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ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Sessão Comemorativa do 40º Aniversário do 25 de Abr il de 1974 

 

------ Aos vinte e 25 dias do mês de Abril, do ano dois mi l e catorze, pelas dez horas, 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 1.ª Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal de Águeda , comemorativa do 40º Aniversário do 25 de Abril de 

1974. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Presidiu a esta sessão o Senhor Presidente da Assembleia Francisco Manuel Guedes 

Vitorino e foi secretariado pelas Senhoras Secretárias Carla Eliana Costa Tavares e Cristina 

Paula Fernandes da Cruz. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Constituída a Mesa e verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Mesa 

da Assembleia Municipal  cumprimenta os Deputados da Assembleia Municipal, o 

Executivo, a Comunicação Social e o Público presente e, pelas dez horas, declarou aberta a 

1ª Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 25 de Abril de 2014. ------------------------

------ Estiveram presentes nesta Sessão Solene os seguinte s Membros da Assembleia 

Municipal : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – PS; -------------------------------------------------------------

------Alberto José Fernandes Marques – PSD; --------------------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS; ------------------------------------------------------------

------ Carla Eliana da Costa Tavares – PS; -------------------------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP; -----------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Batista Guerra – PS; --------------------------------------------------------------------

------ Paulo Sérgio Gomes Tomáz – PS; ----------------------------------------------------------------------

------ Cristina Paula Fernandes da Cruz – PS; --------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira do Santos – PSD; ------------------------------------------------------------

------ Jorge Miguel santos Melo – PS; -------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS-PP; ----------------------------------------------------------

------ Abílio Ferreira Gomes da Silva - PS; -------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU; ------------------------------------------

------ António Jorge Pereira de Oliveira – PS; ---------------------------------------------------------------

------ Tiago Mendes dos Santos e Gomes Lavoura – PSD; ----------------------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares - PSD; --------------------------------------------------------------------

------ Maria Utilia Ferreira da Rocha Ferrão - PS; ----------------------------------------------------------
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------ Mário Dinis Marques de Figueiredo – PS; -------------------------------------------------------------

------ João Carlos da Fonseca Coelho - PSD; ---------------------------------------------------------------

------ Compareceram  igualmente à Sessão Extraordinária, os seguintes Pr esidentes de 

Junta de Freguesia (PJF): --------------------------------------------------------------------------------------

------ Albano Marques Abrantes – PJF de Aguada de Cima; --------------------------------------------

------ Fernando Miguel Moreira Ferreira, em substituição de Paulo Alexandre Guerra de 

Azevedo Seara – PJ da União das Freguesias de Águeda e Borralha; ------------------------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PJF de Fermentelos; --------------------------------------

------ Pedro Joaquim Faria de Oliveira Marques – PJF de Macinhata do Vouga; ------------------

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira; --

------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PJ da União das Freguesias de Recardães e 

Espinhel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mário Ramos Martins – PJ da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; ------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – PJ da União das Freguesias de Trofa, Segadães e 

Lamas do Vouga; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Executivo da Câmara Municipal encontrava-se por: ----------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente; -----------------------------------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – PS – Vereador; ---------------------------------------

------ Elsa Margarida de Melo Corga – PS – Vereadora; -------------------------------------------------

------ João Carlos Gomes Clemente – PS – Vereador ----------------------------------------------------

------ Edson Carlos Viegas Santos – PS – Vereador; ------------------------------------------------------

------ Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS – Vereador; ---------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal – Francisco Manu el Guedes Vitorino 

inicia esta sessão dirigindo-se a todos numa intervenção que a seguir e transcreve na 

íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- “Vamos então dar início a esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 

Águeda. Sejam bem-vindos à Sessão comemorativa do 40º aniversário do 25 de Abril. -------

-------- Ex.mos Srs. Membros dos grupos municipais e presidentes de junta de freguesia; -------

-------- Ex.mo Sr. Presidente da Câmara e Srs. vereadores; ----------------------------------------------

-------- Ex.mos Cidadãos e cidadãs que quiseram estar presentes nesta sessão comemorativa 

do 40º aniversário do 25 de abril, ou que a estão a acompanhar também através da Águeda 

TV; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ex.mo Maestro e orfeonistas do Orfeão de Águeda que hoje se associa a estas 

comemorações e nos dá a honra da sua presença; -------------------------------------------------------

-------- Ex.mos representantes da comunicação social. -----------------------------------------------------
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-------- Queria, antes de dar início à sessão, evocar duas figuras recentemente 

desaparecidas do nosso meio e que, no momento em que comemoramos o aniversário do 

25 de abril, não deixa de ser simbolicamente importante recordar: -----------------------------------

-------- O Dr. Valdemar Alves , primeiro presidente da Câmara Municipal de Águeda eleito 

após a Revolução, cujas funções desempenhou entre 1976 e 1979. Foi ainda presidente da 

Assembleia Municipal entre 1980 e 1982 e deputado da Nação entre 1980 e 1991. -------------

------ E ainda o Dr. José Santos Silva , que para além de professor na ESMC e meu colega 

durante vários anos, desempenhou funções de vereador na Câmara Municipal de Águeda 

entre 1979 e 1985 e foi membro da Assembleia Municipal entre 1994 e 2005. --------------------

------- São, cada um à sua maneira, dois grandes exemplos de intervenção cívica e política 

em prol do bem-estar das populações e da luta pela defesa da sua terra, a quem foram 

reconhecidas, por certo, muitas capacidades e competências, mas cuja ação não teria sido 

possível, pelo menos nos termos em que o foi, sem que se tivesse consumado uma das 

principais conquistas do 25 de Abril que foi a instauração do Poder Local democrático em 

Portugal. Portanto, ao 25 de Abril se deve o desabrochar destas duas figuras e por isso, no 

momento em que o comemoramos, faz todo o sentido evocar a sua memória e o seu 

legado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, minhas senhoras e meus senhores: -------------------------------------------------------

------ Comemoramos hoje o 40º aniversário da Revolução de Abril. Há precisamente 40 

anos, mais ou menos por esta hora, viviam-se momentos de incerteza e de angústia 

relativamente ao destino de um regime que durante quase 50 anos manteve o país sob o 

jugo da repressão. Não obstante as duvidas e as incertezas, os avanços e os recuos, as 

conquistas e os fracassos, a verdade é que, se vivemos hoje em liberdade, o devemos ao 

25 de Abril. As interpretações sobre o acontecimento têm sido muitas e variadas, não raras 

vezes ao sabor das conveniências: para uns, golpe de Estado, revolução, revolta, para 

outros golpe de Estado seguido de revolução, etc. Mais recentemente, sobretudo nos 

últimos 10 anos, tem vindo a afirmar-se uma nova linha de interpretação que procura retirar 

o “r” à revolução, fazendo do regime democrático que hoje temos uma espécie fenómeno 

evolutivo de algo que já vinha de trás. Uma interpretação que não sendo nova está 

carregada de significado ideológico que importa desmistificar. ----------------------------------------

-------- É precisamente sobre esta última interpretação que gostaria de tecer algumas 

considerações, não sem antes referir que, efetivamente, e por muito que se pretenda 

branquear a ação ou silenciar os seus protagonistas, conforme bem referiu Pacheco Pereira 

num texto publicado no jornal Público do passado dia 16, e cito: “no dia 25 de Abril começou 

a nascer uma democracia e ela apenas foi possível pelo que aconteceu nesse dia. O dia do 
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começo”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Sem querer entrar na esfera da Dr.ª Manuela Cruzeiro, que intervirá a seguir, nem 

proferir considerações teóricas sobre o significado do conceito de Revolução ou de Revolta, 

importa referir que tem vindo a assistir-se a um progressivo e deliberado branqueamento do 

significado do acontecimento em si, a partir de uma espécie de tentativa de reescrever a 

história, dando-lhe um sentido de evolução na continuidade. Partindo de supostos sinais de 

mudança do consulado Marcelista, o período revolucionário mais não seria do que um 

interregno num processo que se vinha desenhando e que acabaria, nos anos que se lhe 

seguiram, por florescer no regime democrático tal como o conhecemos hoje. Marcelo 

Caetano e a Ala Liberal do regime teriam em mente um projeto de reformas que deveria não 

só assegurar as liberdades fundamentais, como permitir a negociação da autodeterminação 

das províncias ultramarinas. Não fora o cansaço e o descontentamento de algumas franjas 

da sociedade portuguesa que abriram as porta à revolução, e a famosa «evolução na 

continuidade» ter-nos-ia conduzido diretamente ao que hoje temos, com a vantagem de 

evitarmos o “caos revolucionário” e os seus traumas. Em suma, a democracia existirá 

não por causa da revolução, mas apesar da revolução. -------------------------------------------------

----- Esta tem sido a narrativa frequentemente utilizada para transformar a revolução de abril 

numa espécie de epifenómeno dispensável, ou até um percalço, levando a crer que com ou 

sem o 25 de Abril estaríamos onde estamos, ou até melhor do que estamos hoje. --------------

------ Minhas senhoras e meus senhores, se quisermos analisar com rigor e objetividade o 

que o que realmente foi, e não o que poderia ter sido, considerar a democracia na linha de 

uma continuidade liberalizante, quando na verdade ela resulta de um corte abrupto e 

violento com o passado de ditadura e os seus fracassados impulsos reformadores, não 

deixa de ser uma mistificação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Como lembra, aliás, o historiador Fernando Rosas: “A democracia portuguesa, naquilo 

que tem de essencial, é uma democracia conquistada e não outorgada, fruto de uma rutura 

revolucionária que se sucedeu à incapacidade histórica de iniciativa auto-reformadora do 

regime”. Ou mesmo Pacheco Pereira, no texto a que já me referi: “A democracia significou 

direitos. Nenhum destes direitos foi concedido, todos foram conquistados”. -----------------------

------ Salvo melhor opinião, se outros argumentos não encontrássemos sobre o papel 

determinante do 25 de Abril na instauração da democracia e das liberdades, pense-se na 

diferença entre o que existia: a PIDE, a Censura, a União Nacional, a Ditadura; e o que 

passou a existir: o direito e o exercício de nos manifestarmos na rua (não obstante hoje, 

como antigamente, tantas vezes se considerar que o ato de manifestação é inoportuno, 

como inoportunas são tantas outras coisas quando se pretende calar o protesto), o direito e 
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o exercício de nos organizarmos, a passagem à legalidade dos partidos clandestinos e a 

génese de novos partidos, o direito de se falar e escrever livremente, o direito de votar em 

liberdade e escolher quem nos representa e quem nos governa. Que não subsistam 

dúvidas: tudo isto passou a existir graças ao 25 de Abril. Por mais que se tente, não é 

possível escamoteá-lo. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como última nota, gostaria ainda de me referir à questão das comemorações do 25 de 

Abril nestes últimos 40 anos. Atos mais ou menos ritualizados onde todas as vozes cabem, 

desde as que pretendem banalizar o acontecimento, até às que o fazem recuar no tempo, 

para o encerrar num passado anacrónico e definitivo. Sabemos que, ano após ano, nas 

semanas que antecedem a efeméride, têm proliferado com grande popularidade as 

memórias, os testemunhos, as biografias e outros formatos, cuja curiosidade e interesse é 

em grande parte alimentado pelos media. Realmente, o 25 de Abril ainda vende! Dá-se da 

revolução, contudo, uma imagem essencialmente lúdica, ou mesmo “folclórica” (com todo o 

respeito pelo folclore…), e que, no fundo, mais não faz do que responder à pergunta “onde 

estavas no 25 de Abril?”. Esta leitura dos acontecimentos que, em conjunto com os rituais 

comemoracionistas, por vezes estéreis, que têm acontecido um pouco por todo o país, não 

só têm contribuído para reduzir o 25 de Abril ao tal epifenómeno que supostamente terá 

vindo atrapalhar uma evolução que estaria em curso, como têm empobrecido e 

comprometido a compreensão da intensidade com que se viveram aqueles tempos e o 

período que se lhe seguiu. Mais, têm até ajudado à desvalorização das conquistas de Abril e 

até à resignação e desencantamento com que, infeliz e perigosamente, hoje, se encaram os 

valores da liberdade e da democracia. ------------------------------------------------------------------------

------ Mas, pior do que tudo isto, 40 anos depois do 25 de Abril, é o que parece estar em 

causa nestas comemorações oficiais: conforme alguém escreveu recentemente, o que 

parece estar em causa não é o estado da nossa democracia, não são as extraordinárias 

conquistas que ele nos proporcionou, não é a democratização do ensino, a enorme redução 

da mortalidade infantil, a melhoria de todos os indicadores de saúde e de qualidade de vida 

dos portugueses. Os direitos laborais, a liberdade de associação, de organização e de 

expressão. Não é a liberdade de imprensa. Não é a democracia e as eleições livres. O 

debate não é sequer sobre as comemorações que era necessário fazer à luz do contexto em 

que vivemos. O debate é sobre quanto custa comemorar 40 anos de liberdade e, pior do 

que isso, como “privatizar”, as próprias comemorações através da ideia sui generis de se 

encontrar mecenas para suportar os seus custos. Do meu ponto de vista, é talvez este o 

retrato mais triste (à falta de outro termo) do estado a que se chegou quanto ao modo como 

se encaram as comemorações do 25 de Abril. Conforme alguém disse muito recentemente, 
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num momento em que a realidade do país é dominada pelo primado da economia e da 

austeridade, nada melhor para fazer esquecer o passado do que transformar a celebração 

num atentado às finanças públicas. ---------------------------------------------------------------------------

------ Ora, o melhor mecenato que se poderia encontrar para celebrar o 25 de Abril seria o 

dos cidadãos. Aqueles que se revêm no 25 de Abril, aqueles que, para além da liberdade e 

da democracia, viram acrescentar-lhe a ambição de justiça social num país profundamente 

desigual como era aquele que se vivia. Uma ambição que é hoje, infelizmente, retratada por 

muitos como uma opção histórica irresponsável de quem quis viver acima das suas 

possibilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, e com todo o respeito por todas as posições sobre este assunto, se para 

comemorar a liberdade e a democracia for necessário encontrar alguém que suporte as 

despesas, então que seja comemorado pelo povo, através dos seus impostos, que pelo 

menos não necessita de patrocínios.” -------------------------------------------------------------------------  

------ A sessão prossegue, dando a palavra a 2 jovens estudantes, presidentes das 

associações de estudantes das Escolas Secundárias de Águeda, Ana Clara Graça  – 

presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Marques de Castilho e Rui 

Pinheiro  – presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Adolfo Portela. --

------ Ana Clara Graça – Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária 

Marques de Castilho: ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Quando o Sr. Professor Francisco Vitorino me abordou para vir aqui falar hoje sobre o 

que foi o 25 de Abril e sobre o que é para nós hoje, eu confesso que me fez ponderar sobre 

o que é a Liberdade. O que é afinal para nós, jovens, principalmente no meu caso, a 

Liberdade. Ora, a conclusão a que eu cheguei, foi que para nós, a Liberdade é um bem 

adquirido, algo inquestionável e imensurável. Agimos como queremos, dizemos 

praticamente tudo o que pensamos, sem jamais colocar a hipótese de não o poder fazer. ----

------ Expressões como: “Não podes fazer isso” ou “não podes dizer aquilo” são quase que 

absolutamente alheias a esta geração, que é a minha. Isto a que nós chamamos Liberdade, 

é algo precioso e que na minha opinião requer consciência e até contenção. Contenção na 

medida em que nós abusamos um pouco da liberdade que temos: quer da liberdade de 

expressão, quer da liberdade nos atos. Apesar de raramente ponderarmos acerca disso, 

temos nas nossas mão os poder de nos determinarmos a nós mesmos o que há 40 anos 

atrás não era possível; não existia opção de escolha. A palavra de ordem era obedecer e 

parece-me a mim que hoje não aproveitamos as mil e uma oportunidades que nos são 

concedidas. Esquecemo-nos constantemente daquilo porque passaram e lutaram os 

portugueses no passado. Vivemos neste país assim distraído, desmemoriado, quase, 
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atrevo-me a dizer. Pensamos que aquele dia de Abril de 74 foi quase na altura das cavernas 

e que não foi nada connosco. Portanto, não temos nada com que nos preocupar. Não é bem 

assim. Esse quase mítico dia foi apenas há 40 anos o que, na evolução de um povo, é 

pouco. Muito pouco! -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Somos, assim, este Portugal esquecido; este Portugal que coloca num passado 

distante, aqueles que, como terá escrito Pessoa: “não bebiam café nem vinho/ bebiam 

Verdade e Liberdade” aqueles que oprimiram este povo durante décadas, aqueles que 

retiraram a individualidade de cada um e aqueles que fizeram com que os portugueses 

colocassem em marcha aquela florida revolta. ------------------------------------------------------------- 

------ Convido-vos assim a que não andem distraídos, a que não pensem nesta luta de toda 

esta Liberdade, apenas nesta data, 25 de abril e, finalmente, apelo a que nós jovens 

respeitemos e principalmente preservemos, a nossa liberdade que tanto nos identifica. -------

------ E quando sentirem a nossa pátria mais pequena e mais fraca, tenham presentes as 

palavras do nosso conterrâneo Manuel Alegre que passo a citar: “há sempre uma candeia/ 

dentro da própria desgraça/ há sempre alguém que semeia/ canções no vento que passa/ 

Mesmo na noite mais triste/ em tempo de servidão/ há sempre alguém que resiste/ há 

sempre alguém que diz não!” ------------------------------------------------------------------------------------

------ Quem sabe se não poderemos vir a ser nós, esse alguém!” -------------------------------------

------- Rui Pinheiro – Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Adolfo 

Portela: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “40 anos depois, celebramos a vitória de Abril de 74 que derrotou a ditadura e devolveu 

a liberdade às gerações futuras. --------------------------------------------------------------------------------

------ Hoje, a convite do Sr. Presidente da Mesa estou aqui representando a minha geração, 

para relembrar as vivências e os sonhos dos jovens de 74 e quão diferente é a vida de 

quem, como eu, está agora a iniciar a idade adulta. ------------------------------------------------------

------ Até 1974, prosseguir os estudos e atingir o ensino superior era apenas uma minoria. As 

dificuldades financeiras, que impossibilitavam o progresso nos estudos, levavam também à 

emigração de uma geração pouco qualificada que partia apenas com uma mala de cartão. 

Por outro lado, o serviço militar, empurrava os jovens para uma guerra colonial que, para 

uma esmagadora maioria, era uma guerra sem nexo e obrigava ainda um grande número a 

fugir a salto, fugindo assim do seu país sem saber como e quando havia de regressar. -------

------ Hoje, sem mala de cartão, mas com diploma na mão, partimos à procura de novas 

oportunidades que o nosso país não foi capaz de construir nestes 40 anos de democracia. --

------ Fugimos da pobreza e da guerra: duma pobreza envergonhada e de uma guerra não 

declarada; uma pobreza de esperança no futuro e nos ideais de Abril; uma guerra dos 
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mercados que hoje condicionam a nossa democracia e determinam as políticas do Governo; 

------ Fugimos também de uma nova ditadura que através das novas tecnologias nos 

controla, nos vigia, e nos limita em tudo o que fazemos. Está na hora de deixar de fugir! Está 

na hora de agir! Fazer um balanço destes 40 anos e inverter o curso da História! Tal como 

em 1974, temos de encontrar força para enfrentar as novas ditaduras e, com cravos, com 

rosas ou SMS, fazer uma nova revolução sem sangue, que nos traga igualdade de 

oportunidade e uma nova esperança no futuro. ------------------------------------------------------------

------ Se me perguntarem se valeu a pena, claro que valeu! --------------------------------------------

------ Se me perguntarem se é necessária uma nova revolução, claro que é preciso! ------------

------ Mas quantos de nós estamos dispostos a levantar o rabo da cadeira e ir de Santarém a 

Lisboa ou, aliás, de Lisboa a Bruxelas, para mudar o rumo das coisas?” ---------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia  agradece a participação dos jovens intervenientes 

afirmando que, para um professor, é sempre um orgulho ouvi-los e convida de seguida, para 

intervir, a Sr.ª Dr.ª Manuela Cruzeiro, proferindo antes, as seguintes palavras: -------------------

----- “A Dr.ª Manuela Cruzeiro é uma pessoa que muito estimo e admiro, pessoal e 

intelectualmente, e que conheço há mais de 20 anos, num tempo em que também eu, 

acabado de sair dos bancos da faculdade, dava os meus primeiros passos em matéria de 

intervenção cívica, como todos fazemos, quando somos mais novos. -------------------------------

------ Mestre em Filosofia Social e Política, é investigadora do Centro de Estudos Sociais, 

onde integra o Núcleo de Estudos Culturais Comparados. Foi investigadora do Centro de 

Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra de 1987 a 2009, onde se destaca o 

seu trabalho de investigação na área da História Oral, através da recolha, tratamento e 

publicação de testemunhos diretos dos protagonistas da Revolução de Abril. Organizou e 

participou em inúmeras iniciativas de natureza académica e cívica relacionadas com a 

divulgação e promoção da história e dos ideais de Abril. Na área pedagógica coordenou a 

produção de materiais didáticos sobre o 25 de Abril e participou em debates, colóquios, 

encontros e ações de formação relativamente a este tema. --------------------------------------------

------ Os seus interesses atuais são o estudo da Revolução de 1974, nas suas dimensões 

histórica, imaginária e simbólica; a problemática da História Oral; os movimentos de 

resistência à ditadura, especialmente entre as mulheres e a juventude académica; cultura e 

identidade portuguesas, particularmente a partir da obra de Eduardo Lourenço. -----------------

------ Publicou, entre outros, os livros: Vasco Lourenço - Do Interior da Revolução (2009); 

Anos Inquietos - Vozes do Movimento Estudantil em Coimbra, em coautoria com Rui 

Bebiano (2006); Melo Antunes: O sonhador pragmático (2004); Maria Eugénia Varela 

Gomes - Contra Ventos e Marés (2003); Tempos de Eduardo Lourenço - Fotobiografia, em 
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coautoria com Maria Manuel Baptista (2003).” --------------------------------------------------------------

----- Após breve apresentação e os respetivos agradecimentos, passa a palavra à Sra. Dra. 

Maria Manuela Cruzeiro, cuja intervenção se transcreve na íntegra: -------------------------------

------ “Então uma muito breve palavra de agradecimento, pelo honroso convite para 

participar aqui, nesta sessão tão simbólica e tão significativa, saudar em geral e sem 

especificar todos os representantes do poder autárquico aqui presentes, porque a maior 

saudação que se lhes pode fazer é englobá-los todos nessa homenagem de serem os 

representantes do poder autárquico democrático, uma das grandes conquistas do 25 de 

Abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas de todos, se me permitem, uma palavra especial ao meu amigo de longa data, 

presidente da Mesa da Assembleia, Francisco Vitorino, não por ser o presidente, mas 

justamente por esses laços de amizade, solidariedade, camaradagem, apesar das 

diferenças de idade que se mantêm ao longo dos anos e que depois fazem com que 

aconteçam estas surpresas, de um dia receber um telefonema de Águeda a dizer que o Dr. 

Francisco Vitorino, que eu não via há muitos anos, me queria numa sessão solene do 25 de 

Abril . Obrigada por essa lembrança. --------------------------------------------------------------------------

------ E, posto isto, passaria um conjunto de reflexões que elaborei para esta circunstância. 

40 anos de Abril. O país assinala – não digo comemora, e já perceberão porquê – esta data 

de uma forma estranha e penso que para muitos, mesmo muito inquietante. Vivemos 

durante todo este mês e com maior intensidade esta semana, num país a dois ritmos, a 

duas velocidades. Verdadeiramente, são dois países que seguem, paralelamente, caminhos 

tão diferentes, que é impossível que se encontrem. De um lado, o país envolvido na 

evocação do 25 de Abril e que se multiplica em iniciativas políticas, académicas, artísticas, 

tais como: conferencias, colóquios, debates (oficiais ou não, populares ou não), mas 

também concertos, espetáculos de toda a ordem, publicações em série que se atropelam 

nas bancas, reedições de velhos materiais, com novas roupagens ou novas edições com 

sabor a velho, descobertas, revelações, furos editoriais, enfim, uma sequência vertiginosa, 

justamente porque marcada pela lei implacável dos mercados. 40 Anos, data redonda, o 

país compra, Abril rende; há que aproveitar! ----------------------------------------------------------------

------ Do outro lado, o país real que avança obstinadamente no sentido em tudo contrário aos 

valores e conquistas de Abril e que persegue com a determinação dos suicidas o 

desmantelamento sistemático de tudo o que ainda resta desse património coletivo e que, por 

suprema ironia, se desdobra, justamente neste mês de Abril, em reuniões também, também 

em encontros, em avaliações e compromissos de que o povo, que em tempos foi “quem 

mais ordena” está completamente ausente. -----------------------------------------------------------------
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------ Neste país, infelizmente tão mais real, as entidades para quem se governa e a quem 

se apresentam contas, porque é justamente e apenas de contas que se trata, são os 

burocratas de Bruxelas, o capital financeiro e a hegemonia defensiva de Berlim. Uma trilogia 

mortífera. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Chego a pensar que não há coincidências e que este apertado calendário negocial, 

justamente no mês de abril, repito, tenha implícito um cínico aviso. O sonho acabou! Bem-

vindos ao país real. E, com ele, um ainda mais cínico e maquiavélico plano de desforra ou 

de vingança histórica. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em suma, a inquietação que me assalta nestes dias, não vem obviamente da 

circunstância sempre feliz de se comemorar Abril. Vem, sim, deste tipo de comemorações 

concretas, concentradas no tempo, num atropelo frenético de eventos, uma espécie de 

overdose que deixa a muitos a sensação de excesso, de indigestão e que habilmente 

manipulada pode mesmo transformar-se em vacina preventiva e quem sabe mesmo em 

dose letal. Não confessadas, obviamente, mas disfarçadas porque a morte tem mil rostos e 

a comemoração do 25 de Abril pelo poder politico atual, lembra muita veze o beijo da morte. 

Hoje mesmo, possivelmente a esta mesma hora duas manifestações ocorrem, 

aparentemente com o mesmo objetivo: comemorar o 25 de Abril! E, no entanto 

completamente distinta na sua: a sessão solene da Assembleia da República e a 

manifestação promovida pela Associação 25 de Abril. Os factos são conhecidos e têm 

alimentado até uma comunicação social, ávida de pequenos incidentes, de intrigas, de 

escândalos de fait divers que escondem as verdadeiras questões que nos deviam mobilizar 

como povo. Não é de agora! Já há muitos anos que essa tendência para o acessório se 

verifica. Lembro-me, por exemplo, da magna questão de saber quem, das figuras públicas, 

presentes no parlamento, põe e não põe cravo, o que é sempre objeto de imensa 

curiosidade por parte dos jornalistas. A esse respeito e, enfim, de passagem, uma certeza 

pelo menos nos tranquiliza, no meio de tanta incerteza: o Presidente da República, 

certamente, não porá cravo na lapela. Não é de agora como disse, mas hoje, o episódio da 

recusa em dar a palavra aos representantes dos capitães, a sua ausência na Assembleia da 

República e a decisão de comemorarem Abril em separado, ganha uma dimensão e um 

significador maior do que mero incidente anedótico. É o assumir claro de que o 25 de Abril 

divide, separa e distingue os portugueses mais do que nunca. ----------------------------------------

------ Recuemos um pouco. A relação com esta data histórica, uma das mais importantes do 

nosso séc. XX, por parte do poder político que a ela e só a ela deve a sua existência, nunca 

foi pacífica, sejamos claros! Ao longo de trinta e sete anos de Democracia assistimos por 

parte de partidos como o PSD e o CDS a tentativas várias de disfarçar esse incómodo, esse 
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desconforto de ter de comemorar uma revolução. Das mais engenhosas às mais grosseiras 

todas foram ensaiadas. Contudo, a mais usual e de maior sucesso é a versão popular da 

concebida máxima “ se não tens força, junta-te a eles”. Dito de outra forma, o 25 de Abril é 

de todos, é um património coletivo do qual ninguém se pode apropriar abusivamente. Assim 

se foi construindo uma unanimidade só possível na base de uma versão mínima ou 

minimalista do 25 de Abril. Ao longo de trinta e sete anos, portanto, Abril foi comemorado, 

tão-somente, como o dia da Liberdade. É bom, mas não é tudo. E nele, nesse dia da 

Liberdade, cabiam todas as vozes; desde as mais sentidas e genuínas às mais indiferentes 

ou mesmo às que comemoravam Abril para esquecer Abril ou, pelo menos, para o fazer 

recuar num tempo e encerrar num passado anacrónico e definitivo. Ou seja: a unanimidade 

ficava pelo símbolo, pelo festejo de um dia onde o entusiasmo de uns e o calculismo de 

outros se juntavam para considerar esse tal momento puro, intocável, perfeito. Afinal, que 

mal poderia vir do facto de um dia, apenas um dia no ano, se lembrar Abril, quando ficavam 

os restantes 364 dias para lhes bater a memória, afeiçoando às conveniências do momento, 

quando não mesmo para atacar sistemática e metodicamente as conquistas e as promessas 

dessa madrugada com que sonhámos. -----------------------------------------------------------------------

------ E que mal poderia vir de um dia no ano, deixar que os responsáveis por esse tal 

momento feito pelos capitães de Abril abandonassem o silêncio a que se submeteram e 

emergissem cravos nas botoeiras, orgulhos nos olhares mais velhos, mais dignos, mais 

indestrutíveis se ficavam os outros 364 dias para os destratar e humilhar, considerando-os 

não simples cidadãos, mas exatamente cidadãos de segunda. Na verdade, 

surpreendentemente, a sua participação na revolução, muito longe de lhes garantir o 

estatuto de heróis, antes lhes garantiu o estatuto de implicados, como dizia com suprema 

ironia o maior de todos Salgueiro Maia. Então não foi esse mesmo Salgueiro Maia, 

perseguido e prejudicado na sua carreira militar, recusando-lhe o comando da sua escola de 

cavalaria, a ele que comandou a força militar mais importante que derrubou a ditadura? E 

não recusaram uma pensão de sobrevivência à sua viúva, por altos serviços prestados à 

Pátria quando, exatamente na mesma altura a deram a dois agentes da PIDE, exatamente 

pelas razões evocadas: “altos serviços prestados à Pátria”? E os outros seus camaradas? O 

que lhes aconteceu? O que aconteceu a Otelo Saraiva de Carvalho, a Vasco Lourenço, a 

Victor Alves, a Melo Antunes, a Carlos Fabião, para só citar nomes sonantes porque eles 

foram muitos, como sabemos. Passaram à reserva depois de verem congelada a sua 

progressão na carreira. Não passaram de tenentes – coronéis, por mais mérito e 

competências que tivessem, posto que aliás ficou a grande maioria dos capitães de Abril. A 

velha hierarquia, que nunca aceitou como promoção o mérito revolucionário, acabou pois 
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por neutralizar, por cilindrar os seus militares mais valorosos, os militares de Abril. -------------

------ É no mínimo paradoxal que se festeje a Liberdade e a Democracia e se trate desta 

forma indigna quem no-las ofereceu. E essa foi, sem dúvida, uma das maiores 

perversidades e fragilidades do sistema político durante todos estes anos. ------------------------

------ Mas esse tratamento indigno atingiu este ano, por isso eu falava de 37 anos de 

Democracia e Liberdade, limites inadmissíveis que ferem não só os diretamente visados – 

os representantes dos capitães, mas o próprio 25 de Abril na sua essência, na sua raiz e os 

valores supremos que representa da Liberdade e da Democracia. -----------------------------------

------ Não faz sentido! É um escândalo, mesmo, que o poder político, atual, fale de Liberdade 

e ao mesmo tempo despreze a sua dimensão básica e primeira: a liberdade de expressão, 

aos capitães de Abril! Justamente aos capitães de Abril! Como não faz sentido insinuar que 

eles, ao reivindicarem o direito à palavra, não respeitam as regras da Democracia; -------------

------ Eles que, ao atuar como atuaram, isto é: tomando o poder para o devolver ao povo em 

eleições livres e democráticas, conquistaram com plena justiça o estatuto, o mais alto 

estatuto, de não receber lições de democracia, de ninguém! -------------------------------------------

------- E não deixa de causar perplexidade e inquietação que tudo isto se faça invocando o 

Alfa e o Ómega de um Governo: a celebrada normalidade democrática, justamente por parte 

de quem, cavalgando a circunstância excecional da crise em que vivemos, tem levado a 

cabo o mais extenso e profundo ataque ao regime democrático, saído da Revolução de 25 

de Abril de 74 e consagrado na Constituição (que ainda vigora, acho eu) da República de 

1976. Esta normalidade democrática, tantas vezes invocada, não passa de um formalismo 

sem conteúdo. Mais: não é mais do que a caricatura grotesca daquilo que até hoje ainda 

restava de Abril. Ou seja: uma democracia política, um estado social, um projeto europeu. ---

------ Na verdade, os ciclos governativos que tivemos até 2011, basicamente situados ao 

centro, com variados equilíbrios mais à direita, mais à esquerda, se liquidaram muitas das 

conquistas do tão caluniado PREC – poder popular, reforma agrária, controlo operário, 

nacionalizações; se as liquidaram, é um facto, é histórico! Nunca pisaram o risco da 

legalidade. É certo que afeiçoaram a Constituição, uma das mais avançadas, ao seu próprio 

projeto político através de várias revisões. Era legal. Podiam faze-lo! -------------------------------

------ É certo que na continuação da nossa integração na Europa, aderiram à moeda única, a 

Maastricht, ao Tratado Orçamental Europeu, sem qualquer consulta popular, para matérias 

de tal gravidade. É certo! É histórico! -------------------------------------------------------------------------

------ E finalmente, que implementaram um modelo de desenvolvimento com base na 

aplicação dos fundos Europeus conservador e oligárquico, mas deixaram a matriz abrilista 

nas leis e na Constituição, no sistema público de Segurança Social, no Serviço Nacional de 
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Saúde, na Escola Pública – bandeiras que não se verifica agora que existam; estão, aliás, a 

ser derrubadas porque atualmente o ciclo do rotativismo ao centro acabou. De há três anos 

a esta parte, os partidos no poder levam a cabo uma rápida e violenta reconfiguração do 

paradigma neoliberal. Com 30 anos de atraso, é uma sina em Portugal! Chegamos 

atrasados e às vezes quando já outros verificaram os erros, nós vamos 30 anos atrasados, 

repetir os mesmos erros. Com 30 anos de atraso em relação ao tempo de Ronald Reagan 

ou de Margaret Thacher, o centro e a direita portuguesa substituem o modelo social europeu 

que sempre foi o nosso, pelo sistema neoliberal americano. -------------------------------------------

------ Só por cinismo ou profunda ignorância, o primeiro-ministro pode dizer sem um 

sobressalto que é social-democrata e o vice-primeiro-ministro que é democrata cristão, 

quando os dois presidem a um governo que promove a transferência maciça da riqueza da 

esfera do trabalho para a do capital que destrói a legislação laboral, que corta salários, 

reformas e prestações sociais que aumentam a carga fiscal para limites absurdos, que 

manda diretamente para a miséria e para o desemprego os setores da classe média que 

provoca uma emigração, particularmente nos jovens que já aqui ouvimos falar, uma 

emigração ao nível da maior da nossa história, que cria mecanismos de exclusão social, que 

tenta alterar a Constituição por leis ordinárias e que ataca sistematicamente o Tribunal 

Constitucional, mas que acima de tudo e criminosamente, promove a divisão entre velhos e 

novos, entre trabalhadores e pensionistas usando o discurso da culpa e a ideia absurda de 

uma vaga justiça social em nome de um qualquer futuro abstrato e hipotético, como se os 

mais idosos só porque existem, sejam culpados pela própria condição e responsáveis pela 

precariedade e insegurança que tanto os ameaça a eles como também aos mais novos. Os 

efeitos desta falta de solidariedade entre gerações são devastadores para a estrutura social 

e põem em causa, mesmo a nossa identidade como povo.----------------------------------------------

------ Tudo isto é importante sublinhá-lo, não estava no programa eleitoral. Basta lembrar a 

clássica, famosa, resposta de Passos de Coelho à criança que lhe perguntou, por acaso, se 

quando chegasse ao poder tirava o subsídio de Natal e de férias aos pais. Basta lembrar a 

resposta, nem sequer estava no famigerado memorando da troika. O entusiasmo com que o 

Governo o abraçou e se propôs mesmo ir mais além, mostra que há neste momento em 

Portugal um Governo cujo programa não referendado configura um trágico retrocesso com 

gritantes semelhanças á ditadura derrubada há 40 anos. A ideia de que Portugal foi e 

deverá voltar a ser um país pobre é o único desígnio que alimenta e mobiliza este poder 

político; um triste desígnio que aceita a pobreza como uma fatalidade e a perda de direitos 

como um sinal de progresso e modernidade. ---------------------------------------------------------------

------ Por tudo isto, talvez hoje, mais do que nunca, seja necessário falar do 25 de Abril. E 
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falemos, então, do 25 de Abril: ----------------------------------------------------------------------------------

------ Em primeiro lugar para lembrar aos governantes de hoje, aos governantes atuais, que 

o país não começou no dia em que eles próprios nasceram para o mundo. É uma ilusão, 

mas alguns, parece que acreditam nisso! --------------------------------------------------------------------

------ Que Portugal é habitado por um povo que em 25 de Abril de 1974 protagonizou em 

conjunto um acontecimento histórico dos maiores ao longo da sua já longa História e que a 

memória desses dias é um capital simbólico e uma reserva de auto confiança e auto estima 

mais valiosos do que qualquer sucesso, na batalha atual da economia? ---------------------------

------ Questões de memória, pois, dado que o 25 de Abril é já passado! ----------------------------

------ Mas a memória, a mais épica das nossas faculdades, como escreveu o filósofo Walter 

Benjamim, tem várias dimensões. Mais ainda quando se trata de um acontecimento deste 

alcance: ao nível social, ao nível político, ao nível cultural, ao nível pessoal. E essa memória 

mais íntima, mais próxima, mais afetiva, pode falhar, é certo. Pode falhar no registo factual, 

neutro e objetivo, mas não se engana no significado mais autêntico daquilo que se viveu. 

Como dizia o grande Garcia Marques, recentemente desaparecido: “A vida não é o que se 

viveu, mas como se viveu, para poder depois contá-la!” -------------------------------------------------

------ E o que podem contar os portugueses, muitos e muitos de nós, para quem aqueles 

dias foram os mais felizes das suas vidas? O que contarão? ------------------------------------------

------ Contarão a memória de um tempo de festa, de audácia, de um entusiasmo sem limites 

de um tempo rentável e laborioso em que a política, como a poesia, estava na rua, na casa, 

no emprego e nas escolas; --------------------------------------------------------------------------------------

------ Contarão a memória de um tempo sem relógios mas com História, em que por uma 

vez, soubemos encarar o destino de frente, fomos capazes de falar sobre a vida que 

queríamos, discutir politica, lutar por projetos e valores em que acreditávamos; ------------------

------ Contaremos a memória de um tempo de decidir, de fazer, de partilhar, de construir, 

vencer atrasos, muitos, porque mais do que conquista de poder, era de conquista de 

felicidade que se tratava; -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Contaremos a memória de um tempo luminoso onde o que somos e o que desejamos 

ser, se aproximam tanto que quase se confundem e onde no dizer do poeta José Gomes 

Ferreira “nós, todos nós, chegámos a pensar que éramos maiores do que somos”. -------------

------ Esta memória, mais do que prestígio, ou reminiscência, é antes sinal e símbolo de um 

ideal sem tempo nem lugar verdadeiro memorial de dignidade, solidariedade e 

inconformismo. Há momentos assim na vida dos povos; raros e preciosos momentos em 

que a história se redime e nos redime de erros e ausências ancestrais e de repente nos 

surge como um comboio rolando inevitavelmente para a terra prometida nas palavras do 
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poeta Manuel Alegre que aproveito para homenagear aqui, na sua terra natal ele que é uma 

das mais puras e límpidas vozes de Abril. Esses momentos não pertencem só aos 

historiadores; pertencem, tanto e tanto, aos poetas, como vemos. Todos aqueles que 

tiveram a sorte de os viver têm o inclinável imperativo ético de preservar e transmitir o seu 

testemunho. Porque ele pode ser um verdadeiro manual de sobrevivência neste pântano de 

mediocridade, conformismo e indigência moral e cívica em que se está a tornar a nossa 

sociedade e também uma poderosa arma na sua transformação. ------------------------------------

------ Alguém disse que a memória é uma luta entre quem não quer lembrar e quem não 

pode esquecer e é isso que em Abril, 40 anos depois, se verifica. Entre o muito que de Abril 

não podemos esquecer, duas ou três coisas, aparentemente simples, ganham justamente 

no confronto com o presente, uma importância vital e, de novo, falando de Abril, falamos do 

presente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Duas ou três coisas que devemos lembrar de Abril e comparar com o presente. Em 

primeiro lugar, o 25 de Abril foi uma revolução pela autonomia e pela independência 

nacional. Os seus autores foram, acima de tudo, patriotas que tudo arriscaram para devolver 

ao povo a que pertenciam, o sentido de dignidade e de orgulho há muito perdidos. País de 

novo livre, elevado a parceiro credível na comunidade internacional, Portugal reencontrou-se 

consigo e com o mundo pondo termo ao humilhante isolamento a que o condenava o regime 

ditatorial e sobretudo a sua criminosa guerra colonial. É importante lembrar isto, hoje, e 

recusar como uma submissão inaceitável a designação de protetorado com que o vice-

primeiro-ministro insiste em nos caraterizar e como uma vergonha e uma indignidade a 

capitulação deste governo face a forças externas, cuja legitimidade se baseia tão-somente 

na subordinação aos credores acima de Portugal e dos portugueses. -------------------------------

------ Em segundo lugar, o 25 de Abril acabou com todos os tipos de censura e promoveu 

consequentemente o mais amplo debate sobre os vários projetos de sociedade em 

confronto. Só assim se pode entender a Democracia: como debate e confronto 

permanentes. A ideologia do consenso é, no essencial, antidemocrática. Democrático é o 

conflito de interesses e de valores onde tão importante como a obtenção de maiorias é o 

respeito pelos direitos das minorias. A intensidade do conflito social após a revolução, não 

foi caos, não foi confusão como muitos querem fazer acreditar. Foi luta aberta e leal tantas 

vezes. A luta a céu aberto por projetos sociais diferentes, claro, por vezes antagónicos, 

obviamente, por diferentes visões da sociedade, mas foi também projeção de sonhos de 

expetativas, de ideais, enfim, de esperança. É importante lembrar isto hoje e denunciar 

como censura inaceitável qualquer tentativa de impedir o debate e a discussão. Estamos de 

facto perante uma forma de condicionamento que traz inquietantes paralelismos com a 
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censura em ditadura. Sem lápis azul, sem exame prévio, sem delitos de opinião, a verdade 

é que a ideologia do consenso domina o discurso político marginalizando ou diabolizando 

tudo o que possa contrariar a versão oficial da ausência de alternativa a esta política de 

subordinação, como digo, ao estrangeiro. Pensamento único, linguagem única e o anátema 

de maus patriotas para todos aqueles que discordam. ---------------------------------------------------

------ Em terceiro lugar o 25 de Abril chegou de surpresa. Eduardo Lourenço chamou-lhe até 

por isso, justamente por isso, a divina surpresa. Em horas, a ditadura que parecia de pedra 

e cal eterna e imutável, ruiu como um castelo de cartas. Bastou o gesto de rebeldia e 

inconformismo, também de coragem, de um grupo de jovens idealistas que contrariaram 

todas as previsões provando que nada é inevitável quando a vontade de mudança vence o 

medo. Em vinte e quatro horas, esse gesto heroico mudou a face deste país e a vida de 

todos nós. É importante lembrar isto hoje, quando a sociedade portuguesa parece 

paralisada, justamente pelo medo. -----------------------------------------------------------------------------

-------- José Gil, um dos nossos mais ilustres e lúcidos pensadores, traçou num livro 

justamente intitulado “Portugal hoje o medo de existir” um diagnóstico implacável. Diz ele: “ 

Portugal é o país, por excelência, da não inscrição; o país onde nada acontece que marque 

o real; que o transforme e que o abra; um país sem passado nem futuro em que só o 

presente pontual existe. O sentimento da responsabilidade por uma comunidade, por um 

país parece ter desaparecido. A transferência de regras morais, de conduta como: 

honradez, honestidade, dignidade, carater, a transferência destas regras da esfera privada 

para a esfera pública, não se faz! Os políticos são avaliados por outros parâmetros: 

ambição, combatividade, sobrevivência.” E termina o filósofo: “ a resignação leva à 

impotência, à passividade, à inércia e ao imobilismo.” Esta não inscrição significa, como ele 

diz, e eu concordo, que “nada acontece que marque a História, a existência individual, a vida 

cultural porque, na verdade, parece que nada nos toca verdadeiramente e nada nos marca 

para sempre”. E, portanto, vivemos de certa maneira, tateando no escuro sem planos, sem 

diagnósticos, sem projetos, sem ideais. No limite as coisas não acontecem! Acontecem-nos! 

A todo o momento somos surpreendidos e perguntamos atónitos: - Como foi possível?! 

Perguntamos como foi possível o 25 de Abril, mas perguntamos também como foi possível 

chegarmos a 40 anos depois, a isto, a esta situação. De algum modo nem merecemos o que 

nos acontece de bom, nem o que nos acontece de mau; a nossa participação, em qualquer 

um deles, foi nula porque a sofremos e não a provocámos, por isso vivemos em constante 

desfocagem de expetativas: tanto positivas como negativas, como disse. Isto faz-nos bons 

naquilo que muitas vezes se invoca como qualidade portuguesa; faz-nos bons no improviso 

no desenrasca, mas em contrapartida, sujeita a tão falada e tão desejada autoestima as 
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oscilações vertiginosas: ou somos os melhores ou somos os piores. Não há meio-termo 

porque, justamente, não há uma linha de rumo. Há um deixar andar de acordo com as 

marés. Por isso, regressar hoje ao 25 de Abril, tem de ser uma inversão nessa lógica bipolar 

e redutora tão típica do nosso comportamento coletivo. Tal só se fará se em vez de 

perguntarmos extasiados como foi possível o 25 de Abril, porque tal pergunta traz consigo 

uma outra mais angustiada e impotente, como foi possível chegar a isto, isto só se fará, 

repito, se encararmos esse tempo de força e rebeldia criadoras, na sua dupla dimensão de 

memória e de projeto, que é o mesmo que perguntar de onde vimos e para onde vamos. 

Lembro, e continuando na companhia dos poetas que sempre nos servem de iluminação, 

lembro, regressando aos poetas José Mário Branco: “Eu vim de longe/ de muito longe/ o que 

eu andei p´ra aqui chegar”. Então, perguntar de onde se vem e para onde se vai, perguntar 

de onde vem e para onde vai a Democracia que aí temos hoje, agora, é falar de revolução 

com todas as letras porque foi dela, da revolução que nasceu a Democracia; e perguntar 

para onde vai é justamente perguntar por projetos e valores e não se contentar com a pura 

gestão de um presente a prazo. Questões de memória, insisto, para terminar: não já da 

memória pessoal e íntima que nos faz como pessoas, que nos constrói como pessoas, mas 

de memória coletiva, histórica, que nos faz como povo, que nos constrói como povo. E a 

História diz-nos que o 25 de Abril se integra na longa luta pela Liberdade e pela Democracia 

situando-se no arco de acontecimentos que vai do dealbar do séc. XIX até aos nossos dias. 

Do vintismo liberal ao Miguelismos absoluto, do setembrismo à regeneração, do 

constitucionalismo monárquico ao constitucionalismo republicano do regime ditatorial do 

Estado Novo à Democracia de Abril, contam-se os acontecimentos de século e meio, 

contraditório, agitado, de mutações sociais e turbulência política, cujo conhecimento é 

indispensável para sabermos quem somos hoje. No período referido que medeia justamente 

entre 1820 e 1974 alternam as ações revolucionárias e contra revolucionárias nas quais os 

militares aparecem como fator principal de ordem e de desordem, de avanços liberais e de 

recuos opressivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O 25 de Abril e a constituição de 1976 ficarão assim para a História como o fim de um 

dos períodos mais tragicamente célebres da nossa vida coletiva: 48 anos de ditadura, de 

obscurantismo e de colonialismo. Mas mais: a Revolução de Abril não foi só um 

acontecimento nacional; teve repercussões internacionais de profundo significado e alcance. 

Os muitos estudos e análise que inspirou e continua a inspirar ora a consideram como 

verdadeira revolução contra ciclo, última de uma série iniciada com a queda das ditaduras 

fascistas e nazis na II Guerra Mundial, ora como o início de um novo ciclo de 

transformações sociopolíticas a nível mundial que, continuando a Espanha, passaram à 
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Grécia, à América Latina, aos países do leste europeu e finalmente, chegou mesmo à África 

do Sul. Não é pouco! De todo o modo, uma revolução que nos colocou na primeira página 

da imprensa mundial quando Portugal não era notícia nem conhecido no mundo senão 

apenas pelos famosos futebolistas e pouco mais. Um jornalista dizia que a seguir ao 

incêndio do Chiado só a revolução de Abril é que pode superar toda a imprensa e a 

importância que a imprensa internacional lhe dava. Chegámos à imprensa internacional e 

mais do que à imprensa internacional, ao coração do mundo livre. Portugal foi nessa altura 

um verdadeiro laboratório de análises sociais e políticas que atraiu e apaixonou cidadãos 

anónimos mas também jornalistas, sociólogos, mas também escritores famosos que vinham 

a Portugal estudar a Revolução. Portugal foi incendiado de norte a sul e também, de certa 

maneira, incendiou o mundo. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Hoje, 40 anos depois, os ventos da História premeiam todos aqueles que no dia 25 de 

Abril de 74 ficaram quietos e calados, à espera que a barafunda dos cravos passasse. São 

eles os senhores de Portugal e respiram em nome de todos nós, mas não esquecemos as 

sementes do futuro lançadas nessa mesma História pela revolução do 25 de Abril. A 

experiencia destes 40 anos ensina-nos que muitas dessas sementes caíram em terreno 

estéril, mas também sabemos que os ventos são caprichosos e que há terras sedentas de 

sementes e então, por cada cravo que florir, poderemos então cantar com a poetisa, essa 

mesma poeta, que exigiu que a poesia fosse para a rua: “Como casa limpa/ Como chão 

varrido/ Como porta aberta/ Como puro início/ Como tempo novo/ Sem mancha nem vício/ 

Como a voz do mar/ Interior de um povo/ Como página em branco/ Onde o poema emerge/ 

Como arquitetura/ Do homem que ergue/ Sua habitação” -----------------------------------------------

----- “Revolução ”, Sophia de Mello Breyner Andresen, in "O Nome das Coisas", 27 de Abril 

de 1974.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal convida os presentes a assistir 

ao momento cultural que se segue, a cargo do Orfeão de Águeda . ---------------------------------

------ Prossegue a Sessão convidando os Grupos Municipais  a usar da palavra, por ordem 

crescente de representatividade, cujas intervenções dos diversos intervenientes se 

transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões - CDU;  --------------------------------------

------ “Fui eleito para representar nesta Assembleia os eleitores que confiaram e confiam no 

projeto político da CDU. -------------------------------------------------------------------------------------------

---- Fui-o também, para defender os interesses de Águeda e dos Aguedenses. ------------------

---- O discurso em nome pessoal não faz parte da minha forma de intervir na política. Por 

isso, peço desculpa, principalmente aos meus eleitores, por fazer hoje uma intervenção em 
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que irei narrar alguns episódios da minha vida pessoal. Afinal uma comemoração é uma 

recordação de factos e episódios guardados na memória, e que no caso presente, são 

semelhantes aos vividos por muitos dos portugueses que lutaram para que o 25 de Abril 

acontecesse, e que foram, de forma mais ou menos empenhada, aqueles que criaram as 

condições para que os capitães encontrassem o caminho aberto para que a ditadura caísse 

de madura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No ano letivo de 1968/69, tempo da chamada primavera marcelista, ou seja, do 

fascismo, que entretanto se tinha encapotado para tentar sobreviver, fui caloiro na 

Universidade de Coimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Aí participei como membro de uma Republica e por isso também do Conselho das 

Repúblicas, juntamente com muitos outros estudantes da Universidade e com outros 

portugueses esclarecidos, na luta do povo português contra a ditadura. Nessa luta incluía-se 

a exigência da devolução da Associação Académica de Coimbra aos estudantes e a 

expulsão dos esbirros que faziam parte da comissão administrativa que a dirigia, e que 

tinham sido nomeados pelo governo. -------------------------------------------------------------------------

------ Essa batalha foi ganha e a Associação Académica teve de novo estudantes 

democraticamente eleitos a dirigi-la. --------------------------------------------------------------------------

------ Mas por pouco tempo! --------------------------------------------------------------------------------------

------ Em 17 de abril de 1969, aquando da visita à Universidade do então Presidente da 

República Américo Tomás, para a inauguração de um novo edifício, o Presidente da 

Associação Académica na sessão solene que se realizava, pediu o uso da palavra em nome 

dos estudantes da Universidade de Coimbra. --------------------------------------------------------------

------ Foi-lhe prometido que falaria antes do final da sessão, mas após a intervenção 

seguinte, toda a horda de figuras medíocres que acompanhavam o Tomás abandonou 

covardemente a sala sem que o Presidente da Associação Académica falasse. Os 

estudantes que enchiam completamente a sala, o átrio do edifício e ainda o largo de D. 

Dinis, perante tal atitude, apuparam os dignitários, sem dignidade alguma, do regime 

fascista já moribundo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ A direção da Associação Académica foi presa, grande parte dos seus membros foi 

compulsivamente mobilizada para a Guerra Colonial (como se ir defender a pátria amada 

fosse uma forma de espiar um crime) e os estudante fizeram greve a exames em 

solidariedade com os dirigentes detidos, contra a guerra colonial, contra a PIDE e o 

Fascismo e pela Liberdade a que os portugueses tinham direito e pela qual muitos vinham 

lutando. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Recordo que a adesão à greve atingiu valores superiores a 90% na primeira época e 
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que em termos finais, resultou num ano letivo desastroso, pois a maioria dos estudantes não 

se apresentaram aos exames e por isso não passaram de ano. --------------------------------------

------ Três anos mais tarde, estava eu em Lisboa a estudar no Instituto Superior Técnico, 

pois as licenciaturas em engenharia na altura só se podiam concluir nas Universidades de 

Lisboa e do Porto. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A luta estudantil continuava. Mas a luta dos portugueses na generalidade crescia de 

tom. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Amigos meus iam para a Guerra Colonial e alguns lá morreram. Outros ficaram física e 

mentalmente estropiados. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu em Águeda, ou em Coimbra, ou em Lisboa senti e de que maneira a guerra 

colonial. Curiosamente, o pai do atual primeiro-ministro, na altura médico em Angola, disse 

recentemente que em Luanda não a sentiu. ----------------------------------------------------------------

------ Este tipo de alheamento explica certamente muitas coisas que aparentemente não são 

entendíveis. Mas vamos adiante e deixemos de lado estes episódios menores, 

protagonizados por gente também menor e destituída de qualquer sensibilidade e bom 

senso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Muitos Portugueses amantes da liberdade eram encarcerados pela PIDE/DGS e 

submetidos a torturas violentas, as mais violentas que se cometeram na Europa durante o 

século XX depois das torturas perpetradas pelo nazi-fascismo. Alguns deles foram 

assassinados no cárcere. Outros na rua. Os trabalhadores continuavam a ser vítimas de 

uma exploração inqualificável e a fome, o analfabetismo e a miséria grassavam por todo o 

país. O poder estava na mão de uns poucos! A fome na boca da maioria! -------------------------

------- Voltando ao meu percurso académico, após a minha chegada a Lisboa e a adaptação 

à nova escola e à cidade “grande”, rapidamente senti que tudo fervilhava como em Coimbra 

ou até talvez mais intensamente. A consciência aumentava na cabeça dos portugueses 

enquanto o regime ia perdendo a cabeça. As movimentações operárias cresciam por todo o 

país, especialmente na margem sul – os bancários, os metalúrgicos e os trabalhadores 

rurais alentejanos - todos faziam greves e manifestavam-se nas ruas contra o regime. Este 

para mostrar a sua força reprimia indiscriminadamente. A Guarda Nacional Republicana, a 

Policia de Choque e a PIDE/DGS não tinham descanso. ------------------------------------------------

-------- Numa tarde do ano de 1973, período efervescente no pré 25 de Abril, o Instituto 

Superior Técnico é cercado e invadido pela Policia de Choque. A Associação Académica foi 

encerrada e bastantes estudantes foram detidos. Era o estertor do regime! O Técnico esteve 

encerrado meio ano, que era assim que o governo fazia para esconder a contestação 

crescente a que era sujeito. Perdi, como todos estudantes, mais um semestre. Perda 
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pequena, mesmo se considerada também a perda de um ano em Coimbra, principalmente 

se comparada com os sacrifícios de toda a ordem que a generalidade do povo português 

passava no seu dia-a-dia. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Foram anos de chumbo, mas também os 5 anos mais enriquecedores da minha vida. 

Ensinaram-me a abrir os olhos e a milhares de quilómetros de distância, a sentir o cheiro da 

pólvora e aqui ao lado, a ouvir o choro das mães que viam morrer os seus filhos na guerra; 

aqueles que me ensinaram que o Conhecimento e a Consciência são os dons mais valiosos, 

que o ser humano pode almejar. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ São os dons que nos permitem tranquilamente a fruição inteira da liberdade e a 

disponibilidade para a fraternidade, sem medos de deuses ou de demónios! ---------------------

------ Entretanto, depois do Golpe das Caldas vem o 25 de Abril. Foi há 40 anos! Saí de casa 

cedo e andei pelo Carmo, pelo Camões, pela António Maria Cardoso onde ficava a sede da 

PIDE/DGS, pelos Restauradores e pelo Rossio, juntamente com milhares de portugueses 

que, com um entusiasmo indescritível, festejavam a queda do anterior regime, que no 

momento ainda não estava consolidada, mas que o povo com a sua unidade e a sua ânsia 

de liberdade, consagrou rapidamente nas ruas de Lisboa e do resto do país. O que 

aconteceu a seguir já é mais conhecido pela generalidade dos portugueses. O sabor da 

liberdade, a melhoria das condições e do nível de vida de todos os portugueses, 

nomeadamente no que se refere à educação, à saúde, ao exercício da liberdade, a criação 

de legislação que protegeu socialmente os mais desfavorecidos e assustou os senhores da 

terra, da alta finança e das indústrias monopolistas. Tudo isto foi vivido com alegria e 

orgulho pelo povo português. ------------------------------------------------------------------------------------

------- E é isto que hoje estamos a comemorar. O que aconteceu há 40 anos! O resto, o que 

aconteceu daí para cá, a falsa democracia com a alternância entre os chamados partidos do 

“arco da governabilidade”, é a miséria e a desgraça que todos conhecemos. As conquistas 

de Abril foram sendo lentas, mas continuadamente espezinhadas. -----------------------------------

--------- Políticas sem qualquer sentido, que conduziram ao desmantelamento de importantes 

setores da indústria, das pescas e da agricultura, dirigidas por incompetentes e ordenadas 

por tecnocratas que ao serviço dos chamados mercados, conduziram o país ao estado em 

que ele se encontra, aumentado de forma criminosa a riqueza de alguns e fazendo alastrar 

a pobreza e até a miséria à grande maioria dos portugueses. -----------------------------------------

------ Retrocessos sociais inimagináveis, responsáveis entre tantas outras coisas, por 

exemplo, pelo facto de deixarmos aos vindouros uma sociedade pior da que herdámos e de 

deixarmos aos jovens um futuro sem quaisquer perspectivas! -----------------------------------------

------ Só o reavivar da Historia recente, recorrendo à memória, nos ajudará a que retomemos 
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os valores de Abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em 25 de maio próximo, teremos a oportunidade de dar um contributo para que Abril 

volte, para que a democracia regresse na sua plenitude e para que os portugueses voltem a 

sentir-se orgulhosos da sua pátria. ----------------------------------------------------------------------------

------ Mas para que essa oportunidade não seja desperdiçada é preciso impedir que após a 

saída da Troika Externa, tenhamos uma Troika Interna constituída pelos chamados partidos 

do “arco da governabilidade”, que sós ou coligados ainda que encapotadamente, voltem a 

presidir ao destino da nossa pátria repetindo as politicas que conduziram ao caos em que 

nos encontramos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Só uma nova politica, que retome os valores de Abril e que rompa com aqueles que 

nos conduziram ao caos, pode salvar Portugal. ------------------------------------------------------------

------ Como já disse, hoje é dia de Festa, por isso afirmo: VIVA O 25 DE ABRIL de1974! ------ 

------ Mas para que Abril se cumpra, amanhã terá de ser de novo um dia de luta!” --------------- 

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS-PP : -------------------------------------------------------

------ “É num contexto histórico marcante que se assinala o 40º aniversário do 25 de Abril de 

1974. Há três anos, enquanto o país celebrava o 25 de Abril, a Troika estava em Portugal a 

decidir as condições do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal. --------

------ Hoje, três anos passados a Troika encontra-se finalmente de saída e Portugal poderá 

retomar a sua liberdade enquanto País Estado Nação. --------------------------------------------------

------ Ano após ano, invocamos a memória do 25 de Abril de 74 e dos portugueses e das 

portuguesas que o protagonizaram. ---------------------------------------------------------------------------

------ Nunca nos esquecemos do merecido e devido elogio que os militares de Abril 

merecem, mas também nunca nos esquecemos do merecido elogio aos militares que 19 

meses depois, em Novembro de 75, terminaram o longo período do PREC que poderia ter 

culminado com a imposição de uma ditadura comunista. ------------------------------------------------

------ Não podemos comemorar o 25 de Abril de 74 sem lembrar o 25 de Novembro de 75. 

Se num se conquistou a liberdade, no outro garantiu-se a concretização de uma democracia 

de modelo ocidental com respeito pelas liberdades coletivas básicas e essenciais, com 

respeito pelos direitos humanos e de salvaguarda da liberdade e dignidade humana face à 

opressão dos totalitarismos. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Aqueles que se assumem donos de Abril não conseguirão, nunca, esconder a verdade 

de Novembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A liberdade por natureza e definição não tem proprietários. O 25 de Abril tem autores 

mas não tem donos, fez-se pela liberdade de todos e não para a escravatura ideológica, tem 

memórias mas não deve ter manipulações. -----------------------------------------------------------------
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------ Cada circunstância histórica tem os seus desafios e os seus problemas que exigem 

soluções próprias. É dever de cada geração fazer o uso da liberdade que corresponde ao 

seu tempo sem ficar presa às discussões e aos preconceitos do passado. ------------------------

------ Cumprir Abril é saber honrar o direito que nos legaram de fazermos as nossas próprias 

escolhas, defendendo até ao limite das nossas forças o que acreditamos ser o melhor para 

Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A invocação do 25 de Abril é um excelente pretexto e um momento único para se 

debater, sustentar e defender o regime democrático. Não somente para recordar momentos 

efémeros de vitória, mas para refletir o que queremos e iniciar a mudança reformista do que 

em democracia está menos bem conseguido e apodrece o sistema e a credibilidade que ele 

nos inspira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Podemos considerar que vivemos numa democracia real quando, e não poucas vezes, 

o valor da tolerância vai degenerando e abrindo caminho para que, em muitas 

circunstâncias, os direitos das minorias se sobreponham aos direitos da maioria; em que 

amiúde parece que o direito do marginal se sobrepõe ao direito da autoridade; que o direito 

do trabalhador incumpridor vale mais do que o desempregado que quer trabalhar; que o do 

que usufrui do subsídio público se arroga de mais direitos e é mais “protegido” do que o do 

contribuinte que lho paga, ou que dentro da sala de aula o aluno manda mais do que o 

professor. Podemos também considerar que vivemos numa democracia real quando nos 

endividamos de forma irresponsável, agravando as injustiças sociais, infligindo uma pesada 

angústia e um sofrimento profundo a muitos portugueses. ----------------------------------------------

------ Podemos ainda considerar que vivemos numa democracia real quando uma elite de 

personalidades diretamente responsáveis pelas erradas decisões que levaram Portugal à 

banca rota escrevem manifestos ao país e aos nossos credores afirmando que não 

conseguimos pagar tudo o que devemos, ou seja, que não conseguimos sequer cumprir as 

condições que nós próprios, enquanto país, assinámos em resultado dos erros das más 

governações dessas mesmas elites. --------------------------------------------------------------------------

------ Quarenta anos passados, hipotecarem-se as novas e as futuras gerações deixando-as 

à beira da insustentabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Será isto que se entende por democracia, é isto que se entende como liberdade, será 

isto Abril? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Abril e Novembro encontram-se por isso mesmo, em parte, por cumprir, existindo uma 

necessidade desesperante de reformas estruturais e de renovação política. ----------------------

------ A juventude de hoje não é a juventude de 74, não queiram impor às gerações de hoje 

os paradigmas antigos e ultrapassados. Urge uma revisão constitucional que garanta o 
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primado da eficiência e da sustentabilidade do Estado nas suas funções sociais, que se 

adotem princípios da universalidade e da liberdade de escolha para todos os portugueses; 

Urge uma revisão constitucional que assegure o princípio da solidariedade intergeracional, o 

princípio da eficiência e da equidade fiscal, o princípio da responsabilização do exercício da 

atividade política; Urge uma revisão constitucional que reforme a organização política do 

nosso país e que permita a aproximação de eleitores e eleitos, através da conjugação de 

círculos uninominais e de um sistema plurinominal para a eleição da Assembleia da 

Republica. Urge uma reforma que possibilite que seja o cidadão a escolher como e de que 

forma quer ele que seja o seu seguro social. Urge uma reforma da educação, essencial ao 

funcionamento do elevador social, que possibilite a escolha da escola dos filhos pelos pais e 

com isso a escolha do projeto educativo em que estes serão educados, uma reforma que 

garanta a existência de um ensino público de excelência e que promova a cultura do mérito 

e do reconhecimento do esforço de cada um. Urge a execução das reformas facilitadoras do 

crescimento económico, fundamental para a resolução do flagelo do desemprego, 

permitindo a mobilidade social em resultado do esforço, do mérito e do trabalho de cada um. 

Urge uma reforma que extinga o que no Estado não é essencial, permitindo assegurar e 

melhorar o que a todos é fundamental. Urge que os problemas do país passem a ser, por 

todos os agentes políticos, discutidos com frontalidade e com verdade, sem demagogias 

fáceis ou simplificações abusivas. -----------------------------------------------------------------------------

-------- Quarenta anos após o 25 de Abril de 1974 urge ainda que possa ser cada um de nós 

a decidir que relação quer ter com o Estado, deixando o Estado de decidir isso mesmo por 

cada um de nós. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente, termino, e porque a intervenção da Dr.ª Manuela Cruzeiro a isso me 

obriga, reafirmando que o 25 de Abril, que hoje invocamos não é propriedade de alguns, 

mas antes uma herança universal de todo o povo português. Não é de uma só geração mas 

antes multigeracional. Não é apenas daqueles que o viveram ou que a ele intelectualmente 

se hipotecaram. É também daqueles que por ele lutaram sem o terem visto, ser realidade. É 

ainda daqueles que como eu – porque depois dele nasceram - nunca viveram numa 

sociedade sem liberdade. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Viva, agora e sempre, Portugal!” ------------------------------------------------------------------------

------ Tiago Mendes dos Santos e Gomes Lavoura – PSD: ------------------------------------------

------ “ Subo a esta tribuna, para em nome do Grupo Municipal do Partido Social Democrata, 

saudar o 25 de Abril de 1974. O 25 de Abril da liberdade, da tolerância, da igualdade e da 

fraternidade. O 25 de Abril da democracia e do desenvolvimento social, mas também o 25 

de Abril das utopias e dos sonhos ainda por concretizar. ------------------------------------------------



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Munic ipal de Águeda 
realizada em 25/ abril/2014  

25

-------- Hoje comemoramos o quadragésimo aniversário de um acontecimento que ficará 

para sempre marcado na História de Portugal e na memória dos Portugueses. ------------------

---------- O 25 de Abril de 1974 – como sinónimo de Liberdade. Mas afinal qual o seu 

significado? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E a resposta sincera é: Não Sei! E não sei porquê? Da mesma forma, que não sei o 

que é estar é preso, pois apesar de já ter visitado vários presos no âmbito da minha 

profissão, nunca estive preso. Ou, da mesma forma que não sei o que é ser pai, pois ainda 

não tive essa felicidade. Da mesma forma, que não sei o que é ter uma doença terminal e 

sentir próxima a morte, pois felizmente sempre fui saudável. ------------------------------------------

------ Com isto quero dizer, que nós gerações nascidas após o 25 de Abril, com toda a 

certeza, não sabemos o que é não ter liberdade, pois nascemos com ela e não nos 

imaginamos a viver sem ela. ------------------------------------------------------------------------------------

------ A minha geração não esteve presente nos acontecimentos de 1974, mas foi 

seguramente uma das destinatárias dos ideais da Revolução. ----------------------------------------

------ O maior dos seus comandantes, o capitão Salgueiro Maia, tinha apenas 29 anos de 

idade, precisamente a minha idade. Na sua coluna militar saída de Santarém, os camaradas 

que o acompanhavam eram ainda mais novos e o movimento dos capitães, dirigia-se 

diretamente aos mais jovens com um objetivo essencial: acabar com a guerra colonial, 

acabar com o garrote da censura, abrir as portas da liberdade, o fim da prisão política, o fim 

dos tribunais plenários e de condenações por delito de pensar, falar, escrever ou cantar, 

conforme a liberdade e as opções de cada um, isto é, ter um Portugal Livre. ----------------------

-------- Foi pois, uma Revolução feita pelos jovens e dirigida para os jovens e para o futuro. 

Uma coisa sei: passados estes 40 anos, muitas questões podemos levantar sobre o que 

mudou no País e nas Pessoas, com a Revolução de Abril. Mas uma certeza ninguém pode 

contestar: as coisas nunca mais foram as mesmas; para melhor ou para pior, Portugal e os 

Portugueses mudaram! -------------------------------------------------------------------------------------------

-------- E apesar das conquistas de Abril e da melhoria substancial da qualidade de vida 

global dos cidadãos ao longo destes 40 anos, Portugal é ainda um país com carências e 

ineficiências, quando comparado com os seus parceiros europeus em certos aspetos, como 

a justiça, educação ou cidadania. Quero pois, com isto dizer, que teremos ainda que fazer 

muito melhor, que Abril necessita de ser construído diariamente, pelos nossos políticos e 

pelos portugueses. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Comemorar Abril é respeitar o seu espírito e lançar bases para o futuro, é traçar 

caminhos possíveis que nos permitam acreditar num amanha mais próspero e mais justo. ---

------ Na ideia e pensamento de Winston Churchill, um dos maiores políticos do século XX, a 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Munic ipal de Águeda 
realizada em 25/ abril/2014  

26

democracia é o menos mau dos regimes políticos. Sendo produto do pensamento e ação 

humana, a democracia não é um sistema perfeito, mas é o mais próximo da perfeição, na 

medida em que igualiza os homens através do voto em liberdade e lhes dá a capacidade de 

decidirem o seu destino coletivo sem coações. ------------------------------------------------------------

------ Importa celebrar o 25 de Abril, para lembrar os nossos governantes, tenham eles a cor 

politica que tiverem, que a sua ação política será sempre ineficaz se não houver um projeto 

de futuro que procure criar políticas que atendam às aspirações de um povo e que mobilize 

todos os cidadãos para um projeto nacional, que promova o crescimento, combata a 

exclusão social e seja direcionado para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das 

pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Muito importante também, é que os jovens saibam que indiscutivelmente que o 25 de 

Abril foi o grande momento de viragem para uma sociedade livre e moderna, a base do 

sistema social em que hoje vivemos. --------------------------------------------------------------------------

------ Não venho falar do passado ou evocar o passado. Penso que, provavelmente hoje, a 

melhor forma de homenagear o espírito de Abril, não é tanto evocar o passado, mas é 

sobretudo partilhar algumas reflexões relativamente ao futuro e é isso que procurarei fazer. -

------ Os jovens de hoje são em considerável percentagem, portadores de elevados graus 

académicos, na sua maioria detentores de conhecimentos técnicos e científicos 

fundamentais para o desenvolvimento da economia do nosso país. ---------------------------------

------ A sua elevada competência e formação é aliás aceite e reconhecida nas economias 

estrangeiras mais desenvolvidas e poderosas do mundo. Contudo o mercado interno não 

tem capacidade para os aceitar. Para alterar esta estranha contradição, a solução terá que 

passar pela reforma da nossa débil economia, fustigada por décadas de esbanjamento e 

descontrolo nos gastos públicos. -------------------------------------------------------------------------------

-------- O desenvolvimento terá que passar pois, por este binómio inultrapassável – cessar o 

gasto excessivo / eliminar despesas inúteis e aumentar a riqueza através dos meios de 

produção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Apostar na criatividade, incentivar o empreendedorismo, apoiar a investigação 

científica, desenvolver a formação profissional, reestruturar o Estado, medidas políticas que 

em época reformista se impõem como elementos fundamentais para todo e qualquer projeto 

de vida de um País, país esse que se quer mais digno, mais forte e mais justo. ------------ 

Acredito sinceramente, e digo-vos a todos, olhos nos olhos, que a profunda reestruturação 

que o país está a sofrer neste momento, fruto da corajosa ação governativa deste governo, 

nos conduzirá a anos vindouros de maior prosperidade, crescimento e esperança. -------------

------ Sr.ª Doutora, investigadora do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, fiquei muito 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Assembleia Munic ipal de Águeda 
realizada em 25/ abril/2014  

27

agradado quando aqui ouvi que efetivamente a senhora é historiadora e socióloga pois 

adoro História e Sociologia, no entanto, permita-me dizer-lhe que aquilo que aqui hoje 

ouvimos foi uma intervenção, apenas e tão só, de carater político. -----------------------------------  

------ Por fim, renovo com emoção e em nome do Partido Social Democrata manifesto, o 

meu mais profundo agradecimento a todos os que lutaram, a todos os que acreditaram e 

tornaram possível viver em democracia e em liberdade ao longo destes 40 anos. ---------------

------ Um agradecimento ainda, a todos os nossos jovens, presidentes das associações de 

estudantes de Águeda que a meu ver fizeram os dois melhores discursos e que aqui 

estiveram connosco e que abrilhantaram este nosso momento, e que nos fazem lembrar que 

o espírito de Abril tem que continuar a ser cumprido, por eles e para eles. -------------------------

------ Termino com aquela que para mim é uma das mais belas descrições daquilo que 

representa o dia 25 de Abril de 1974 – e aí senhora investigadora, partilhamos do mesmo 

gosto a nível de poemas e de autores: “ 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…”, conforme escreveu Sophia de Mello Breyner num dos seus mais belos poemas.--- 

------ Viva o espírito de Abril! -------------------------------------------------------------------------------------

------ Viva o concelho de Águeda! ------------------------------------------------------------------------------

------ Viva Portugal! -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Marques Vidal – PS : -------------------------------------------------------------------------------

------ “Estou aqui a falar porque hoje não tenho que trabalhar! Estamos debaixo de um 

governo que vendeu o 5 de Outubro de 1910, já vendeu o 1 de dezembro de 1640 e, por 

acaso, ainda é feriado e comemora-se como feriado o 25 de Abril de 1974. Espero que 

assim continue para sempre. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Faz hoje 40 anos que um grupo de militares, comandados na sua maioria por capitães, 

realizaram uma revolução em Portugal, com o fim principal de conceder dignidade aos 

cidadãos, tornando-os livres. ------------------------------------------------------------------------------------

------ A liberdade é um dos valores supremos das sociedades democráticas, 

consubstanciada na livre expressão da opinião, na manutenção dos direitos básicos de 

acesso ao trabalho dignamente remunerado, habitação, alimentação, saúde, educação, 

pressupondo a solidariedade com os outros e intergeracional. ----------------------------------------

------ Ao longo destes 40 anos vivemos a democracia política, com o direito de voto igual 

para todos, criámos e desenvolvemos um sistema nacional de saúde e uma escola pública 

de qualidade, para todos, estabelecemos acordos no mundo do trabalho, como o ordenado 

mínimo, desenvolvemos sistemas sociais de assistência aos mais frágeis e desfavorecidos, 

caso do rendimento mínimo e do rendimento para idosos, tentámos criar condições que 
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garantissem uma habitação digna, reduzimos de forma drástica o empobrecimento e o 

analfabetismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O caminho não foi direito, não é direito, teve imensos obstáculos, essencialmente 

devido à falta de ética de muitos dos políticos, dos detentores dos poderes financeiros e 

económicos que permitiram o grassar da corrupção, o favorecimento de elites, o desperdiçar 

e roubo de recursos financeiros, provenientes do trabalho assalariado e de apoios europeus, 

criando fortunas do dia para a noite. --------------------------------------------------------------------------

------ Hoje estamos numa situação em que a política e os políticos, não tem credibilidade, 

prometendo o que não cumprem e não pensam em cumprir, mentindo de forma irrevogável, 

ao não garantirem a todos os mesmos direitos, num protecionismo evidente aos mais ricos, 

aos detentores de poderes, tratando as pessoas como números, encerrando-as nas celas 

da pobreza, no silêncio do desemprego, na solidão dos idosos e reformados, no esmifrar de 

quem trabalha por conta de outrem. Hoje apresentam números de desenvolvimento, 

esquecendo que não existe Liberdade para os cerca de 25% de pobres e muito pobres, para 

os mais de um milhão de desempregados, para os pensionistas e reformados, para os que 

recebem salário mínimo que aumentaram para o triplo nos últimos anos, salário esse, vejam 

só, inferior ao que recebiam em 1974, ao mesmo tempo que aumentam os ricos e muito 

ricos, num esbulho descarado da força do trabalho. ------------------------------------------------------

------ Hoje estamos perante políticos que utilizam a democracia, para rescreverem a história 

de forma ideológica, como se o 25 de Abril tivesse sido só um empecilho passageiro, à sua 

ganância de acumulação de riqueza, à privatização da sociedade, à criação de classes de 

assalariados empobrecidos, ao serviço de rendimentos de grupos económicos, ditos 

exportadores, ditos empreendedores, ditos credores, quando não passam de sanguessugas 

do esforço de todos, aprisionando o estado, humilhando uma nação. -------------------------------

------ A quebra sem honra, de contratos de vida, feita com os pensionistas e reformados, 

como se eles fossem culpados de trabalhar e ter descontado de acordo com as regras que 

lhes eram impostas, as políticas de cortes cegos na da saúde, educação e ação social, 

favorecendo o aparecimento de grupos privados, exploradores da ausência do serviço 

público, o esbulho de impostos, a justiça de ricos e pobres, as leis feitas por assessorias de 

escritórios de advogados com interesses conflituais, a desertificação do interior, como 

manter serviços fosse despesa e não investimento, a falta de políticas de proteção às 

famílias, o apelo hipócrita ao aumento da natalidade, quando se tira a esperança e o sonho 

aos jovens, sem emprego, com emprego precário e mal pago propositadamente, porque 

mais rentável no próprio momento. ----------------------------------------------------------------------------

------ Hoje assistimos ao maior ataque, feito por um governo depois do 25 de Abril, aos 
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valores solidários em que assenta o nosso estado social, situação muito claramente 

observável com o aumento de pobres e do fosso entre pobres e ricos, próprios de estados 

“atrasados”, “ditatoriais”, exploradores, “opressores”, isto tudo numa “dita” democracia, em 

que não escapa o ataque aos valores constitucionais, próprios de um estado de direito, bem 

como aqueles que os defendem. -------------------------------------------------------------------------------

------ Hoje temos menos liberdade, menos democracia, porque temos mais fome, mais 

desespero, mais necessidade de sobreviver. ---------------------------------------------------------------

------ Hoje é altura de nos indignarmos, de lutarmos novamente pela dignidade que só a 

liberdade de expressão nos dá, é altura de dar voz a quem a não tem, porque não pode pôr 

em causa a sua existência e a dos seus porque têm de comer. ---------------------------------------

------ Uma democracia não se esgota no voto rotineiro, mas sim na expressão diária dos 

valores solidários de uma sociedade. -------------------------------------------------------------------------

------ Como disse há pouco tempo uma figura de Abril, o General Ramalho Eanes, Ex 

Presidente da República, é uma vergonha para todos a existência dos pobres e indigentes 

numa sociedade que se afirma de democrática. -----------------------------------------------------------

------ O PS e os seus eleitos, não deixarão de lutar pelos valores de Abril, pela dignidade das 

pessoas, contra a corrupção, contra a opressão, na defesa de serviços públicos de 

qualidade, na defesa de um estado social solidário. ------------------------------------------------------

------ Viva o 25 de Abril! Viva a Liberdade!”------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal convida o Sr. Presidente da 

Câmara, Dr. Gil Nadais , a usar da palavra, intervenção que se segue e se transcreve na 

íntegra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Estamos aqui hoje, porque aconteceu Abril! Porque alguém há 40 anos (e eu já tenho 

recordações desse tempo) derrubou uma ditadura e deu-nos a liberdade para estarmos aqui 

hoje. Alguns de nós, poderiam estar nomeados pelo Governo, mas não eleitos como 

estamos aqui hoje. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Já falámos aqui muito do poder central, já quase resolvemos os problemas todos a 

nível central e quero-vos dizer que, para mim, liberdade rima com responsabilidade; 

liberdade rima com solidariedade; liberdade rima com sustentabilidade e liberdade rima com 

o trabalho que, todos os dias, temos de fazer para melhorar um pouco mais o nosso país. E 

é esse trabalho que temos tentado fazer na Câmara Municipal de Águeda. Por alguma 

razão, estamos entre as 10% de câmaras que tem sustentabilidade. Que faz inovação e que 

marca a diferença, porque é no trabalho com transparência, é no trabalho que se constrói 

um concelho, que se constrói um país e acho que temos que fazer mais e melhor. -------------

------ É a ante penúltima vez que subo aqui a este púlpito enquanto presidente de Câmara, 
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mas quero-vos dizer que temos muitos desafios para fazer nestes anos que tenho para estar 

à frente do executivo e para estar à frente da Câmara Municipal. Marcámos uma época mas 

ainda há que ir mais longe e fazer mais e melhor. ---------------------------------------------------------

------ Tivemos hoje, aqui, dois representantes das associações de estudantes e, aquilo que 

nos deve preocupar efetivamente, e que sempre nos preocupou, é a área da Educação. 

Começámos por dar condições, por dar escolas novas, mas queremos ir mais longe e 

lançámos ao Ministério da Educação o desafio para transferir mais competências para 

Câmara de Águeda na área da Educação porque entendemos que é possível, com os 

agentes locais, fazer mais e melhor. É possível ir mais longe; é possível que cada aluno 

tenha o seu projeto de vida e os seus planos de estudos; é possível ter uma escola 

diferente, uma escola que envolva professores, que envolva pais, que envolva toda uma 

comunidade. É esse o projeto que queremos começar a lavrar e esperamos que assim 

aconteça na próxima terça-feira, na reunião que vamos ter em Lisboa, para marcar um 

futuro diferente, para que as crianças e os jovens do nosso concelho tenham uma melhor 

preparação e sejam pessoas e cidadãos melhor formados. Mas queremos também fazer 

mais, porque criámos condições para que, em Águeda, pudessem ser criados mais postos 

de trabalho e, estamos convencidos, contrariamente a muitos daqueles que dizem que 

criámos elefantes brancos, nós escancaramos portas para o progresso e estamos 

convencidos que vamos até ao final deste mandato, ter empresas e ter empregos para as 

pessoas de Águeda que bem carecem deles. E queremos que não estejamos sozinhos 

nisto. Queremos que todos aqueles que estão connosco e que são de Águeda, possam 

colaborar connosco para que mais empresas e empreendedores venham até nós. Mas 

também queremos que, na área da solidariedade, se faça mais e melhor. Muitas IPSS´s 

foram construídas nos últimos anos, mas agora, há que aprofundar as suas relações entre 

elas e há que aprofundar o trabalho e dar-vos um exemplo, a nível nacional, do que somos 

capazes. E, aqui, o papel da câmara até é pequeno, mas pode ser, é e vai ser incentivador 

para todos aqueles que estão e dão o seu tempo ao serviço dos outros. ---------------------------

------ Porque tudo isto é Abril e tudo isto somos nós e devemos deixar o mundo um pouco 

melhor do que aquilo que o encontrámos. É para isso que deve servir Abril; é para isso que 

devemos todos os dias porfiar e ir um pouco mais longe. -----------------------------------------------

------ Meus amigos: Abril deve acontecer todos os dias!” ------------------------------------------------

------ Para terminar, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal  convida todos os presentes 

a assistir ao último apontamento musical pelo Orfeão de Águeda  que interpreta os temas 

“Venham mais cinco” de Zeca Afonso e “Queda do Império” de Vitorino, a quem agradece a 

presença e os brilhantes apontamentos musicais apresentados. --------------------------------------
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------ Agradece ainda ao público presente nesta sessão extraordinária comemorativa do 40º 

aniversário do 25 de abril; ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Agradece aos alunos que prontamente responderam ao convite para darem o seu 

testemunho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agradece a presença e disponibilidade da Dr.ª Manuela Cruzeiro; ----------------------------

------ Agradece mais uma vez ao Orfeão de Águeda pelo excelente e sugestivo momento 

cultural que a todos proporcionou; -----------------------------------------------------------------------------

------ Agradece ao Sr. Presidente da Câmara e a todos os Srs. Vereadores, aos Srs. 

Deputados e aos Srs. Presidentes de Junta. ----------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal , antes de encerrar a 1ª Sessão 

Extraordinária da Assembleia Municipal, das Comemorações dos 40 Anos do 25 de Abril de 

1974, convida ainda, todos os presentes a assistirem, de pé, ao hino nacional e pelas doze 

horas e trinta minutos dá esta sessão por encerrada, da qual, para constar, se lavrou a 

presente Ata, que tem como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu 

na Sessão e que vai ser assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. ------- 
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