mudança aconteça é preciso um grande empenhamento cívico e 
político de todos os cidadãos. Assim, para podermos levar o País na direcção mais 
adequada, é preciso muita lucidez, muita coragem, muita generosidade, sem 
oportunismo, sem demissão cívica e sem estupidez. 

Comemorar o 25 de Abril só faz sentido se for para analisar criticamente o 
presente, valorizando o que tem de positivo que é muito, corrigindo o que tem de 
negativo. É por isso que todos os contributos são necessários, quer os dos que celebram 
Abril manifestando as suas insatisfações e críticas, quer os que chamam a atenção com 
pertinência para os problemas. Todos somos responsáveis por melhorar a qualidade da 
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Democracia e por transmitir aos jovens a paixão pela Democracia e pelo respeito dos 
direitos do homem, incluindo as famílias, as escolas, os diversos movimentos ou 
associações cívicas, a comunicação social, os Autarcas e os titulares dos órgãos de 
soberania. 

A responsabilidade é tanto maior quanto maior é o poder exercido e, por isso, 
os Partidos Políticos e os titulares dos órgãos de soberania podem e devem fazer mais 
para incentivar a participação dos cidadãos e melhorar a qualidade da Democracia. 

A falta de debate político, a punição da diversidade de pontos de vistas de 
formas mais claras ou subtis, a corrupção, o populismo, o aproveitamento da ignorância 
para manipular eleitores ou vender ilusões, contribuem para afastar os jovens, ou os 
menos jovens, da luta política. 

O que é mais grave, contudo, é a atitude dos que se colocam numa posição 
hipercrítica da actividade política, cultivam uma maledicência autista, mas são 
incapazes de sacrificar tempo, ou disponibilidade, para se baterem pelo que consideram 
justo e necessário para Portugal.  

O futuro do 25 de Abril só pode assentar na maior qualidade da Democracia, 
quer nas instituições, quer a nível dos Partidos Políticos.  

Vamos defender Abril. 
Viva a República. 
Viva o Concelho de Nelas. 
Viva Portugal. 
Muito obrigado. 

 
O Senhor Presidente da Assembleia: 
- Muito obrigado Senhora Presidente da Câmara pelo seu discurso. Como 

sempre também eu passo a tecer algumas palavras e algumas considerações sobre a 
efeméride, que é invocada neste dia. 

Senhora Presidente da Câmara; 
Senhores Secretários; 
Senhores Vereadores; 
Senhores Presidentes de Junta de Freguesia; 
Senhores Membros da Assembleia Municipal; 
Senhores Representantes das forças vivas do Concelho; 
Minhas Senhoras e meus Senhores 
Reunimo-nos de novo para celebrar o aniversário da Revolução de 25 de Abril 

de 1974, este ano com novos eleitos, os quais aproveito para felicitar mais uma vez. 
Esta sessão solene tem lugar num momento muito particular da vida do nosso 

País. A crise em que vivemos não pode ser iludida e, num dia como o de hoje, haverá 
com certeza muitos portugueses que se interrogam sobre se foi este o País com que 
sonhámos em Abril de 1974, e que se interrogam ainda, se o 25 de Abril foi apenas um 
sonho. Para esses, tenho a dizer-lhes que o 25 de Abril não foi apenas um sonho, foi 
também a concretização prática de uma realidade. Essa concretização prática continua 
nos dias de hoje a ser alvo de ataques, porque as conquistas de Abril continuam a ser 
um estorvo a muitos intentos. 

Recordo-me dos silêncios que envolviam a palavra �liberdade�. Participei nos 
acontecimentos do 25 de Abril com generosidade, ignorância e ingenuidade mas gosto 
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de acreditar que guardei, desses meses e anos inaugurais, uma reserva de entusiasmo 
que continua a ser a razão de ser da minha relação com a política. Cito a minha 
experiência porque ela será idêntica à de muitos de vós: a herança do 25 de Abril 
continua a ser central para o modo de estar e de pensar a politica.  

Em 1974, com a proclamação da liberdade, o Movimento das Forças Armadas 
apresentou ao País, em síntese, um programa de acção, em que os principais objectivos 
assentavam nos célebres (três Dês): Descolonizar, Democratizar e Desenvolver. 

Hoje, 36 anos passados, encontramo-nos num período que é para muitos de 
incerteza, receio e até de alguma amargura: a crise financeira, despertada por um 
endeusamento do Mercado, conduziu-nos a um contexto nacional, europeu e mundial, 
caracterizada por um aumento brutal do desemprego e pela desaceleração da economia, 
em resultado disso e das sucessivas políticas contra os valores e o projecto de Abril, e 
ainda contra os desígnios constitucionais, os �3 Dês� que retratam a situação nacional 
actual são o Desemprego, a Dívida e a Dependência.  

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
É, pois, com profunda preocupação que, com o decorrer do tempo, tenho vindo 

a assistir a uma permanente degradação do regime e a um preocupante afastamento dos 
valores que ele, em si mesmo, encerra.  

Não podemos dizer que, pura e simplesmente, não vivemos em Democracia. 
Mas podemos e devemos reconhecer que há hoje fenómenos profundamente negativos 
que desvirtuam em grande medida o regime e põem, claramente, em causa essa mesma 
Democracia. Podemos e devemos reconhecê-los justamente nesta data. Quem defende a 
Democracia, tem a obrigação de perceber que ela nunca é um produto totalmente 
acabado e que carece de uma permanente defesa e atenção por parte da sociedade. 
Quando nos distraímos, a Democracia, de imediato, se degrada. E, nos últimos anos, 
temo-nos distraído com muita frequência. 

 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
O bom funcionamento da Justiça é a base de uma sociedade verdadeiramente 

desenvolvida. Infelizmente, todos temos a clara noção de que a Justiça atingiu o 
patamar mais baixo que, alguma vez, pensássemos que ela pudesse atingir. Não é 
sustentável argumentar que vivemos numa Democracia plena, enquanto tivermos o 
sistema de Justiça na situação em que Portugal o tem. Note-se, falo de Justiça como 
poderia falar de Saúde, ou Economia. 

Não há Democracia sem uma Justiça eficaz e independente. Sem uma Justiça 
competente, responsável e responsabilizadora e sem uma Justiça em que o rigor antes de 
ser imposta aos outros, seja imposta a si mesmo, como forma insubstituível da sua 
própria credibilização perante a sociedade. 

Se o propósito de comemorar este dia é defender o regime, não podemos 
deixar de colocar o dedo nas feridas. Fazer um discurso hipócrita e politicamente 
correcto, não é celebrar o 25 de Abril da forma que merece, quem corajosamente o 
tornou possível. Defender a Democracia é, em cada momento, apontar o que com ela 
não é compaginável e que, portanto, tem de ser melhorado. 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
Não é apenas a Justiça que tem de mudar. Também os decisores políticos, 

estejam eles no poder ou na oposição, têm de ser capazes de pôr o interesse público 
acima do seu interesse político ou partidário. Só vale a pena ganhar eleições se houver o 
firme propósito de governar e de arriscar. A liberdade confere-nos, também, o direito à 
indignação, à revolta contra todos aqueles que por más políticas parecem querer 
encerrar um País que, acreditamos, continua a ter futuro. Se a liberdade significa alguma 
coisa, será sobretudo o direito de dizer aos outros o que eles não querem ouvir, o que é, 
acima de tudo o direito à diferença. 

Quanto à política de investimentos do Governo, que não olha para o futuro das 
regiões mais desfavorecidas e, de forma errática procura soluções, afogando-nos em 
promessas que não serão seguramente cumpridas o que comprometerá, sem dúvida, o 
nosso futuro. No Concelho de Nelas, no meu Concelho, não se exige nem mais nem 
menos do Governo. Exige-se que o nosso Concelho seja tratado de igual forma como 
todos os outros. Refiro-me, nomeadamente, às redes de acessibilidade prementes para o 
nosso Concelho, que são o IC 12 e o IC 37. Não pretendo com isto deixar apenas um 
recado. Pretendo sim, fazer uma reivindicação pois o nosso Concelho merece mais. 

 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
A perda de uns valores pela sociedade e o enfraquecimento de outros 

estruturantes dela própria, complica, cada vez mais, a crise em que vivemos. Falo, 
nomeadamente, da confiança, pois sem ela a sociedade não funciona. E neste capítulo, a 
acção e o exemplo dos que estão nos cargos públicos ou de grande visibilidade pública, 
incluindo o sector privado, são fundamentais para a defesa desse valor inalienável, que é 
a confiança. Perante esta quebra de valores, não nos devemos admirar quando, 
quotidianamente, constatamos o aumento da criminalidade violenta e organizada. 
Devemos saber, também, que esta não é só fruto da crise económica, mas também da 
crise de valores e do mau funcionamento do regime.  

É de salientar que a corrupção é um dos fenómenos mais antagónicos do 
interesse público que se pode imaginar, porquanto significa que se decide contra o 
interesse colectivo sem olhar a meios para se beneficiar o interesse próprio ou 
particular. Também esta crise de valores e, em particular, a desconfiança nas 
instituições, não são seguramente alheias à comunicação social. Urge dizer, com 
frontalidade, que a evolução que este importante sector da sociedade e do regime têm 
vindo a sofrer, não é, em muitas circunstâncias, compaginável com os valores 
estruturantes da Democracia. 

Quando os Mass Media lutam pelas vendas e pelo lucro a qualquer preço, não 
é a mesma coisa que comunicar o que é de interesse social. Comunicação social é uma 
coisa, comunicação pelo lucro é algo bem diferente. A primeira é indissociável da 
Democracia, a segunda é, muitas vezes, adversária da Democracia. Manipular a 
informação, fazer títulos enganosos, desinformar as audiências, recortar os factos à 
medida, tratar de forma diferente o que é igual, não é seguramente saudável para um 
regime democrático. Fazer julgamentos populares nas páginas dos jornais, violar o 
segredo de justiça ou reunir fragmentos de verdade para contar uma mentira, não é 
liberdade de imprensa, é, antes de mais, alienar um importante dever democrático, de 
forma leviana e irresponsável.  
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Para esta crise de valores, contribui, ainda, o alinhamento político que alguns 
órgãos de comunicação fazem, sempre contra ou sempre a favor do poder. O 
alinhamento político não é uma posição que possa conviver com a objectividade da 
informação e a defesa da verdade. Todos temos a noção de que isso acontece, que esses 
fretes existem, e, por isso, todos temos também a noção que isso desacredita, antes do 
mais, a própria comunicação social.  

 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
O 25 de Abril faz parte da categoria de acontecimentos que faz retornar a 

política à sua dimensão essencial:  
A crise é, por vezes, um tempo de oportunidade para os mais ousados, audazes 

e mais competentes. 
Assim, contra tudo e contra todos, reivindico urgência para uma atitude de 

cidadania e de nacionalismo de forma a acabarmos com esta crise que teima em não nos 
abandonar. Porque só com trabalho, dedicação e seriedade é que seremos capazes de 
construir um Portugal melhor, mais próspero e mais confiante. Disse. 

Viva Nelas! 
Viva Portugal! 
Viva o 25 de Abril!  
 
Findo que está este momento, solene comemorativo do 25 de Abril, dou, por 

encerrada a sessão, convidando os presentes para nos acompanharem no restante 
programa previsto para esta comemoração, nomeadamente a inauguração do edifício 
social nas Oficinas Municipais, seguida de almoço convívio no mesmo local. 

Vamos, de seguida, ouvir o Hino Nacional, pelo que agradecia que todos nos 
puséssemos de pé. 

 
Após ouvido o Hino Nacional o Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a 

todos os presentes, desejando mais uma vez 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:  


