
                                                     ACTA   DA   PRIMEIRA   SESSÃO  EXTRAORDI- 

                                                     NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZA- 

                                                     DA  EM  VINTE  E  CINCO  DE  ABRIL  DE  DOIS  

                                                     MIL  E NOVE 

                                                             

 

--------- Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano dois mil e nove, pelas onze 

horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se uma Sessão 

Extraordinária Comemorativa do Trigésimo Quinto Aniversário do Vinte e Cinco de 

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

--------- A Sessão foi presidida pelo Senhor PAULO MANUEL MATOS SOARES, 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e secretariada por DANIELA 

CARINA ALVES MENDES. Eram onze horas quando foi declarada aberta a sessão, 

onde estiveram presentes os seguintes Membros: ------------------------------------------------ 

--------- PAULO MANUEL MATOS SOARES, DANIELA CARINA ALVES MENDES, 

CARLOS ALBERTO BAPTISTA GUERRA, MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, 

HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, ALBERTO JOSÉ FERNANDES 

MARQUES, JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, JOÃO MANUEL ROMÃO 

BALREIRA, ÓSCAR MANUEL VIDAL MENDES, ABÍLIO FERREIRA GOMES DA 

SILVA, JOANA CLARA COSME ARRUDA MARTINS, FILIPE JOAQUIM PINHO DIAS 

DA SILVA, CARLOS ALBERTO INÁCIO, CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES, 

LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 

GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, JORGE DA SILVA MENDES, 

VICTOR MANUEL ABRANTES SILVA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, AMÍLCAR 

DE LEMOS DIAS, ALCIDES DE JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, DÁLIA 

MARIA SILVA SANTOS COSTA, DÁRCIO SIMÕES TAVARES, VICTOR 

RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE e MÁRIO RAMOS 

MARTINS----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Executivo encontrava-se representado pelo seu Presidente GIL 

NADAIS RESENDE DA FONSECA e pelos Vereadores JORGE HENRIQUE 

FERNANDES DE ALMEIDA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA 
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MARGARIDA DE MELO CORGA, ANTÓNIO MANUEL DE ALMEIDA 

TONDELA, MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO e CARLOS FILIPE 

CORREIA DE ALMEIDA ------------------------------------------------------------------------ 

--------- Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, depois de cumprimentar os presentes, fez a seguinte intervenção: -----------

--------- “Vamos começar esta sessão solene comemorativa de mais um aniversário da 

Revolução do Vinte e Cinco de Abril. Hoje temos um privilégio, pois está entre nós 

alguém que foi governante neste país durante alguns anos que é o Excelentíssimo 

Senhor Doutor Luís Marques Mendes. Temos, também, o privilégio de ter connosco 

um grupo que foi convidado por nós, em conjugação com a Dra. Elsa Corga, o Orfeão 

da Associação Cultural de Recardães e uma poetisa aguedense, Joana de Oliveira, 

que, na devida ocasião, farei a sua apresentação. Vamos começar com um período 

de intervenções das forças políticas com assento na Assembleia Municipal, a que se 

seguirá uma intervenção do Senhor Presidente da Câmara e, posteriormente, seguir-

se-á uma palestra pelo nosso convidado especial, o Senhor Doutor Luís Marques 

Mendes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Estamos em mais um aniversário da Revolução do Vinte e Cinco de Abril. 

Estava em Angola quando ouvi dizer que tinha havido uma revolução na metrópole, 

como se costumava dizer no tempo colonial. Vim para Portugal com dez anos de 

idade e, naturalmente, acompanhei a evolução política do país até hoje, com o 

interesse de qualquer cidadão que gosta do seu país. ------------------------------------------- 

---------- Depois de períodos naturalmente conturbados constatamos, hoje, até por 

sondagens que têm vindo a público, que os portugueses prezam muito a sua 

liberdade, mas têm encontrado ao longo do percurso para a construção dessa 

liberdade, alguns constrangimentos que tornam a democracia, por vezes, com alguma 

falta de qualidade. Este foi, aliás, o tema escolhido pelo Doutor Luís Marques Mendes 

para a sua intervenção “ A qualidade da democracia “.------------------------------------------ 

--------- Os portugueses têm alguma dificuldade em aceitar que a liberdade seja posta 

em perigo em nome da segurança. Gostam de pensar, de escrever e de trabalhar 

sem constrangimentos, mas gostam pouco de serem perseguidos, de escutas 

telefónicas ou de levantamentos de sigilos bancários. Ainda têm alguma reserva no 
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que diz respeito a algumas conquistas de direitos, liberdades e garantias formais e 

estão preocupados com os riscos que a sua liberdade enfrenta. Das sondagens que 

temos analisado apontei algumas ideias, e por serem realizadas em tempo de crise 

económica, traduzem um maior pessimismo. ------------------------------------------------------ 

--------- Hoje há desemprego, dificuldades económicas e setenta por cento dos 

portugueses que não acreditam nos partidos políticos. Há uma grande percentagem 

que não confia nas instituições, desconfia do Governo, da Assembleia da República e 

não gosta da qualidade dos seus protagonistas. Mas há sobretudo um factor 

importante: os portugueses ainda encontram muitas diferenças regionais entre si. Há 

um litoral mais próspero e um interior menos desenvolvido, apesar dos esforços que, 

ao longo dos anos, têm sido feitos para minorar isso. Talvez esteja por fazer a 

descentralização do país, talvez falte dar ao poder local, que nós aqui representamos, 

o verdadeiro estatuto que ele ainda não tem. Os portugueses acima de tudo, hoje, 

não acreditam e desconfiam do funcionamento da sua Justiça e ao desconfiar dela 

põe em causa um dos pilares básicos da democracia que a Revolução nos deu: o 

Estado de direito e quando isso acontece há dificuldades crescentes.----------------------- 

--------- Quando falamos da Revolução de Abril temos sempre tendência para dizer 

que antes não havia liberdade de expressão e havia censura. Assistimos hoje a 

algumas situações de retorno dessa censura, o que é perigoso. Há processos de 

governantes contra jornalistas e há processos de jornalistas contra governantes. Isto 

deve fazer-nos reflectir, num país que tem trinta e cinco anos de democracia, mas que 

ainda tem muito a aprender relativamente às democracias mais avançadas do 

mundo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Eu não sou o conferencista, mas caber-me-ia fazer esta introdução. Queria, 

também, saudar com muito carinho, a fanfarra da CERCIAG que nos acompanha 

quase todos os anos nestas comemorações do Vinte e Cinco de Abril. É com muito 

prazer que os temos, mais uma vez, junto de nós. Aproveitava a oportunidade para 

pedir aos Senhores Membros da Assembleia que assinassem todos a folha de 

presenças porque, por deliberação que votámos por aclamação, a remuneração 

destas presenças será atribuída à CERCIAG.”---------------------------------------------------- 

--------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra aos Senhores 

Membros da Assembleia Municipal que fizeram as seguintes intervenções: -------------- 
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---------Manuel de Almeida Campos-------------------------------------------------------------- 

--------- “Comemorar o trigésimo quinto aniversário da Revolução do Vinte e Cinco de 

Abril é um dever de cidadania, porquanto esta data constitui um evento histórico de 

primeira grandeza da história de Portugal. Em nome da lista independente da Junta 

de Freguesia de Espinhel, quero aqui deixar a mais sincera saudação a todos os 

presentes, assim como aos ausentes que, lamentavelmente, são demais e isso nada 

dignifica os Membros da Assembleia Municipal de Águeda, até porque, a construção 

do poder local democrático constitui a maior obra realizada por esta transformação 

patriótica, sem o qual não poderíamos exercer os nossos direitos cívicos de 

verdadeiros cidadãos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mas falta ainda muito para se cumprir os ideais democráticos de Abril, numa 

conjuntura especialmente difícil que o nosso país atravessa em termos económicos e 

sociais, o que representa um perigo real para a democracia portuguesa. Em 

consequência da grave crise económica e financeira de âmbito internacional, fruto da 

especulação e da ganância do capitalismo selvagem, para o qual não existem 

quaisquer regras éticas, permitiu-se atentar descaradamente e na maior impunidade 

contra os verdadeiros direitos humanos dos povos do mundo que não contam nada. 

Aliás, o nosso Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, numa cerimónia realizada 

em 2007, para comemorar os sessenta anos da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, sublinhou expressivamente a lamentável realidade: «trinta direitos estão 

consignados ali e, ao lê-los, ou desatamos à gargalhada, ou desatamos a chorar».----- 

--------- Quero aqui realçar, que a lista independente da Freguesia de Espinhel, sendo 

fruto da mais autêntica e democrática vontade popular, sempre a construir e a 

humanizar, assume como grandes princípios cívicos :------------------------------------------- 

-  trabalhar com sabedoria e dedicação para o progresso e respeito da nossa terra;---- 

- defender com firmeza, e em qualquer situação, os direitos e interesses da nossa 

freguesia;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- nunca servir interesses políticos alheios prejudiciais à nossa freguesia.------------------- 

--------- Senhoras e Senhores, viva o Vinte e Cinco de Abril, sempre!”----------------------- 
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--------Victor Rodrigues Tavares----------------------------------------------------------------------

-------“Comemorar os trinta e cinco anos do Vinte e Cinco de Abril tem de ser uma 

oportunidade de reflexão sobre o país de Abril que sonhámos e sobre o país que 

concretizámos..---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Naquela madrugada que todos esperávamos, naquele dia inicial inteiro e limpo 

como lhe chamou Sophia de Mello Breyner, todos sonhámos com um futuro melhor, 

com uma democracia de qualidade que desse resposta aos justos anseios de todo um 

povo faminto de pão, de justiça e liberdade, de uma democracia que criasse 

condições de valorização e dignificação da pessoa humana, que fosse capaz de 

mobilizar os trabalhadores, os intelectuais e os empreendedores para a construção de 

um país justo e solidário.---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Ao fim de trinta e cinco anos temos de nos interrogar sobre o que fizemos nós 

deste país de Abril sonhado. É que há hoje um enorme sentimento de frustração que 

a própria crise, em que vivemos, acentua e põe a nu múltiplos aspectos que 

contribuem para o desencanto que hoje atinge toda a sociedade. --------------------------- 

--------- Ao fim destas três décadas e meia vemos que as políticas da educação não 

contribuíram para atenuar as desigualdades sociais que tendem a persistir de geração 

para geração, nem se assumiram como um factor de mobilidade social. As políticas 

de saúde não garantem igualdade de acesso aos cuidados de saúde, e é legítimo 

questionarmo-nos sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde que era suposto ser 

tendencialmente universal, geral e gratuito. A Justiça não funciona e o seu acesso 

não é facilitado a quem não tem capacidade económica, logo, não garante condições 

de igualdade face à lei, sendo que ela própria é um factor condicionante do 

desenvolvimento económico, até pela sua morosidade. Há ao mesmo tempo, a 

sensação de que os poderosos ficam impunes, que os corruptos são premiados e de 

que muitos abusos de poder são branqueados e legitimados pelo voto e pela 

alienação popular, desafiando toda a ética política e moral, ficando-nos a ideia de que 

a prisão é para o peixe miúdo. ------------------------------------------------------------------------- 

---------No mundo do trabalho há uma progressiva perda dos direitos adquiridos para 

os que trabalham, vítimas de uma política atentatória da sua dignidade social e 

profissional e que vêem o seu futuro cada vez mais inquieto, em nome da crise que 

não criaram, enquanto assistimos à atribuição de reformas milionárias e benesses 
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generosas para os administradores de empresas públicas e privadas, com escândalos 

financeiros à mistura. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------É a insegurança que se instala em cada um de nós, são as desigualdades que 

se acentuam. A regressão social é um dado adquirido e as incertezas avolumam-se 

quanto ao nosso futuro colectivo. O pessimismo é enorme. Depois há muitos falsos 

democratas que mais não fazem do que aproveitar-se da própria democracia para 

benefício próprio.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------- É enfim, um conjunto de situações que descredibilizam e minam a qualidade 

da democracia e nos afastam cada vez mais da participação política, que não se 

esgota nas fronteiras dos partidos, e que é fundamental numa democracia autêntica. 

Todavia, uma parte demasiadamente grande dos cidadãos não se revê nos seus 

eleitos e tende a pensar que ser eleito é um prémio e não um compromisso com o 

eleitor que ele tem de honrar. --------------------------------------------------------------------------- 

--------- Temos andado há muito a dar passos para trás, muitas vezes iludidos de que 

eles são necessários para dar outros passos em frente e lá vamos acreditando, até 

darmos conta que afinal são sempre os mesmos a pagar os sacrifícios impostos pelas 

crises criadas pelas várias elites que delas passam ao lado. Daí o alheamento, 

abstenção e a perigosa indiferença dos cidadãos.------------------------------------------------ 

--------- A democracia não é um dado adquirido para sempre, embora não queiramos 

pensar que ela está em risco. Contudo temos de tomar consciência que ela precisa de 

ser protegida, aperfeiçoada, regada e fertilizada. Precisamos de melhor democracia, 

de aumentar a nossa participação cívica e sermos mais exigentes perante os nossos 

eleitos. Temos de ser inconformistas e de voltar a sonhar como há trinta e cinco anos. 

Temos de reafirmar os valores de Abril e lembrarmo-nos que ele nos trouxe o fim da 

guerra, melhores condições de vida, mais cuidados de saúde, mais educação para 

todos, o direito a um salário mais justo e o direito de escolhermos e construirmos o 

nosso próprio destino. O Abril que criou esse grande emblema da revolução dos 

cravos, o poder local que mudou o rosto das nossas aldeias, vilas e cidades, por via 

de um trabalho de proximidade com os cidadãos, do trabalho desinteressado de 

milhares de eleitos, enfrentando e superando dificuldades e sem outro objectivo que 

não seja servir as respectivas populações, tantas vezes com prejuízo próprio.-----------

---------- Passámos de um regime autoritário, de uma política do “orgulhosamente sós”, 



 

__________________________ 
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 1 extraordinária de  25 de Abril de 2009 

 
 

7

para um regime de liberdade, respeitado e acarinhado pelas democracias europeias. 

Por isso, apesar de tudo, não podemos comparar o Portugal do 24 de Abril com o 

Portugal do 25 de Abril, mas estamos a dar demasiados pretextos para algumas 

provocações tendentes a desenterrar o Portugal amordaçado da noite e do silêncio, e 

isso jamais poderá acontecer.--------------------------------------------------------------------------- 

--------- Para não termos nunca de fazer uma revolução para restaurar a democracia, 

temos de fazer agora uma revolução que vá no sentido da qualificação da 

democracia, até porque devemos isso aos generosos e desinteressados Capitães de 

Abril que não podemos deixar de homenagear. -------------------------------------------------- 

---------Para terminar, quero agradecer ao Senhor Presidente Câmara Municipal e ao 

Senhor Presidente da Assembleia por terem convidado o Orfeão da Associação 

Cultural de Recardães a participar nestas cerimónias oficiais comemorativas desta 

data tão importante para a nossa história, assim como o convite dirigido à minha 

conterrânea amiga, a poetisa a Joana Oliveira. Aproveito, também para saudar todos 

e dizer que o Vinte e Cinco de Abril tem que perdurar sempre!”.------------------------------ 

 

--------Fernando Jorge Ferrão-------------------------------------------------------------------------- 

-------“Celebramos hoje uma vez mais, a trigésima quinta comemoração de um 

acontecimento que mudou radicalmente o destino do nosso país. No dia vinte e cinco  

de Abril de mil novecentos e setenta e quatro, Portugal levantou-se para pôr fim ao 

regime de ditadura implantado em mil novecentos e vinte e seis, ou seja, foram 

quarenta e oito anos de repressão, proibindo o povo português dos direitos 

fundamentais que hoje o Estado democrático do nosso país defende. Esta revolução, 

conhecida como exemplar aos olhos do mundo, foi diferente de outras tantas, pelo 

facto de não se ter derramado sangue e foi chamada a Revolução dos Cravos. As 

forças militares, com a adesão unânime do povo português, realizaram nesse dia de 

Abril um sonho numa época em que só se podia sonhar em silêncio. A conquista da 

liberdade e da democracia pôs um ponto final à ditadura, com a qual fomos 

amordaçados durante quarenta e oito anos. Comemorar esta data só faz sentido se 

todos tivermos a coragem de analisar, criticamente e de forma objectiva, o nosso 

presente, no que se conseguiu realizar de positivo, assim como o que os nossos 

sucessivos governos falharam por acções e omissões.------------------------------------------ 
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-----------A crise económica, com o seu impacto a nível mundial, não pode ser o álibi 

nem o bode expiatório que justifica na sua totalidade tudo o que está mal na nossa 

sociedade. A forma de gerir os nossos interesses e bem-estar social depende de 

quem nos governa e dos deputados que nos representam. Se temos todos os dias 

realidades sociais dramáticas em diversas situações, que nos chegam pelos diversos 

meios de comunicação social, somos, por vezes, testemunhas de situações indignas 

da época em que vivemos e isso são prioridades que os nossos governantes têm que 

contemplar e solucionar, pois são situações intoleráveis.---------------------------------------- 

----------É evidente que os pilares da nossa democracia sofrem por falta de reformas 

eficazes e realistas. Os sistemas de Justiça, Saúde e Educação são na actualidade 

diária mais polémicos que nunca. O desemprego é um flagelo que conduz a situações 

mais que dramáticas. A desestruturação de famílias devido ao seu impacto 

económico e psicológico é o mais grave, na minha opinião, porque leva à 

desestruturação da própria sociedade, instalando-se, desta forma, a precariedade e, 

em certas situações, a promiscuidade. --------------------------------------------------------------- 

--------- Há muita gente, hoje, que refere que há falta de civismo, principalmente as 

pessoas que ainda conservam este valor social. O mais inquietante é quando esse 

preceito é violado ou simplesmente desconhecido pelas camadas mais jovens, desde 

a mais tenra idade, sinal que na célula familiar não há bases de educação. As famílias 

divorciam-se, cada vez mais, das suas responsabilidades de pais educadores, 

remetendo, muitas vezes, ao Sistema Nacional de Educação essa nobre tarefa e em 

certos casos os profissionais de educação são vítimas de actos inclassificáveis, 

simplesmente por quererem educar quando necessário.---------------------------------------- 

--------- O Sistema de Saúde que se diz de melhor saúde, ainda tem passos de 

gigante a fazer, para que todo e qualquer cidadão possa beneficiar, com equidade, 

um tratamento e um acompanhamento de qualidade.-------------------------------------------- 

--------- A Justiça com a conhecida lentidão e custos proibitivos para o mais modesto 

cidadão e as más decisões tomadas, em certos casos, até a data, só favorecem a 

perda de confiança. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- É por isso que faz sentido relembrar o que fomos, o que somos e o que 

queremos verdadeiramente ser. Sendo por natureza optimista, quero pensar que o 

nosso futuro, que é construído com o nosso presente, virá a ter dias menos sombrios. 



 

__________________________ 
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 1 extraordinária de  25 de Abril de 2009 

 
 

9

O Vinte e Cinco de Abril deu-nos a liberdade e a democracia, dois valores que 

teremos de melhor utilizar, para que o sonho de Abril seja efectivamente realizado. ---- 

----------Quando idealizo uma sociedade mais justa, certas pessoas dizem-me que 

tomo o meu sonho por realidade. Ora bem! Se o meu sonho é tomado por realidade, é 

porque acredito na realidade do meu sonho! Penso que todos aqui presentes temos o 

sonho de uma sociedade mais justa, com mais equidade e com mais justiça. Temos 

todos o dever e o direito de sonhar, mas também temos o dever de fazer tudo o que 

está ao nosso alcance para promover essa sociedade mais justa e com mais bem-

estar social. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Viva o Vinte e Cinco de Abril! Muito obrigado.”-------------------------------------------- 

 

--------João Manuel Romão Balreira------------------------------------------------------------------ 

--------“Recorrentemente, a cada ano que passa, cá vimos cumprir uma respeitável 

devoção, se bem que para alguns uma cansativa obrigação. ---------------------------------- 

---------Do cimo desta tribuna temos, a cada Vinte e Cinco de Abril que passa, 

aproveitado para, insistentemente, falar de questões que nos apoquentam a mente 

porque corroem o desenvolvimento do país e fragilizam a estrutura social do povo 

português, colocando perigosamente em causa não só o Estado democrático como a 

independência nacional. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Curiosa e desgraçadamente, a cada ano que passa, nos parece existir a razão 

de continuar a alertar as consciências para problemas para os quais parece não se 

querer encontrar soluções equilibradas e consensuais, claramente por imobilidade de 

uns quantos, indiferença de outros, comprovada incompetência dos que falando de 

mais produzem de menos, bem ainda como pela acção permanente dos “lobbies 

vivendi” da corrupção corporativa, levada a cabo por uns quantos que todos 

identificamos mas temos dificuldade em penalizar. Estes tendo-se habituado a viver à 

conta do erário público, sem a mínima capacidade de empreender e criar riqueza ao 

país, gerem a "sofreguidão" pessoal num espectro central a precisar de uma rápida 

purga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Num período particularmente crítico para o país - e obviamente para o mundo 

no seu todo - é confrangedor ver uma estratégia de governação claramente 

desfasada da realidade. Nem os líderes dos países mais ricos e influentes – que 
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pressupostamente eram oito(g8) e de repente, porventura devido à crise, passaram 

para vinte (g20) - por comprometimentos político-estratégicos e interesses diversos, 

estão a implementar as medidas mais adequadas para se ultrapassar a gravidade da 

situação, nem tão pouco o governo português parece  provido  de  ideias  capazes  de  

atenuar a  degradação galopante da economia e da coesão social.-------------------------- 

--------- Não sendo profundos letrados de coisa nenhuma que não seja a experiência 

de vida, os bons exemplos internos e externos e o bom senso, não podemos deixar 

de voltar a questionar neste dia, áreas endémicas onde as medidas pedagogas e 

políticas são bem mais necessárias que os propalados investimentos de salvação do 

regime:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Educação: o governo pode fazer os investimentos que entender na reabilitação 

do parque escolar que não é com isso que vamos ultrapassar o problema nuclear do 

ensino em Portugal, porque esse gira à volta de três questões basilares: da 

autoridade das instituições e da cadeia de comando, da qualidade dos docentes e dos 

conteúdos programáticos e do trabalho, muito trabalho. De uma vez por todas temos 

de entender que não podemos ter um ensino de facilitismo e uma ministra que o 

institucionaliza em nome de interesses estatístico-políticos.------------------------------------ 

--------- Não é tolerável que o “menino dos olhos” do Senhor Primeiro Ministro, o 

badalado Magalhães, cujo investimento gostaríamos de ver seriamente quantificado 

logo que possível, inventado e produzido para alavancar o maior choque tecnológico 

da educação que alguma vez terá varrido Portugal, desde os tempos do Infante D. 

Henrique, se tenha comportado tão mal na disciplina de Português e ainda que esteja 

a acabar nas lojas de penhores, "despachados" talvez, por alguns daqueles para 

quem o Senhor Primeiro Ministro manda religiosamente, todos os meses, o generoso 

cheque para que possam dormir tranquilos de noite ocupando as nossas mentes 

durante o dia------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Não nos podemos permitir ter uma Ministra ou um Ministério com evidentes 

insuficiências de liderança, visão, autoridade e dignidade, que claramente promoveu 

medidas reestruturais, inadequadas e incompetentes, que se evidenciou no seu 

“quero, posso e mando”, de que resultou a maior manifestação de professores de que 

há memória. Depois, devagar, devagarinho foi recuando, recuando, até ficar numa 
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clara posição de fragilidade e descrédito da qual o Senhor Primeiro Ministro, se 

tivesse algum bom senso já há muito a deveria ter "libertado".--------------------------------- 

--------- Justiça e Segurança: ninguém acredita, seguramente, num sistema de justiça 

injusto. Injusto porque não funciona, é moroso, duvidoso e agora até ficou mais caro, 

como se fosse razoável aumentar um serviço que não cumpre os seus requisitos 

básicos que é a satisfação do cliente. Se a justiça fosse obrigada a sobreviver em 

função dos seus rácios de produtividade já há muito teria falido e com ela o sistema 

democrático. As constantes suspeitas levantadas à Justiça em Portugal, onde se 

cruzam claros interesses difusos, minam não só a sua própria estrutura interna mas 

sobretudo a democracia no seu todo. Convenhamos que o absurdo volume legislativo 

produzido e em constante transformação - curiosamente a cargo, quase sempre, de 

uma mesma elite política que há uns bons trinta anos apresenta alguma dificuldade 

em deixar a máquina que, generosamente, os gratifica - também tem a sua influência 

bastante negativa em alguma "paralisação" dos tribunais portugueses. -------------------- 

--------- A isto poderemos ainda aliar visões políticas divergentes sobre questões que a 

nós nos parecem de elementar necessidade, como seja a idade limite para a 

imputabilidade, o que tem permitido a proliferação da criminalidade através de “gangs” 

cada vez mais jovens, e ainda a desresponsabilização pessoal e social dos pais 

muitas vezes a coberto de lugares comuns, como o preconceito e a xenofobia.---------- 

--------- Todavia, minhas Senhoras e meus Senhores, o que qualquer cidadão deve 

exigir da sua Justiça é que esta seja o suporte da autoridade do Estado, colaborando 

com as forças da ordem e que, através de uma actuação rápida e eficaz, dignifique e 

suporte a acção das forças policiais que zelam pela nossa segurança. Por muito que 

seja o seu esforço, o actual Ministro da Justiça não se livra seguramente do estigma 

de, enquanto Ministro da Administração Interna, ter sido - caricatamente -o único 

ministro que "patrocinou" a aberrante batalha de polícias contra polícias, conhecida 

como a batalha dos "secos & molhados" ----------------------------------------------------------- 

--------- Economia: a crise que hoje varre o país, em particular, e o planeta, em geral, 

resulta de erros políticos, económicos, comportamentais e ainda alguns fenómenos 

que se foram evidenciando com mais força nos últimos anos e que se prendem com a 

emergência de duas fortes economias asiáticas, como é o caso da China e da Índia.-- 
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--------- A clara fragilidade e capitulação do poder político ao poder económico - sendo 

bom que se retenha que continuamos claros defensores da iniciativa privada como a 

única força capaz de gerar uma maior quantidade de riqueza para proporcionar bem 

estar à humanidade - originou uma absoluta falta de regulação do ambiente 

financeiro, potenciando as fraudes conhecidas de todos, com as terríveis implicações 

originadas nos dinheiros dos contribuintes de cada país. Agora os políticos, os 

mesmos políticos de sempre, apresentam-se como os grande guardiões da salvação 

dos seus cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Todavia as realidades do dia a dia devem levar-nos a pensar seriamente por e 

para nós, não deixando a terceiros - sejam eles quais forem - o ónus de nos substituir 

na nossa obrigação social de intervir no nosso futuro. O actual contexto deve         

fazer-nos meditar sobre algumas questões importantes que podem fazer mudar, 

drasticamente, o nosso futuro: -------------------------------------------------------------------------- 

- será lícito, correcto e justo permitir que o governo continue a investir o dinheiro dos 

nossos impostos em alguma banca para dar cobertura a fenomenais vigarices 

promovidas ou patrocinadas por conhecidas figuras públicas, as quais parecem estar 

a passar "imunes" ao lado do processo, se atendermos a que somente um gestor foi 

preso até ao momento?---------------------------------------------------------------------------------- 

- será  licito  não fazermos um esforço de memória e questionar, ao menos 

politicamente, os largos milhares de processos de reformas e pré-reformas  que 

potenciaram  a "reestruturação" dos recursos humanos de muita grandes e pequenas 

empresas, libertando-as do ónus de milhões em encargos e transferindo esses 

montantes para o Estado?-------------------------------------------------------------------------------- 

- será justo empurrar para cima do cidadão que se foi irresponsável e alegremente 

endividando, o ónus absoluto do estado do país quando foi esse mesmo cidadão que, 

vivendo acima dos posses, foi suportando a actividade económica e o aconchego 

financeiro dos cofres de um Estado esbanjador, bem como o enriquecimento chorudo 

da banca e das sociedades financeiras?------------------------------------------------------------- 

- será licito e honesto que não nos questionemos sobre os loucos investimentos que 

se perfilham no horizonte político e que prometem" derreter” as próximas gerações? E 

falamos, em particular, das diversas tranches do TGV; do novo aeroporto e da nova 

ponte sobre o Tejo. Habituados como estamos a derrapagens - só nas últimas cinco 
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maiores obras públicas foram cerca de duzentos e cinquenta milhões - será fácil de 

imaginar a inflação dos custos no final da obra. Claro que nessa altura os 

responsáveis principais já estarão profissionalmente bem colocados e o único "ilícito" 

que vai ficar é a conta para pagar.--------------------------------------------------------------------- 

- será sensato que não nos perguntemos donde apareceram, nos últimos tempos, 

tantos milhões quando há bem pouco tempo estávamos  em  rigorosa contenção  e 

sem margem de manobra? e com a agravante de que, estando o ciclo económico em 

recessão, o Estado encaixou a menos novecentos e noventa e quatro milhões  só nos 

primeiros três meses do ano.---------------------------------------------------------------------------- 

- será licito que aceitemos que as únicas medidas tidas por mais adequadas de 

combate à crise sejam o apoio financeiro a empresas e bancos? Por que não investe 

o Estado no tão propalado capital humano, incentivando e proporcionando aos 

quadros das empresas que estão a fechar portas a possibilidade de lançarem os seus 

próprios negócios, atacarem nichos de mercado das empresas entretanto encerradas 

e promoverem a criação de postos de trabalho compensatório. Enfim, provavelmente 

com menos dinheiro, promover a emergência de novas empresas geradoras de 

riqueza, potenciando a retoma económica. Será melhor apoiar pequenas empresas, 

mesmo que a fundo perdido, potenciando o relançamento lento da economia ou pura 

e simplesmente lançar o dinheiro no “poço sem fundo” do desemprego? O exemplo 

que esta semana as televisões levaram até nós, de alguns funcionários da Quimonda 

que estão a deixar os seus postos de trabalho -em extinção - e a empreender, parece 

ser uma parte da resposta a esta questão. Mas poderíamos falar dos mais diversos 

sectores de actividades.----------------------------------------------------------------------------------- 

- Será lícito aceitar-se que o Governador do Banco de Portugal, principescamente 

pago, ou nos minta sistematicamente ou não saiba fazer previsões? Então não é que, 

apesar das poderosas ferramentas de cálculo e dos elementos estatísticos de que 

dispõe, poucas vezes acerta ?-------------------------------------------------------------------------- 

- Será honesto aceitar que a banca esteja a ganhar bastante mais na sua gestão 

operacional, através do aumento acentuado dos spreads, do que aquilo que ganhava 

alguns meses atrás?--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Num mundo a necessitar de mudança drástica é muito, mesmo muito difícil 

acreditar que essa mudança possa ser implementada pelos mesmos que estiveram 
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na origem desta crise (políticos e gestores corruptos ou incompetentes), 

particularmente quando os processos de ataque à crise estão em completa 

contradição com a realidade dos factos.-------------------------------------------------------------- 

--------- Se tomarmos como exemplo os Estados Unidos da América, constatamos que 

o défice americano, em 2008, triplicou. Ora o diferencial do aumento utilizado para 

dividir pelos cidadãos do mundo daria a cada um dos seus 6,7 biliões de habitantes 

uns poucos milhões de dólares - repito, milhões de dólares - sendo certo que esses 

poucos milhões dariam para que a generalidade das pessoas pudessem pagar as 

suas dívidas e passar a viver um pouco melhor, aumentando mesmo o seu potencial 

de consumo. Ora, o aumento do potencial de consumo implicaria necessariamente o 

recurso à indústria e ao comércio, o que quer dizer mais produção e mais distribuição. 

Haveria necessidade de mais gente a trabalhar, logo parece não ser difícil de concluir 

que esta realidade significaria de certo modo a retoma económica.-------------------------- 

---------E se o exemplo dos Estados Unidos da América for seguido pela Europa, onde 

a tempestade económica se afigura vir a ser mais intensa, poderemos facilmente 

exponenciar os resultados, ou será que não? É obvio, como todos sabemos, que este 

tipo de políticas não se compadece com actos isolados de cada país de per si mas 

sim de uma concertação global. Já não é tão óbvio entender por que razão estando, 

ao que parece, o problema no consumo e no poder de compra do consumidor, o 

investimento político e financeiro se continua, insistentemente, a fazer a montante! Ou 

talvez se perceba demasiado bem. Alguém estará à espera que o reequilíbrio venha, 

uma vez mais, através do sofrimento da humanidade. ------------------------------------------ 

--------- Minhas Senhoras e meus Senhores, numa semana em que se celebra o Vinte 

e Cinco de Abril, tido como o dia da liberdade é paradoxal que o Senhor Primeiro 

Ministro tenha, em directo na televisão, assumido uma postura preocupantemente 

acusatória contra a comunicação social e nomeadamente contra uma estação de 

televisão, não esquecendo a apreensão do Magalhães no Carnaval de Torres Vedras 

e a apreensão de livros em Braga, para não recorrer a outros exemplos. Enfim, 

sintomas que a democracia portuguesa tem, por vezes, alguns escabrosos actores 

políticos que não a merecem, porque nela só se sentem bem quando não 

incomodados na sua rota.------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Portanto, sendo a liberdade um bem precioso, apressemo-nos a garanti-la, não 

nos festejos enfadados e enfeudados dos tempos que correm mas antes nas nossas 

práticas diárias, enquanto meros cidadãos ou actores sociais com outros cargos e 

responsabilidades.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- José Raposo Marques Vidal –---------------------------------------------------------------

---------- “Recordo a manhã na Escola Padre António Vieira, em Lisboa, a ansiedade 

de se saber o que se passava, as notícias desencontradas, a procura de informação 

junto dos nossos colegas: o Louçã hoje famoso, o Nuno Madureira e o Lionelo Hélder, 

que nos fizeram acordar para a política.-------------------------------------------------------------- 

--------- Decorria o dezasseis de Março de mil novecentos e setenta e quatro e estava 

na estrada a revolta das Caldas. Muitos adivinhavam o que se ia passar. As 

actividades de luta na escola eram já muitas, durante esse ano lectivo: greves às 

aulas; processos disciplinares aos alunos participantes em reuniões estudantis, 

cabelos rapados como marca de prisão, acções de protesto como a invasão da 

biblioteca e destruição do retrato de Américo Tomás e Marcelo Caetano e a ocupação 

da escola pela PIDE. Isto era uma pequena amostra do que se passava no meio 

estudantil antes da libertação.--------------------------------------------------------------------------- 

--------- O regime caduco, ditatorial, pidesco, opressivo, dominado pelos grandes 

grupos económicos exploradores da ignorância, estava prestes a tombar. No dia vinte 

e cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro, finalmente o acesso à 

liberdade, a utopia de uma sociedade aprisionada em que ganharam sentido os 

conceitos de fraternidade, solidariedade, igualdade, dignidade, direitos dos 

trabalhadores, progresso e desenvolvimento. Nessa altura pensava-se que tudo era 

possível. Nasceu o movimento de crença nas pisadas de Zeca Afonso cheio de 

ilusões e ânsias de mudança no sentido da igualdade de oportunidades, de um 

mundo novo para todos em que cada um contribuiria para uma unidade.-------------------

-------Passaram os anos e a democracia política institucionalizou-se. O ser humano, 

nos seus defeitos e virtudes, transformou os sonhos de uma sociedade em realidades 

concretas que nada tinham a ver com o espírito que alguns tiveram a sorte de viver. O 

Vinte e Cinco de Abril hoje, para muitos somente um feriado, algo que o tempo vai 

apagando, sendo nosso dever a afirmação de alguns dos seus valores, não os do 

passado, mas os do presente assente na honestidade, na seriedade, na cooperação, 
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na defesa dos mais desfavorecidos, na criação de oportunidades, no desenvolvimento 

do bem-estar de todos e não só de alguns.--------------------------------------------------------- 

--------- O momento de crise económica e financeira que atravessamos trouxe à tona, 

embora de forma residual, a corrupção existente na nossa sociedade, a identificação 

de indivíduos que eram considerados nos meios sociais pessoas acima de qualquer 

suspeita: os ditos “vip”, portugueses de sucesso; os banqueiros; os agentes de 

construção civil; empresários; sociedades de advogados fornecedores de pareceres à 

medida; os jogadores das offshore e das bolsas; os comendadores do regime e outros 

que, em conluio com políticos de baixa estirpe, sugaram e sugam o esforço de muitos 

assente numa política de baixos salários, pouca formação dos trabalhadores e 

máximos rendimentos para os seus próprios bolsos.--------------------------------------------- 

--------- Os políticos por nós eleitos não souberam resistir, em muitas das situações, às 

tentações dos poderes, passando do simples “jeitinho” ao “fechar de olhos”, quando 

não mesmo ao estender da mão de forma a encher os bolsos de “vil metal”.Os 

políticos não são só os eleitos, somos todos nós que deixamos por silêncio, cobardia, 

falta de educação e de princípios, instalar-se uma classe gananciosa de parasitas 

sociais em que se salva quem é esperto, quem engana o próximo, quem conhece as 

pessoas certas, quem corrompe, quem tem o poder do dinheiro que tudo parece 

poder comprar.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A visão negra que todos os dias podemos ver nos órgãos de comunicação 

social, com desvios de milhões do erário público de todos nós, em obras, em 

engenharias financeiras, em fugas ao fisco, em ocupações de áreas protegidas, em 

vendas ao desbarato de bens públicos, em subsídios, em formação fantasma, na 

cartelização de produtos, no controle de órgãos do poder, no controle da 

comunicação social, em ordenados e reformas ignóbeis e num infindável rol de 

situações que mostra o estado de apodrecimento da sociedade baseada na ganância, 

no tráfego de influências e no branqueamento de ilegalidades. -------------------------------

----------- A classe política deixou que os partidos se transformassem em agências de 

poder, em vias para atingir carreiras de sucesso, fechando-se sobre si mesmo e 

delapidando a confiança dos cidadãos, afastando-se das realidades do dia-a-dia, 

fechando os olhos ao que se passa em redor, pois se tal fosse denunciado, muitos 

dos seus seriam atingidos. Mas a situação caótica não nos deve assustar. É possível, 
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com a intervenção de todos, fazer reverter o processo, sendo fundamental 

transformar a acção dos eleitos do povo com novas atitudes e o assumir da 

responsabilidade dos seus actos, baseado em princípios éticos. ----------------------------- 

---------- Não posso deixar de referir atitudes como a do nosso convidado, o Doutor 

Luís Marques Mendes, que no exercício de cargo partidário revelou carácter ao 

recusar dar apoio a ditos políticos envolvidos em eventuais casos de má utilização 

dos poderes públicos, não cedendo à tentação fácil das vitórias eleitorais. É pena que 

nem todos sigam o seu exemplo, como se pode verificar com a indicação de putativos 

candidatos por esse país fora, nomeadamente no nosso concelho.-------------------------- 

--------- A democracia política baseada no voto é um facto, sendo que só se afirmará 

quando as condições de liberdade desse voto estiverem garantidas. O Vinte e Cinco 

de Abril deu-nos a possibilidade de hoje podermos afirmar a nossa opinião, modificar 

processos, reconhecer méritos e deméritos, denunciar situações menos claras, 

escolher o nosso caminho. É preciso ter a coragem de não estender a mão a quem a 

não merece, deixar o comodismo do politicamente correcto, afirmar princípios, emitir 

opiniões contra o adormecimento dos sistemas, pois só assim estamos a contribuir 

para uma sociedade mais justa, distinguindo as pessoas de carácter e de bem. A 

política é um acto nobre, desde que nobres sejam os seus actores. A nobreza de 

carácter é essencial à plena liberdade. Vamos conseguir ser livres!-------------------------- 

---------- Viva o  Vinte e Cinco  de Abril !”-------------------------------------------------------------- 

 

---------- Alberto José Fernandes Marques---------------------------------------------------------

---------“Coube-me a mim, enquanto membro eleito na lista do PSD para a Assembleia 

Municipal de Águeda, proferir estas breves palavras por ocasião do trigésimo quinto 

aniversário do Vinte e Cinco de Abril. A propósito das breves palavras, aproveito, já 

agora para referir ao Senhor Presidente da Assembleia para sugerir ao seu sucessor 

ou sucessora que, em futuras sessões extraordinárias como esta, se tentasse balizar 

o tempo das intervenções correndo o risco, penso eu e sendo eu um dos oradores, de 

maçar as pessoas com intervenções muito longas. É apenas uma sugestão. ------------ 

--------- À medida que os anos passam, e já lá vão trinta e cinco, é cada vez mais 

difícil evitar os clichés habituais destas efemérides. A proporção crescente de 

população que não viveu, na sua plenitude, o Vinte e Cinco de Abril de mil novecentos 
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e setenta e quatro, não celebra esta data com a mesma euforia saudosista dos que 

assistiram ou participaram na transição para a democracia. ----------------------------------- 

--------- Nascido em 1970, em Moçambique, sou um dos que não vivi in loco, o Vinte e 

Cinco de Abril. Tive, no entanto, a felicidade de crescer num ambiente que me 

proporcionou a aprendizagem do significado da revolução, tanto no ambiente familiar, 

como na própria escola, e sou do tempo em que a escola ainda ensinava e se 

preocupava em avaliar os conhecimentos dos alunos. Desde cedo aprendi a admirar 

a coragem de todos os que fizeram o Vinte e Cinco de Abril  e, por isso, estou-lhes 

muito grato, sinceramente grato à minha família e escola. Penso, aliás, que o Sistema 

de Ensino deve reforçar, em quantidade e qualidade, os conteúdos relativos à 

transição para a democracia que o país viveu em 1974. À medida que vamos 

perdendo os testemunhos vivos dos que viveram o "antes" e o "durante" o Vinte e 

Cinco de Abril, é obrigação do Estado garantir que os que nasceram no "depois" 

nunca percam de vista a fundamental importância desta data. O Sistema de Ensino 

deve explicar aos jovens portugueses como se vivia durante a ditadura, e como foi 

possível a um grupo de autênticos heróis, acumular a coragem necessária para 

enfrentar um poder absoluto que não sabiam como reagiria a tal ousadia. Além disso, 

e apesar de estarmos numa sessão comemorativa do Vinte e Cinco de Abril, não 

ficaria bem com a minha consciência se não me referisse à outra face da revolução. É 

minha convicção que o Sistema de Ensino não deve esquecer, também, de transmitir 

aos jovens alunos como foi o período imediatamente após o Vinte e Cinco de Abril. A 

escola e a sociedade devem, sem quaisquer preconceitos ideológicos, explicar o que 

foi o "Verão Quente" e o PREC. Os programas não podem ser selectivos nem apagar 

factos históricos relevantes, ainda que incómodos. É preciso não esquecer a face 

negra de uma revolução que não se resumiu aos cravos que agora a simboliza. 

Houve recurso à violência e a variadas formas de intimidação. Vários grupos de 

inspiração totalitária tentaram controlar pessoas, empresas e instituições. Houve 

redes clandestinas de informações, sequestros de empresários, ameaças anónimas, 

e atentados bombistas. E de uma ditadura conotada com a Extrema-Direita de 

inspiração católica, estivemos a um triz de passar para um regime totalitário de 

Extrema-Esquerda. Na minha opinião é muito importante que os jovens estudantes 

portugueses tenham, também, acesso a esta informação histórica e que se passa é 
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que, trinta e cinco anos depois e em pleno século XXI, ainda pagamos os excessos 

da revolução: uma constituição que nem com sucessivas revisões deixou de estar 

ideologicamente condicionada, e um Sistema de Ensino que legitima manuais 

escolares escandalosamente parciais e tendenciosos. ------------------------------------------ 

--------- Tenho para mim, que a revolução ainda não terminou e que Abril ainda não foi 

cumprido na sua plenitude. Quando os "Capitães de Abril" hoje se insurgem contra a 

promoção de um militar seu contemporâneo e, quase simultaneamente, aplaudem a 

promoção de um outro, apesar de este ter sido indultado e amnistiado no âmbito de 

actividades terroristas, parece-me que os valores estão invertidos. Quando a nossa 

democracia tiver maturidade suficiente para, sem complexos, festejar o Vinte e Cinco 

de Abril de mil novecentos e setenta e quatro, mas também o Vinte e Cinco de 

Novembro de  mil novecentos e setenta e cinco, aí sim, darei por saldadas as contas 

com os heróis de Abril.------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Não queria referir nesta Sessão Comemorativa Extraordinária assuntos de 

Águeda, mas, no entanto, não posso deixar passar em claro as afirmações proferidas 

pelo meu colega de Assembleia, José Marques Vidal. Não sei se já se trata do 

nervoso miudinho antes das eleições, mas este tipo de intervenção revela alguns 

ressaibiamentos mal resolvidos pelo PS de Águeda. Após quase quatro anos de 

mandato, e sem obra visível - a grande obra visível de regime é uma terraplanagem 

na zona do Casarão - o PS continua a tentar esconder a sua ineficácia ainda, e 

sempre, com os trinta anos passados do PSD. Até quando continuaremos a ser 

culpados pelo que os Senhores não fizeram? Além disso, custa-me entender como é 

que as mesmas pessoas que se indignam contra o envolvimento do Senhor Primeiro 

Ministro em processos de corrupção, continuam a insultar e a caluniar de forma 

miserável um ex-autarca absolvido pela justiça de todas as acusações que os 

Senhores se encarregaram de lhe fazer. ------------------------------------------------------------ 

------------Mas, regressando ao tema desta sessão, gostaria de dizer que os desígnios 

de Abril se encontram ainda em fase de construção. Como sempre aprendi "a 

liberdade de cada um termina onde começa a interferir com a do próximo" e a 

liberdade não é um valor absoluto, pode e deve ser contida entre os limites do 

razoável. Hoje, vinte e cinco de Abril de dois mil e nove, o crime em Portugal 

raramente tem castigo, devido a um inqualificável Sistema de Justiça concebido por e 
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para advogados. Hoje o Estado dá, repito, dá casas a famílias de determinadas 

minorias sociais que, por opção, não têm emprego nem pagam impostos. Hoje foi 

retirada aos professores a autoridade vital para garantir um ensino de qualidade, 

conferindo aos alunos todos os direitos, sob o pretexto de que escola é uma 

democracia quando, obviamente, não o pode ser.------------------------------------------------- 

--------- Se por um lado, assistimos aos efeitos nocivos destes "excessos de 

liberdade", por outro, constatamos que a liberdade ainda é cerceada e limitada: hoje, 

os limites do bom senso são ultrapassados por uma administração pública 

transvertida de "polícia de costumes", que regulamenta tamanhos de decotes e cores 

de roupa interior. Hoje uma lei corta-nos o sal do pão, em nome da saúde pública. 

Hoje os jornais relatam processos judiciais instaurados pelo Primeiro-Ministro a vários 

jornalistas. Dentro do princípio dos limites da liberdade individual que já referi, os 

portugueses devem ter acesso à informação e tomar as decisões que acham 

melhores para si. Um Estado paternalista que nos asfixie enquanto cidadãos livres 

não interessa a ninguém e constitui um entrave à plena concretização do espírito de 

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

---------Tive oportunidade de ler o livro "Mudar de Vida", do nosso palestrante 

convidado de hoje, Doutor Luís Marques Mendes. Logo na introdução o autor 

escreve, e passo a citar: "Para ganharmos o desafio da competitividade temos de 

fazer rupturas em diversas áreas. É o que proponho nos vários capítulos deste livro. 

Mas há uma questão fundamental que temos de enfrentar com coragem: a excessiva, 

errada e desresponsabilizante presença do Estado na sociedade portuguesa". ---------- 

---------Tenho para mim, que a chave para o desenvolvimento do país passa pela 

reformulação do conceito vigente de Estado. Precisamos de menos Estado e muito 

melhor Estado. Um Estado que cumpra plenamente os seus deveres sociais, mas que 

compreenda que é na iniciativa privada, no empreendorismo e no respeito pelas 

liberdades individuais, que reside a solução para a recuperação do país. Será que os 

portugueses vão conseguir, desejavelmente sem sobressaltos, concretizar esta 

mudança de paradigma? Estaremos à altura desta exigência, superando as 

dificuldades e as naturais divergências ideológicas? Ou teremos que continuar à 

espera de novos heróis, como os de Abril, para fazerem outra revolução? A resposta 

está em cada um de nós.-------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- Viva Portugal! Viva a Liberdade! Muito Obrigado.”---------------------------------------- 

 

--------- Senhor Presidente da Câmara Municipal --------------------------------------------- 

--------- “Bom dia a todos, eu queria saudar o professor Doutor Luís Marques Mendes 

que foi e é um exemplo de participação cívica na vida política. Mas não posso ir 

embora, obviamente, sem responder àquilo que me foi dito aqui. A Câmara Municipal 

de Águeda, no actual mandato, aquilo que fez foi tornar-se notícia pelos bons motivos 

e posso dizer, sem estar aqui a endeusar-nos, que somos uma referência para o país 

nalgumas áreas e pelos bons motivos. Somos uma referência na modernização 

administrativa, na desburocratização e também queremos ser uma referência na 

estruturação do trabalho para o futuro.---------------------------------------------------------------- 

--------- Não estávamos e não estamos preocupados em fazer um mandato e quem 

viesse a seguir que fechasse a porta. Aquilo que viemos fazer foi programar o 

concelho, fazer aquilo que noutras cores políticas não nos deixaram fazer.---------------- 

--------- Mas meus Senhores, aquilo que temos feito aqui em Águeda foi dar 

possibilidade àqueles que querem trabalhar de o fazer. Foi reduzir burocracia e aquilo 

que demorava trinta dias a fazer, faz-se na hora e isto é que é Abril. Abril é 

desburocratizar, é dar transparência, é dar possibilidades a quem quer trabalhar de o 

poder fazer. É por isso que nós estamos com Abril.----------------------------------------------- 

--------- Meus Senhores aquilo que falta em Portugal, é que cada um quando se 

levanta não pense, quando olha no espelho, no que os outros não fizeram, mas sim 

naquilo que vai fazer naquele dia, para melhorar um pouco mais as suas condições 

de vida e as condições de vida dos outros. Se todos nós fizermos isso e tivermos 

esse tipo de acção, então, Abril vive-se todos os dias.------------------------------------------- 

--------- Viva o Vinte e Cinco de Abril !----------------------------------------------------------------- 

 

--------- Feitas as intervenções das Forças Políticas com assento na Assembleia 

Municipal, usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa, que fez a apresentação 

do convidado, o Senhor Doutor Luís Marques Mendes, para intervir nesta Sessão 

Comemorativa do Vinte e Cinco de Abril, nos seguintes termos: ----------------------------- 

--------- “Quero agradecer publicamente ao Senhor Presidente de Câmara, pelo facto 

de que, quando lhe falei na possibilidade de convidar o Doutor Marques Mendes, 
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acedeu de imediato a essa solução. Naturalmente porque percebeu que o Doutor 

Marques Mendes é uma personalidade política de referência em Portugal, 

independentemente das cores partidárias. Aliás, as sessões do Vinte e Cinco de Abril 

são feitas para comemorar a revolução e não para esgrimir argumentos, porque para 

isso temos o mandato inteiro e todas as forças políticas o podem fazer e, como 

estiveram aqui presentes, noutras sessões como esta, personalidades doutras áreas 

políticas, de forma a abrangermos um vasto leque ideológico, o Senhor Presidente 

percebeu e concordou logo, aliás, como tem sido feita a relação entre nós, apesar das 

nossas diferenças.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- O Senhor Doutor Luís Marques Mendes nasceu em Azurém, Guimarães, em 

cinco de Setembro de mil novecentos e cinquenta e sete.--------------------------------------- 

--------- Residiu em Fafe até mil novecentos e oitenta e cinco. É licenciado em Direito 

pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Foi advogado em Fafe. -------- 

-------- Exerceu vários cargos profissionais. Foi Presidente da Direcção de Ensino 

Investigação e Administração da Universidade Atlântica----------------------------------------- 

-------- Actualmente está afastado da vida partidária activa. É administrador executivo 

da Nutroton Energias S.A.-------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Dispensar-me-ia de referir os vastos cargos partidários que assumiu no PSD, 

mas lembraria alguns cargos oficiais, na qualidade de governante. O Doutor Luís 

Marques Mendes deve ser dos políticos em Portugal que mais experiência 

governativa tem desde o Vinte e Cinco de  Abril.--------------------------------------------------- 

--------- Foi Secretário do Governador Civil de Braga até mil novecentos e setenta e 

seis. Foi Adjunto do Governador Civil de Braga até Dezembro de mil novecentos e 

oitenta e dois.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi Vereador e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Fafe.--------------------- 

--------- Foi Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto prós Assuntos 

Parlamentares no décimo Governo Constitucional. Foi Secretário de Estado da 

Presidência do Conselho de Ministros no décimo primeiro Governo Constitucional.---- 

---------- Foi Ministro Adjunto no décimo segundo governo constitucional.------------------- 

---------- Foi Deputado da Assembleia da República pelo círculo de Viana do Castelo 

em mil novecentos e noventa e um; pelo círculo de Braga até mil novecentos e 

noventa e cinco; e pelo círculo de Aveiro em mil novecentos e noventa e nove.---------- 
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--------- Foi Presidente do Grupo Parlamentar do PSD na sétima legislatura, que 

acabou em mil novecentos e noventa e nove. ----------------------------------------------------- 

--------- Foi Presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, 

Comunidades Portuguesas e Cooperação até dois mil e dois.---------------------------------  

--------- Voltou a ser deputado da Assembleia da República, pelo círculo de Aveiro em 

dois mil e dois. Foi Presidente da Assembleia Municipal de Oeiras.--------------------------  

--------- Foi Ministro dos Assuntos Parlamentares no décimo quinto Governo 

Constitucional e foi deputado pelo círculo de Aveiro em dois mil e cinco.------------------- 

--------- Foi agraciado pelo Presidente da República com a Gran Cruz da Ordem do 

Infante D. Henrique em dois mil e oito.--------------------------------------------------------------- 

-------- Doutor Marque Mendes tive muito gosto que tivesse acedido ao meu convite. 

Para além da amizade que nos une e da afinidade ideológica, li naturalmente o seu 

livro que tive o prazer que me oferecesse e dele vou citar duas frases que dão o mote 

para a sua intervenção: “Onde está o Estado, está a solução, onde está a sociedade 

está o problema. Tem sido este o lema da nossa vida pública” ; “A democracia não é 

apenas o regime da eleição e da alternância no poder é o regime da 

responsabilidade”. ----------------------------------------------------------------------------------------    

--------- Posto isto, o Senhor Doutor Luís Marques Mendes, fez a seguinte 

intervenção :-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Quero começar por agradecer ao meu querido amigo, o Doutor Paulo Matos, 

Presidente da Assembleia Municipal, o amável convite para esta palestra, no fundo, 

esta troca de impressões, para ser menos pomposo, e sei que é em sintonia com as 

forças políticas aqui representadas. Aceitei de imediato e com todo o gosto. Primeiro 

porque Vivi o Vinte e Cinco de Abril com alegria e entusiasmo, na altura tinha 

dezasseis anos. Depois porque, como já foi referido, nos últimos anos, tenho tido uma 

grande ligação ao Distrito de Aveiro e, por isso, tenho um particular gosto em estar 

em Águeda. Em terceiro lugar por este facto curioso: estando hoje fora da vida política 

activa, deve ser dos poucos momentos em que me ouvirão falar, concordando ou 

discordando, sem vir aqui pedir votos nem para mim, nem para ninguém.----------------- 

--------- Escolhi este tema da qualidade da democracia, mas não vim aqui dar “lições” 

de moral”. Essa questão do paternalismo acabou com o Vinte e cinco de Abril. O que 

não venho também é falar do passado, evocar o passado. Não é que este não seja 
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importante, mas com toda a franqueza, passados trinta e cinco anos  há um conjunto 

alargado de cidadãos jovens para quem as questões do Vinte e Cinco de Abril nada 

dizem e estão cada vez mais preocupados com o presente.  Penso que, 

provavelmente, hoje a melhor forma de homenagear o espírito Abril, não é tanto 

evocar o passado, mas é sobretudo partilhar algumas reflexões importantes 

relativamente ao futuro e é isso que eu farei, com esta intervenção de um forma muito 

directa como é meu timbre e provavelmente uns gostam e outros não.--------------------- 

--------- Devo dizer-vos que hoje não temos nenhum problema de democracia. 

Felizmente ela está consolidada, enraizada e não está em perigo. E isso é um dado 

adquirido fundamental. Agora o que temos é um problema cada vez mais sério de 

permanente perda de qualidade da nossa democracia. Penso que este não é um 

problema recente nem exclusivo deste país, mas está a agravar-se perigosamente 

ano após ano. Os portugueses são democratas, gostam da democracia, mas estão 

cada vez mais insatisfeitos com a democracia que temos e querem uma democracia 

melhor. E é minha convicção que os responsáveis políticos, em vez de atenderem a 

estes sinais no sentido de reformar, ajudam permanentemente a agravar a perda de 

qualidade da democracia. Não são todos, mas não tenho visto, no essencial, nos 

últimos anos, sinais sérios de ruptura com esta situação, que os cidadãos não gostam 

e que os tornam indiferentes, alheados da vida política e muitas vezes revoltados e 

indignados. Concretizo com alguns exemplos: quando não há fronteiras entre a vida 

política e a vida económica, quando alguém sai do governo para administrar uma 

empresa que no governou antes tutelou, isto pode não ser um sinal de ilegalidade, 

mas é um sinal de falta de ética e cria-se uma suspeição. A suspeição mina  e corrói. 

------- E este é o primeiro grande pecado capital, dos cinco que aqui quero enumerar 

sobre a qualidade da nossa democracia: a falta de dimensão ética na vida política. É 

preciso ter em atenção que a ética republicana não se confunde, nem se esgota na 

lei. Há comportamentos que podem não ser ilegais, mas são imorais e eticamente 

inaceitáveis. A ética impõe um determinado tipo de comportamento.------------------------

--------- Segundo exemplo: quando um cidadão vê um responsável político, seja a que 

nível for, deputado, governante ou autarca, perante as câmaras de televisão, dizer 

coisas como esta: “não preenchi a declaração de rendimentos para o Tribunal 

Constitucional porque ninguém liga nada a isso”; “ Assino permanentemente 
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despachos e documentos sem sequer os ler”; “É verdade, recebi dinheiro em 

campanha eleitoral, mas como ele não foi utilizado na campanha, depositei na minha 

conta”. Comportamentos desta natureza não quero saber se são legais ou ilegais, 

mas são eticamente deploráveis. Pior ainda, quando toda a gente já acha isto normal, 

quando já se tolera isto, há um outro perigo: em Portugal há uma tendência 

generalizada para tomar a parte pelo todo, por isso, um mau exemplo se não for 

combatido contamina a generalidade de uma classe política e isso não é justo para a 

maioria dos políticos que no plano local e nacional fazem política com seriedade, com 

honestidade.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Terceiro exemplo: quando vejo um político, seja a que nível for a contas com a 

Justiça, ou mesmo à saída de um tribunal a dizer “ Eu não saio, daqui ninguém me 

tira. Estou aqui porque ganhei eleições e tenho a confiança do povo”. Devo responder 

a isso com toda a clareza. As eleições servem para legitimar o mandato, não para 

compactuar com a imoralidade ou desvios à ética. Comportamentos desta natureza 

minam a qualidade da nossa democracia.---------------------------------------------------------- 

-------- O último exemplo relaciona-se com aquilo que vulgarmente se denomina de 

“clientelismo político” e não há nenhum partido, nem governo em Portugal que não 

tenha telhados de vidro nesta matéria. Chega-se a uma campanha eleitoral e 

promete-se que se vai fazer diferente daquele que se antecedeu e depois os erros 

mantêm-se. Quando seria tão fácil fazer-se, como em muitos países da Europa ou 

nos Estados Unidos da América, esta coisa muito simples: na Administração Pública, 

separar e definir na lei quais são os cargos de confiança política dos governos, 

daqueles outros que são de natureza exclusivamente técnica. Os de confiança política 

do governo devem ser objecto de nomeação e cessam com a mudança do governo. 

Aqueles que são de carácter exclusivamente técnico devem ser objecto de concurso, 

e não mudam independentemente das mudanças de governo. Era tão fácil definir isto, 

mas parece que é mais importante lançar o dedo acusador, para que, 

permanentemente estas situações se mantenham. Ninguém ganha com isso, nem os 

partidos com lógicas temporárias de clientelismo, muito menos a Administração 

Pública e sobretudo os cidadãos que não têm cartão partidário, que apostam no 

mérito, na competência e ficam, naturalmente, desiludidos com estes gestos e com 

estes comportamentos. É por isso que vos digo que este é o primeiro grande pecado 
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capital que eu vejo hoje na nossa democracia: a falta de dimensão ética na vida 

política. Ninguém é obrigado a ser político, mas um político deve ser por natureza 

exemplo e referência. Hoje a falta de ética é uma regra na nossa sociedade, na vida 

empresarial, no desporto, mas é natural que os cidadãos sejam mais exigentes, 

ainda, em relação a quem faz política, porque é a eles que confiam a 

responsabilidade do destino da nação. Em períodos de crise, quando há desemprego, 

as pessoas ainda são mais sensíveis a este tipo de comportamentos, o que significa 

da parte do político, uma atitude mais escrupulosa e uma atitude ainda mais 

exemplar. No fundo, numa palavra: a política não pode ser um terreno do vale tudo.--- 

-------- O Vinte e Cinco de Abril fez-se em homenagem a um código de valores e 

princípios que infelizmente está-se a substituir por uma lógica de conveniência e de 

interesse. Francisco Sá Carneiro dizia, há muitos anos, que a política sem ética era 

uma vergonha, é um atentado muito sério à qualidade da nossa democracia.------------ 

--------- O segundo pecado capital que queria aqui partilhar convosco é o desprestígio 

dos partidos. O Vinte e Cinco de Abril abriu espaço, e bem, a uma democracia 

pluripartidária. Os partidos são essenciais à vida política democrática. No fundo, não 

há democracia sem partidos. Mas atenção, nestes últimos anos tem-se vindo a 

acentuar uma desconfiança enorme em relação aos partidos em Portugal. Ainda hoje 

uma sondagem publicada num jornal diz que setenta e sete por cento dos 

portugueses não gostam dos partidos políticos e isto é muito preocupante.----------------  

--------- Mesmo os cidadãos que lançam o dedo acusador aos partidos, nunca se 

esqueçam que se não for com estes é com outros, a democracia não se faz sem 

partidos. Agora, a resposta a esta situação não pode ser um discurso corporativo ou 

altista da parte dos partidos, tem que ser uma actuação consistente, corajosa de 

perceber os sinais da sociedade e de mudar. Hoje há a sensação, por parte de muitos 

portugueses, que a politica e os partidos é um feudo de alguns que utilizam esse 

feudo em benefício próprio. Pode ser uma sensação injusta, mas é o sinal que passa. 

Há, sobretudo, muito a sensação e muitas vezes com verdade, de que os partidos na 

escolha dos seus representantes não premeiam o mérito, a qualidade , a honestidade 

e a competência. E isto são sinais muito preocupantes.-----------------------------------------

-------- Hoje, na generalidade dos cidadãos, há a ideia de que os partidos vivem em 

circuito fechado e há a sensação que aquilo que mais se discute nas sedes 
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partidárias não são tanto ideias, projectos, valores ou propostas políticas, mas sim a 

distribuição de lugares dentro e fora das máquinas partidárias. O problema é que isto 

não é apenas sensação, é uma realidade sentida, infelizmente. O que me preocupa 

ainda mais é a juventude. Eu acho que, hoje, Portugal forma jovens de muitíssima 

qualidade. Não tenho nada aquela ideia de que é uma geração de jovens “rasca”, 

quando muito temos uma geração de jovens “à rasca “ que é uma coisa totalmente 

diferente. Temos jovens de muita qualidade no domínio empresarial e científico. Eu 

tenho convivido com imensos jovens desses. Mas a esmagadora maioria deles 

abomina a ideia de fazer uma carreira política ou partidária e isto é muito 

preocupante. Os jovens são os grandes protagonistas da mudança e perder estes 

contributos é muito preocupante. Na minha opinião, hoje, as juventudes partidárias 

não acrescentam nada para trazer os jovens para a vida politica. Penso até que têm 

hoje mais vícios que os mais velhos.----------------------------------------------------------------- 

--------- Preocupa-me muito a displicência, a ligeireza com que os partidos se 

preocupam em ganhar as eleições, mas não dizem porque querem ganhá-las. Ganhar 

é importante mas o mais importante é saber porque se quer ganhar, que projectos se 

querem fazer, que propostas políticas se advogam, que modelo de sociedade se tem. 

Ganhar a qualquer preço não é um bom princípio. Às vezes é mais importante, até, 

perder uma eleição para se afirmar uma linha política. Mas as pessoas percebem 

quando é que os partidos têm um modelo de poder ou quando têm um modelo de 

sociedade. São coisas completamente distintas. E concretizo. Os dois últimos 

governos, o actual e o anterior de partidos diferentes, durante as campanhas 

eleitorais prometeram baixar os impostos, mas assim que chegaram ao governo, 

aumentaram-nos. Estes exemplos desacreditam a vida pública e a generalidade dos 

políticos. Por isso, não contem comigo, e julgo que não é correcto fazer o discurso 

antipartidos, mas é tempo de nos tornarmos muito mais exigentes, obrigando àquilo 

que eu chamaria de “choque vital”, um choque de vida perante os partidos para que 

eles se tornem, de novo, instrumentos de credibilidade na nossa democracia. ----------- 

--------- Terceiro pecado capital: o descrédito das instituições, e em particular, daquela 

que é a instituição mais representativa do sentimento do povo português: a 

Assembleia da República, porque é aí que estão representadas todas as correntes de 

opinião. Trinta e cinco anos depois do Vinte e Cinco de Abril, penso que é tempo de 
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se pensar em mudar o sistema de eleição dos deputados à Assembleia da República. 

O nosso Parlamento tem vindo a perder qualidade de legislatura para legislatura, de 

eleição para eleição. Não é apenas aquela questão, que não vou abordar, se temos 

ou não temos deputados a mais. Mas há uma coisa que tenho a certeza: temos 

deputados que o país não conhece, que o povo nunca ouviu falar. E eu penso que 

isto, numa vida política que tem que ser responsabilizante, é dos maiores atentados à 

qualidade da democracia e à confiança das pessoas nas instituições.----------------------- 

--------- Numa eleição nacional  as pessoas conhecem o candidato a Primeiro Ministro, 

o cabeça de lista, mas não conhecem a generalidade dos deputados que escolhem. E 

porquê? Porque temos um regime eleitoral em que os partidos contam demais e as 

pessoas de menos. Em que os deputados respondem perante os partidos, mas nunca 

perante os eleitores. A preocupação de um deputado por mais séria e competente 

que seja, não responde perante um cidadão, mas perante o partido que o escolheu. 

Está tudo trocado. Mais ainda, a perversidade política deste modelo é tal que chega a 

este ponto: os partidos políticos têm um cuidado extremo quando se trata de escolher 

um candidato a Presidente de Câmara. Até os partidos que não gostam de escolher 

candidatos independentes, muitas vezes o fazem, porque sabem que essa eleição 

que é muita personalizada, a pessoa conta mais que o partido. Mas chegamos às 

eleições nacionais, em que a exigência ainda deveria ser maior, porque é a eleição de 

um órgão de soberania, e este tipo de preocupações não existem. Como votam no 

partido e não em pessoas, o carreirismo político muitas vezes conta muito mais que o 

mérito, a competência e a capacidade. Como as pessoas votam sem conhecer os 

deputados, é o partido que dá cobertura a tudo isto. Isto é mau para os deputados, 

fragiliza a sua dignidade, o seu trabalho, a sua atitude, porque obviamente não se 

sentem responsabilizados.------------------------------------------------------------------------------- 

------Advogo uma mudança radical do sistema eleitoral, como existe em vários países 

da Europa, em que o deputado seja eleito como é eleito o Presidente de Câmara, com 

círculos de um só deputado, círculos uninominais. Pode ter perversidades, mas tem 

estas três enormes vantagens: aproxima o eleito do eleitor; torna a vida política mais 

responsável e dá outra liberdade de iniciativa aos Deputados na Assembleia da 

Republica, para que eles possam ter programas próprios relativamente ao seu circulo 

eleitoral, pelo qual são julgados nas eleições seguintes. Acentua a responsabilização 
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e também obriga os partidos a serem mais exigentes na escolha do seu pessoal 

político.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Quarto e penúltimo pecado capital: a perigosa crise da Justiça. É outra 

questão que está ano a ano, paulatinamente, a afectar a qualidade da nossa 

democracia. Dir-me-ão que a crise da Justiça é endémica, estrutural, tem muitos anos 

e têm toda a razão. A questão é que os problemas antigos da Justiça não se têm 

resolvido, e surgem novos problemas. Não há político nenhum que não diga esta 

frase muito formal e retórica “Eu tenho confiança na justiça”. Deixemo-nos de 

hipocrisias, sejamos directos. A generalidade dos portugueses não tem, hoje, 

confiança na justiça e digo isto com enorme preocupação. As pessoas acham que a 

justiça é lenta e consideram que há quase dois pesos e duas medidas, uma justiça 

para ricos e outra para pobres, uma para os mais fracos e outra para os mais 

poderosos e muitas vezes passam sinais claros, para a opinião pública, nesse 

sentido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Como se isto não chegasse acrescentam-se outros problemas. 

Institucionalizou-se, hoje em Portugal, esta prática das fugas de informação e 

violações permanentes ao segredo de justiça. Tudo é julgado na praça pública, muito 

antes de chegar aos tribunais, se é que lá chega. Mais ainda, normalmente há 

julgamentos na praça pública e a seguir absolvições em Tribunal. Dir-me-ão que isto é 

mau para o político, mas isto é sobretudo péssimo para um cidadão. Um político ainda 

tem formas de se defender porque tem acesso às televisões, aos órgãos de 

informação, mas para um cidadão é muito mais perigoso. É a sua imagem que pode 

ficar manchada de forma irreversível. Só que para haver fugas de informação, alguém 

as pratica. Deixem-me dar um conselho : não fiquem hoje uns satisfeitos porque a 

fuga de informação atingiu o responsável político adversário, porque no ano seguinte 

é o contrário, atinge-se outro responsável político. Isto degrada a democracia. Não 

nos preocupemos com o ganho conjuntural imediato, preocupemo-nos sim é com o 

prejuízo estrutural que isto está a trazer para a nossa vida democrática.-------------------

---------- Segunda novidade no nosso Sistema de Justiça: penso que os Magistrados 

em Portugal andam a falar demais e actuar de menos. Nos últimos tempos o 

Procurador Geral da República fala permanentemente nas televisões e outros altos 

responsáveis do Ministério Público até têm programas radiofónicos semanais, e dão 
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muitas entrevistas. Muitos Magistrados, em especial do Ministério Público, resolveram 

competir com os políticos e andam a falar demais. Só perdem com isso e em vez de 

esclarecerem os cidadãos só os confundem. A Justiça precisa de descrição e de 

contenção. É preciso dizer a alguns desses magistrados que a credibilidade da justiça 

não está tanto nas declarações que se fazem, mas sobretudo nos resultados que 

apresentam, e os resultados, esses, tardam.------------------------------------------------------- 

---------Terceiro exemplo, hoje a produtividade é um conceito associado a todas as 

áreas da vida colectiva e é preciso introduzi-lo, também, na Justiça. As regras e os 

parâmetros serão diferentes, mas a avaliação de todos os responsáveis da Justiça 

deve ser feita, também, com base em parâmetros de produtividade. ------------------------ 

---------Estes são três exemplos de realidades novas que são, de facto, preocupantes, 

porque uma justiça que não funciona, não é apenas um empecilho ao progresso e ao 

desenvolvimento económico de um país é sobretudo desastrosa para o cidadão, 

porque a Justiça num Estado de direito democrático é o último grande reduto de 

defesa dos direitos e liberdades do cidadão.-------------------------------------------------------- 

--------- O último pecado capital, dos cinco prioritários que escolhi, prende-se com o 

agravamento perigoso das desigualdades sociais no nosso país. Não existe só a  

democracia política, há, também, a democracia económica e social. O progresso não 

é só criar riqueza, é também distribui-la com equidade e com justiça.----------------------- 

--------- O desenvolvimento não é só quantitativo. Tem também uma dimensão 

qualitativa. O desenvolvimento económico só é verdadeiramente sustentado se for 

socialmente assumido. Há também uma dimensão ética no desenvolvimento de um 

país e considero que, há pelo menos uma década a esta parte, temos perdido a 

noção da dimensão ética do desenvolvimento. O fosso entre os ricos e os pobres está 

a aumentar perigosamente, entre os que têm muito e os que não têm quase nada. 

Dados divulgados, muito recentemente, mostram que Portugal se tornou, na última 

década, no país mais desigual, mais assimétrico da União Europeia.------------------------ 

-------E hoje há uma nova pobreza que está aí a surgir, com novos pobres, que é mais 

difícil de combater. Isto é gravíssimo, porque no centro da vida colectiva está o 

Homem, está a pessoa humana e a sua dignidade, que é uma realidade anterior ao 

Estado e à própria sociedade. Esta questão é muito séria e com a crise económica e 

financeira internacional, isto ainda vem mais ao de cima. Em momentos excepcionais 
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como este que estamos a viver, temos que actuar de forma diferente e excepcional. 

Não é eticamente aceitável que se aproveite esta crise para despedir “a torto e a 

direito “, e em certos casos não era absolutamente necessário. Penso que a 

dimensão social do empresário de uma empresa é, também, nestes momentos de 

dificuldade, recorrer a todos os instrumentos antes de chegar à solução mais fácil que 

é o despedimento de um cidadão.---------------------------------------------------------------------- 

--------- Não é eticamente aceitável que gestores públicos e privados tenham 

vencimentos milionários, neste momento em que o despedimento aumenta 

brutalmente e o poder de compra diminui perigosamente. Como não é eticamente 

aceitável, nesta ocasião, que os responsáveis de empresas com prejuízos continuem 

a beneficiar de prémios e regalias chorudas. Também não é aceitável que uma dúzia 

de grandes empresas, sempre as mesmas, tenham um tratamento “sui generis” e 

milhares de pequenas e médias empresas, que são o coração do nosso tecido 

produtivo, vejam o estrangulamento cada vez mais à vista.------------------------------------ 

--------- Este não é um discurso de Esquerda, nem de Direita. É um discurso de ética, 

de seriedade, de preocupação com a exigência e com a dignidade das pessoas. Não 

é um discurso de demagogia, nem de populismo, mas de sensibilidade social. É que, 

se não percebemos isto a tempo e horas, corremos o risco desta falta de confiança 

das pessoas nas instituições, dar origem a surtos perigosos de convulsão social. Já 

aconteceram noutros países e essas modas acabaram por chegar cá ,mais tarde ou 

mais cedo.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Se a democracia não for um código de valores, as pessoas deixam de 

acreditar nela e isso é muito preocupante. O Vinte e Cinco de Abril fez-se em 

homenagem a esse código de valores. Vamos actualizá-lo e aprofundá-lo à luz das 

novas exigências e da realidade moderna. E não pensem que vos fala um pessimista. 

Fala-vos um optimista, por natureza, alguém que acredita que se pode fazer sempre 

melhor no futuro. Não devemos apenas fazer diagnóstico, mas ter a preocupação de 

apresentar algumas terapêuticas e de o fazer com o optimismo de quem olha para 

trás e acha que tivemos sucesso na integração europeia, quando muitos achavam 

que iria ser uma tarefa impossível; que tivemos um enorme sucesso quando, há 

muitos anos atrás, tivemos que integrar rapidamente milhares de retornados de África, 

e todos achavam que seria um enorme pandemónio, quando criámos um poder local 
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democrático, por contraste ao antes do Vinte e Cinco de Abril, e hoje é uma das 

realidades que mais contribuiu para o desenvolvimento do país.------------------------------ 

--------- Se tivemos sucesso em muitas das tarefas, quase hercúleas, por que não, 

também, enfrentar estes e outros pecados capitais que danificam a nossa 

democracia, pensando com menos sectarismo e com mais preocupação com o nosso 

compromisso ético, compromisso com uma sociedade aberta, livre e democrática, em 

que os cidadãos sintam que, verdadeiramente, têm representantes que estão a 

prestar um serviço e não tanto a servir um lugar. Obrigado a todos.”-------------------------

  

--------- De seguida, e integrado no programa das Comemorações do Vinte e Cinco de 

Abril, seguiu-se um momento musical com o Orfeão da Associação Cultural 

Recardães e a poesia de uma poetisa aguedense, Joana de Oliveira. Por último, o 

Senhor Presidente da Mesa agradeceu estas actuações e deu por encerrada esta 

Sessão da Assembleia Municipal, da qual, para constar, se lavrou a presente Acta, 

que vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. ---------------------------- 

 

 


