
ACTA DA PIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ÁGUEDA REALIZADA EM VINTE E CINCO DE ABRIL      

DE DOIS MIL E OITO 

                                                             

 

--------- Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano dois mil e oito, pelas onze horas, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se uma Sessão Extraordinária 

Comemorativa do Trigésimo Quarto Aniversário do Vinte e Cinco de Abril. --------------------- 

--------- A Sessão foi presidida por PAULO MANUEL MATOS SOARES, Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal e estiveram presentes os seguintes Membros: --------------- 

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

CARLOS ALBERTO BAPTISTA GUERRA, MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, 

ARMANDO ALVES FERREIRA, NUNO RICARDO MARTINS FIGUEIREDO NUNES, 

ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES, ANTÓNIO MANUEL FERNANDES 

MARTINS, ABÍLIO FERREIRA GOMES DA SILVA, JOSÉ ANTÓNIO PARADA 

FIGUEIRA, FILIPE JOAQUIM PINHO DIAS DA SILVA, CARLOS ALBERTO INÁCIO, 

CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES, LUIS FILIPE TONDELA FALCÃO, PAULO 

NUNO DE ALMEIDA ALVES, FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON 

JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS GAIO, JORGE DA SILVA MENDES, MANUEL DE ALMEIDA 

CAMPOS, AMÍLCAR DE LEMOS DIAS, ALCIDES DE JESUS, FERNANDO JORGE 

FERRÃO, DÁRCIO SIMÕES TAVARES, VICTOR RODRIGUES TAVARES, MÁRIO 

RAMOS MARTINS. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Dando início aos trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, depois 

de cumprimentar os presentes e o convidado palestrante para esta Sessão 

Comemorativa do Trigésimo Quarto Aniversário da Revolução de 25 de Abril, fez a 

seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Estamos a começar esta Sessão ao som de tambores na rua. É um dia festivo, 

um dia que é tradição comemorar nesta Assembleia, em sessões especiais para esse 

efeito e é com gosto que vejo que os Senhores Membros da Assembleia corresponderam 

ao nosso convite e também algum público. Naturalmente que eu gostava de ver esta casa 

cheia e não é por causa do simbolismo do 25 de Abril, é porque acho que há um défice 

de participação das pessoas em quaisquer tipo de realizações e isso não nos deixa 

satisfeitos. Fizemos um esforço para que estivesse aqui o maior número possível de 
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pessoas. Atendendo à relevância e à qualidade do nosso palestrante convidado, 

enviámos convites para as escolas, para docentes e alunos mas, naturalmente que 

também o dia não é muito propício porque é uma sexta-feira que propicia fins-de-semana 

prolongados e alguns Membros da Assembleia comunicaram-me a sua indisponibilidade 

para estar aqui hoje presente. -------------------------------------------------------------------------------

--------- De qualquer modo o que conta é a nossa intenção, a Liberdade com que 

comemoramos a Revolução que nos deu, ela própria, a Liberdade e com gosto que em 

nome da Assembleia, cumprimento todos os presentes. ---------------------------------------------

--------- Como é tradição, esta Sessão vai processar-se da seguinte forma, haverá 

intervenções dos Senhores Membros da Assembleia em representação dos partidos 

políticos e independentes com assento na Assembleia. Depois, o nosso convidado o 

Senhor Professor Doutor Júlio Pedrosa, fará a sua intervenção, que aguardamos com 

expectativa. Por último encerraremos com um momento musical e poético.” ------------------

---------- De seguida, O Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia 

Municipal, que fizeram as seguintes intervenções: ----------------------------------------------------

--------- Manuel de Almeida Campos (Lista Independente da Freguesia de Espinhel): -

--------- “Porque valores mais latos se levantam nesta comemoração do trigésimo quarto 

aniversário da Revolução do 25 de Abril, como evento histórico de primeira grandeza da 

História de Portugal, em nome da Lista Independente e da Junta de Freguesia de 

Espinhel, quero aqui deixar a méis 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. --------------------------------------------------------------------------

--------- Mas era conveniente que os ausentes assumissem que a construção do Poder 

Local Democrático, constitui a maior obra realizada pela Revolução do 23 de Abril, sem o 

que não poderíamos exercer os nossos direitos cívicos de verdadeiros cidadãos. -----------

--------- Os tempos difíceis que económica e socialmente o nosso País atravessa e 

demora a ultrapassar, representa um perigo real para a democracia portuguesa, 

assistindo-se a uma rápida e escandalosa acumulação de riqueza por uns poucos, em 

contraste com o agravamento da difícil condição da maioria das pessoas, desvirtuando 

gravemente os grandes objectivos democráticos do 25 de Abril. ----------------------------------

--------- Também quero aqui expressar que, do mesmo modo que a Freguesia de Espinhel 

não deve nada ao Concelho de Águeda, igualmente o nosso Concelho nada deve ao 
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País, porquanto tanto Espinhel como Águeda geram muito mais receitas ao erário público 

do que os benefícios recebidos. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Entretanto, quero aqui deixar bem claro, que a Lista Independente da Freguesia 

de Espinhel, sendo fruto da mais autêntica e democrática vontade popular, tem como 

único objectivo trabalhar esforçadamente pelo progresso da nossa terra, com a defesa 

tenaz dos nossos direitos e interesses. -------------------------------------------------------------------

--------- A Lista Independente tem como grandes princípios cívicos: Trabalhar sempre 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 e prejudiciais à nossa Freguesia; Nunca participar nas 

guerrilhas alheias de política partidária. -------------------------------------------------------------------

--------- Senhoras e Senhores, para terminar quero lembrar que Independentemente tem 

mais valor a nossa terra! Viva o 25 de Abril sempre!” -------------------------------------------------

--------- Victor Rodrigues Tavares (Lista Independente da Freguesia de Recardães): --

--------- “Trinta e quatro anos depois do 25 de Abril, podemos interrogar-nos se é 

pertinente continuarmos a celebrar esta data, se é pertinente continuarmos a evocar 

valores que nortearam os generosos capitães que derrubam a ditadura em que vivíamos. 

--------- Hoje, que nos parece que a democracia está consolidada e é irreversível, 

podemos pensar se alguma coisa mais haverá para dizer e se a esta data não deverá 

acontecer aquilo eu aconteceu aquilo que aconteceu a outras datas importantes da nossa 

História, que foram caindo no esquecimento, ainda por cima quando corremos o risco de 

nos repetirmos todos os anos, elogiando a nobreza dos militares que pensaram um futuro 

melhor para todos nós e, ao mesmo tempo, dando conta das enormes promessas por 

cumprir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E é por estas últimas razões que tenho a certeza que as celebrações do 25 de 

Abril continuam a fazer sentido, porque temos que em cada momento reflectir sobre o 

conceito de liberdade e democracia e associar esses conceitos vazios se não estiverem 

criadas as condições para vivermos com dignidade. Reduzir a liberdade e a democracia 

ao facto de votarmos pontualmente para as autarquias, para as legislativas, para a 

Presidência da República ou para as Europeias ou ainda em referendos, não faz de nós 

homens livres. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- A liberdade implica viver com dignidade e isso implica ter direito a condições 
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essenciais como o direito ao trabalho condizente com a sua formação, à saúde, à 

habitação, e à educação. Ninguém é livre quando ao fim de uma vida de trabalho tem 

uma reforma de miséria que não lhe permite sequer comprar os medicamentos, ninguém 

é livre quando é atirado para o desemprego, impossibilitado de fazer projectos, ninguém é 

livre quando, mesmo tendo emprego, vê o seu ordenado ser completamente sugado pelo 

crédito à habitação, ninguém se sente livre quando sente que a pátria é mãe protectora 

para uns e madrasta para outros, ninguém é livre, em suma, quando se sente despojado 

dos direitos inerentes à própria condição humana numa pátria que não cuida de reduzir 

as desigualdades. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Importa celebrar o 25 de Abril, para lembrar aos nossos governantes, tenham eles 

a cor que tiverem, que a sua acção política será sempre injusta e ineficaz se não houver 

um projecto de futuro que procure criar políticas que atendam às aspirações de um povo 

e que mobilize todos os cidadãos para um projecto credível que não descrimine ninguém, 

que não produza exclusão social, que seja dirigido para as pessoas. ----------------------------

--------- É certo que o País mudou, mas é certo também que nunca fomos capazes de 

criar um projecto de futuro e, por isso, adiámos a possibilidade de sermos felizes agora. 

Mas se isso não foi possível, possamos ao menos reivindicar para as novas gerações 

esse direito à felicidade. Comemorar o 25 de Abril é trazer à memória uma certa pureza 

de valores que deverão inspirar quem nos governa, desde a simples autarquia à 

presidência da República, para uma acção que deixe de fazer deste país um país 

eternamente adiado. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Viva o 25 de Abril! Viva Portugal!” ----------------------------------------------------------------

--------- Fernando Jorge Ferrão (Lista Independente da Freguesia de Macieira de 

Alcoba): -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “25 de Abril contém uma palavra forte, que é a Liberdade. Foi essa tal conquista 

que aconteceu nesse dia, que eu liberdade efectivamente de sermos cidadãos a parte 

inteira. Esse 25 de Abril, pouco mais tenho a dizer do que já disse repetidamente nos 

anos passados, em cada ocasião desta sessão, 25 de Abril é a palavra liberdade mas 

que liberdade é que nós temos? A liberdade de fazer projectos reais de vida, onde muitos 

jovens, no seu início de vida estão condenados por dificuldades económicas, uma célula 

familiar que é dificultada a crescer. O que é que vamos fazer deste 25 de Abril para o 

futuro? O futuro está nas nossas mãos, como é evidente, tentaremos sempre fazer tudo o 
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possível para enriquecer este país, não em termos unicamente economicistas, mas 

também humanistas. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para mim, o 25 de Abril, repousa essencialmente nessa perspectiva futura, que é 

uma perspectiva mais humana, mais igualdade para todos, mais oportunidades na vida 

para todos e seria esse o meu profundo desejo para o nosso futuro. Convosco contamos 

para isso, com os nossos políticos e com esta Liberdade que conseguimos e que nos 

proporciona essas possibilidades todas. ------------------------------------------------------------------

--------- 25 de Abril sim! Vamos ver o que fazemos deste instrumento que nos foi oferto!” --

--------- António Manuel Fernandes Martins (Partido Popular): ---------------------------------

--------- “Tínhamos ponderado a possibilidade de não intervir num acto que se afigura 

cada vez mais como corriqueiro… e distanciado do povo. -------------------------------------------

--------- Somos quase sempre os mesmos, acompanhados por algum ilustre convidado 

que faz o favor de dar um tom diferente a um evento que, se assim não fosse, nos faria 

por vezes dormitar de tédio. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Todavia alguns factos atravessam - outros atravessaram recentemente - a 

sociedade portuguesa que, por se enquadrarem com a celebração, nos levam a tecer 

algumas considerações. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Refiro-me à ratificação parlamentar do Tratado de Lisboa e das implicações que 

ele trará para os cidadãos da União Europeia, em geral, e para nós portugueses em 

particular. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para o Senhor Primeiro Ministro aquilo que era verdade e legítimo em período 

“eleitoral” deixou, de repente, de o ser quando a voz do povo, na afirmação da sua 

vontade própria sobre um documento com o peso do Tratado de Lisboa se lhe afigurou 

como uma redundância política: O pressuposto ”consenso alargado” da sociedade 

portuguesa quanto ao projecto europeu; A legitimidade democrática da ratificação 

parlamentar face à ratificação referendária; A ética da responsabilidade política face aos 

“interesses do país”; O medo de alimentar na Europa a dúvida sobre a legitimidade 

democrática do Tratado. Foram alguns dos pressupostos que suportaram a “cambalhota 

política” do Primeiro Ministro e que o levaram a retirar aos portugueses a liberdade de 

decidir em matéria que era, em minha opinião, da sua exclusiva competência. ---------------

--------- Mais, retirou ao povo a possibilidade e o direito de discutir e conhecer um dos 

instrumentos reguladores - e também condicionador - daquilo que será a sua integração 
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numa Europa que se antevê cada vez mais alargada. ------------------------------------------------

--------- Se quisesse sustentar as minhas afirmações creio que tal me seria 

particularmente fácil. Bastaria perguntar aos presentes, quantos conhecem - na dimensão 

daquilo que representa o verbo conhecer - o conteúdo do Tratado de Lisboa? Por uma 

questão de bom senso e para não tornar o momento embaraçoso não o farei. ----------------

--------- Reitero porém que a liberdade - de conhecer, de discutir, de contestar, de afirmar 

ou mesmo de ratificar - é, muito para além de um direito, uma obrigação individual da 

qual cada um de nós não deverá nunca abdicar. -------------------------------------------------------

--------- Faz sentido denunciá-lo e reafirmá-lo, aqui, hoje. --------------------------------------------

--------- Poderia continuar a desenrolar um longo relatório de casos onde a liberdade está, 

cada vez mais, posta em causa. Onde muitos exemplos nos deveriam fazer pensar. -------

--------- Podia falar da Educação, podia falar da Saúde, assim como poderia falar da 

Segurança e da falência diária do sistema judicial… podia falar do pressuposto novo 

Código do Trabalho que há três anos representava um perigo potencial - porque era de 

Direita - mas que hoje, reforçado com a nova figura do despedimento suportado na 

“inadaptabilidade funcional”, assume repentinamente um carácter democraticamente 

suportável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Podia, na verdade, falar-vos de muitos outros sinais estranhos e preocupantes 

que, me parece, nos deveria responsabilizar um pouco mais a consciência. -------------------

--------- Mas… o dia é de festa da Liberdade e, por isso, tomo a liberdade de não Vos 

maçar muito mais. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Respeito - e os que me conhecem sabem que não há neste respeito nenhuma 

ponta de cinismo pessoal ou politico - todas as lapelas de cravo vermelho. Muitas delas 

aqui vêm todos os anos numa clara demonstração de convicção pessoal que me apraz 

registar (se bem que outras mais não sejam que uma clara demonstração de “clubismo). -

--------- Mas é em nome dessa fé, ou dessa convicção que cada um de nós evidencia, à 

sua maneira, num período de fenómenos e acontecimentos efémeros, onde a volatilidade 

e a adaptabilidade são realidades que afligem os cidadãos - que eu acho oportuno dizer-

vos: … QUE OS CRAVOS NUNCA MURCHEM, SUBTERRADOS PELA FALÊNCIA DO 

DIREITO À LIBERDADE.” ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Armando Alves Ferreira (Grupo Municipal do Partido Socialista): -----------------

--------- “Nós temos consciência que o 25 de Abril dentro de pouco tempo será só e tão 
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somente uma mera data, mais um dia do calendário. Mas torna-se necessário que os 

valores que foram pelo 25 de Abril, especialmente a liberdade, seja sempre respeitada e 

seja sempre conseguida ao longos dos tempos. -------------------------------------------------------

--------- Portugal vive neste momento uma das maiores crises desde o fim da 2ª Guerra 

Mundial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Muitos são os factores que geraram esta crise e que, de algum modo, nós 

Portugueses, não somos responsáveis. ------------------------------------------------------------------

--------- E quando falamos em nós, Portugueses, falamos daqueles que há 34 anos e 

exactamente neste dia, pensaram em situações com as que eram vividas naquela data, 

jamais se iriam repetir na sociedade portuguesa. ------------------------------------------------------

--------- “A Democracia e a Liberdade terão sido alcançadas na realidade? ---------------------

--------- Desde há cerca de duas décadas que vivemos sob a capa de uma Democracia 

intimidatória que impõe comportamentos aos cidadãos que os impedem de actuar de 

acordo com a sua consciência: é não ser do Partido que agora governa para se saber 

que o acesso a determinado cargo, e para o que até está devidamente preparado, lhe é 

negado, porque o concurso até foi aberto para o militante ou votante do partido do poder. 

É o negócio que se espuma, logo no concurso, porque já existe um concorrente pré-

seleccionado, pois as condições são preparadas para ser somente aquele que as 

preenche. É o emprego pelo qual se luta e tanto se deseja, porque o candidato, alguma 

ou algumas vezes até emitiu opiniões políticas que o detentor da decisão, empresário, 

gestor, director ou chefe de serviços, até não gostou. É um sem número de realidades 

que se tem enquistado na sociedade Portuguesa, que abafam valores. -------------------------

--------- E por tudo isto a Liberdade deixou de ser importante, porque ela pressupõe um 

conjunto de princípios que atrás e conforme foi referido, são negados pela necessidade 

de sobreviver neste mundo e até é elegante, inteligente e demagogicamente correcto e 

que agora se denomina de global, pois assim o exige. -----------------------------------------------

--------- Mas a crise estende-se a outros sectores da vida Portuguesa, apesar de muito se 

ter feito nos últimos dois a três anos. É a crise social, cultural, do ensino, da justiça e de 

quase todos os sectores da vida do País. ----------------------------------------------------------------

--------- A crise social, controlada nalguns sectores da população, onde o rendimento 

mínimo garantido é o suporte do debelar ou do atenuar da pobreza que aflige um grande 

número de portugueses, acentuar-se-á, caso não haja alteração de políticas penalizando 
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os prevaricadores, essencialmente os ligados ao poder económico e financeiro, sempre 

dispostos a reduzir ou a deslocar os seus meios de produção ou financeiros para outras 

regiões, fora da União Europeia, que lhe garantem maiores lucros. ------------------------------

--------- Felizmente e aqui louve-se a acção do governo pois, nunca esforço tão grande foi 

feito para apoio aos mais necessitados com referência especial as crianças e aos idosos 

e se há alguém que merece ser referenciado, esse homem deve ser o Senhor Ministro 

Vieira da Silva que e desde há muitos anos vem pautado a sua acção por objectivos que 

demonstram bem a sua grande dimensão de estadista. ---------------------------------------------

--------- A crise cultural, aquela que se pretende sustar neste governo, tem galopado na 

sociedade portuguesa; salienta-se algumas políticas desenvolvidas por este governo, 

sendo de notar que continuam a ser insuficientes para alterar o caminho negativo trilhado 

por anteriores executivos. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- O ensino hoje, tão falado e tão contestado por todos os intervenientes, 

professores, alunos, encarregados de educação e governo, mostra exactamente o 

resultado das opções tomadas ao longo dos últimos 32 anos. -------------------------------------

--------- Nunca se discutiu seriamente o ensino em Portugal; quando se pretende tomar 

medidas sérias, quando se pretende fazer uma reforma do sector que definirá e será o 

suporte de competências da sociedade portuguesa no futuro, os problemas, quer sejam 

os reais o os inventados por uma casta de iluminados que há muitos anos deixaram de 

ser transmissores do conhecimentos, mas somente de reivindicações, aí todos os 

entraves são colocados. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Das trapalhadas que surgiram logo após a obtenção das liberdades fundamentais 

dos portugueses, a evolução do ensino, a sua estruturação, foi sempre feita ao sabor do 

Partido que na altura ocupava o poder. -------------------------------------------------------------------

--------- Nunca os acordos de regime funcionaram. E, por via dessa incapacidade, quantas 

vezes trabalhava para que interesses corporativos vencessem, chegamos a esta situação 

que a ninguém beneficia e da qual é o nosso País o principal prejudicado. ---------------------

--------- É que governos, sindicatos, escolas, professores e alunos passam, sendo todos 

eles substituídos, mas o nosso País, esse continuara e quando se pretende mais rico, 

com um aumento de conhecimento que possa competir com outros, sairá prejudicado 

deste radicalizar de posições. Critique-se aqui pela negativa o comportamento inicial do 

governo, corrigido com os últimos diálogos; todavia, pergunta-se, será só o Governo que 
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tem a responsabilidade neste radicalizar de posições? -----------------------------------------------

--------- Quem ouviu falar nos sindicatos a contestarem os horários zero? Ninguém!! --------

--------- Quem ouviu falar nos sindicatos a contestarem os horários reduzidos? Ninguém!! -

--------- Quem ouviu falar nos sindicatos a contestarem o regime de faltas, dadas ao 

acaso, com todo o tipo de justificações? As leis em que apoiavam para estes 

procedimentos, algum vez foram contestadas? Nunca! ----------------------------------------------

--------- Requer-se bom senso! Requer-se realismo! Requer-se diálogo! -------------------------

--------- E todos estes contributos têm que credibilizar Poder, Sindicatos, Professores e 

Alunos; mas mais importante que tudo, é imprescindível que se credibilize o ensino, para 

que Portugal seja o único vencedor. -----------------------------------------------------------------------

--------- Uma Nação Democrática assenta em três poderes que interessa sempre 

relembrar: o legislativo, o executivo e o judicial. --------------------------------------------------------

--------- Nos últimos anos o poder judicial tem estado em verdadeiro estado de alarme, 

sendo discutido muitas vezes de forma pontual e não interligada com os outros poderes 

como se fosse um poder de menor dimensão. ----------------------------------------------------------

--------- A Democracia para funcionar serena e equilibradamente tem de ter um poder 

judicial operante e digno; operante para que o actual estado de coisas se altere; a justiça 

em Portugal não funciona porque cada vez ela, é um bem dos ricos, dos influentes e 

daqueles que usam a farsa e a mentira para se sentirem protegidos. ----------------------------

--------- O pobre, o menos capaz, aquele que tem ligação com os elementos da justiça, 

sente-se traído e vencido quando tem de recorrer à mesma. ---------------------------------------

--------- Quem pode suportar atrasos de anos no julgamento de processos? Quem põe 

dispor das quantias que os agentes da justiça cobram, quantas vezes incontroladamente? 

--------- A justiça que hoje existe em Portugal é aquela que serve riscos e aqueles que 

nela pairam e que se aproveitam de algumas migalhas. ---------------------------------------------

---------Mas serão somente o poder judicial e os seus agentes os responsáveis? -------------

--------- E o poder legislativo que faz as leis que nos governam ou que nos desgovernam? 

--------- Hoje assistimos a uma corrida em tudo o que é legislar; são leis atrás de leis, 

umas a desmentirem, a contradizerem a oporem-se mutuamente. --------------------------------

--------- Nunca a Assembleia da República aprovou tantas leis. ------------------------------------

--------- Mas urge perguntar, quantas lá foram feitas? Voltamos a perguntar, quantas lá 

foram feitas? -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- O poder corporativo de agentes ligadas à justiça, assentes em super organizações 

de advogados encontram-se na linha da frente desta panóplia e loucura legislativa. --------

--------- Poderá um poder judicial assim funcionar? ----------------------------------------------------

--------- E depois surge o que de negativo vem destruindo a confiança de muitos 

portugueses na democracia. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- É a violência que alastra porque cada vez há mais criminalidade organizada sem 

que o estado de direito tenha capacidade para a isso se opor. -------------------------------------

--------- É a corrupção galopante que alastra a todos os sectores da sociedade 

portuguesa. Políticos, autoridades, governantes, autarcas e agentes do poder, todos são 

tocados por esta nova doença, a doença das sociedades actuais onde só conta o poder 

económico e o poder financeiro. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Quantas das vezes lamentavelmente são organizações de grandes grupos de 

advogados e de ilustres professores universitários que ao mesmo tempo legislam e 

defendem, posteriormente as leis que por si foram pensadas e elaboradas, a solicitação 

desses grupos, que económicas, quer financeiros, contribuindo de modo eficaz para o 

aumento da criminalidade de colarinho branco. --------------------------------------------------------

--------- O 25 de Abril não foi feito para que isso acontecesse. --------------------------------------

--------- Há que voltar ao espírito que o criou e não daqueles que o utilizaram em proveito 

próprio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E é daquele espírito que sentimos aquilo, que na nossa língua, se chama 

saudade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É daquele espírito que queria paz, justiça, educação, liberdade, e democracia, que 

sentimos e pelo qual lutámos! -------------------------------------------------------------------------------

--------- Viva o 25 de Abril! Viva Portugal!” ----------------------------------------------------------------

--------- José António Parada Figueira (Grupo Municipal do Partido Social 

Democrata): -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários, Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Membros da 

Assembleia Municipal, Senhores Jornalistas, Minhas Senhoras, Meus Senhores, Senhor 

Professor Doutor Júlio Pedrosa, digno Presidente do Conselho Nacional de Educação. ---

--------- Valdemar Cruz, no seu livro “O Soldado e o Capitão, os Cravos e o Povão” inicia 

essa história infantil, com este texto, de que tomei a liberdade de aqui reproduzir as 
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primeiras linhas, para início da minha intervenção: ----------------------------------------------------

--------- “A Escola vai organizar uma exposição sobre o 25 de Abril de 1974 e todos os 

alunos querem participar. Quando a Professora perguntou numa aula quem conhecia o 

significado daquela data, a sala ficou tão silenciosa como um túmulo vazio. Passados uns 

instantes um dos alunos, de 11 anos, levantou o braço e disse: -----------------------------------

--------- É Feriado. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É Feriado porquê? – Perguntou a Professora. ------------------------------------------------

--------- Embaraçados ficaram todos a olhar uns para os outros. Ninguém respondeu. “ -----

--------- Comemoramos hoje 34 anos de Liberdade, 34 anos de um sem número de 

direitos e garantias adquiridos com a Revolução de Abril. Mas reconheça-se, ao fim 

destes 34 anos de Abril, perdemos um conjunto de valores, de muitos valores, em 

particular, O valor de Educar. --------------------------------------------------------------------------------

--------- O percurso que a nossa sociedade tem feito no sentido do individualismo e de 

algum desprezo pelo interesse colectivo, deve a todos preocupar, seriamente. ---------------

--------- O pequeno ganho individual à custa da perda colectiva, não é, infelizmente, nos 

dias de hoje, fenómeno raro ou avulso. Sentimos em várias momentos dos nossos dias o 

individualismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Minhas Senhoras, Meus Senhores, assistimos hoje ao fenómeno da violência nas 

Escolas, que não é novo, mas que parece adquirir contornos diferentes. Sinal dos novos 

tempos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas porque nos admiramos com o que se passa nas Escolas, se a violência está 

há muito instalada na célula mais íntima da sociedade, a Família. A violência na Escola é 

um pormenor de um imenso drama social, de uma calamidade nacional a que se chama 

Falta de Educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A falta de uma cultura de cidadania, a demissão das Famílias em educar, a falta 

de formação dos educadores, a falta de compreensão das regras na educação, a cada 

vez maior degradação do ambiente físico e social nas Escolas e na sociedade, a 

confusão entre permissividade e liberdade, a degradação das competências do 

Professor, a má influência do entretenimento que enaltece a brutalidade e a violência, a 

pressão dos próximos e a necessidade de se destacar e desafiar as regras. ------------------

--------- Hoje temos na Escola, o resultado de vários erros de estratégia política, que 

arrasaram na Escola Pública a Autoridade e a Disciplina. Todos, Governo, Partidos, 
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Sindicatos, Pais, Sociedade Civil, disputam um campeonato em que cinicamente fogem 

dos problemas do Ensino e da Educação nas Escolas. ----------------------------------------------

--------- Minhas Senhoras, Meus Senhores, somos um País sem riquezas naturais, logo é 

pela qualidade dos Cidadãos, que pode vir a nossa diferença, as nossas mais valias, o 

nosso sucesso como País. É pela formação cívica, académica e profissional, que 

podemos caminhar para atingir o sucesso. --------------------------------------------------------------

--------- O Sistema Nacional de Educação, pese embora o esforço dos Professores, é mau 

e todos o sabemos, mas não é por falta de recursos. As estatísticas da OCDE mostram 

que Portugal gasta como um País desenvolvido, mas tem resultados de um País do 

Terceiro Mundo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A violência na Escola, tem a ver com inúmeras razões que já aqui referi, mas 

também pela Democracia sem Rigor, pelo excessivo Facilitismo do Ensino, pela 

Promiscuidade na Sociedade e por Outros Factores Nefastos que levam a que muitos 

Jovens olhem a Escola como um espaço lúdico, prejudicando outros que procuram 

aprender e construir o seu futuro, como cidadãos. -----------------------------------------------------

--------- Também por isso, hoje ao recordarmos a Revolução de Abril de forma mais ou 

menos Institucional, mais ou menos formal, é fundamental, Educar para alimentar esta 

data nas novas gerações, na memória colectiva futura. É necessário garantir que o 25 de 

Abril não se resuma a um Feriado, cujo significado os Jovens esqueceram. -------------------

--------- Para perpetuar Abril são precisas palavras, gestos e práticas diárias de Educação 

e Respeito mútuo por cada um e pelo próximo. --------------------------------------------------------

--------- Num mundo globalizado e desregulado, em que ás vezes nos sentimos perdidos e 

impotentes, a justiça social com a partilha e o exercício de cidadania por parte de todos, é 

responsabilidade de todos. Não podemos também esquecer, hoje e aqui, os níveis de 

pobreza e de desigualdade social que colocam hoje Portugal "entre os últimos países da 

União Europeia". ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- As Portuguesas e os Portugueses já mostraram que quando são chamados a 

participar, se juntam em torno de grandes causas. ----------------------------------------------------

--------- O futuro do País passa pela Educação, pela BOA EDUCAÇÃO e pelo 

Envolvimento da Família na Escola. -----------------------------------------------------------------------

--------- É uma causa Nacional, tal como a Liberdade conquistada em ABRIL de 1974. -----

--------- VIVA O 25 DE ABRIL! VIVA PORTUGAL!” -----------------------------------------------------
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--------- Presidente da Câmara Municipal de Águeda: ----------------------------------------------

--------- “Não é habitual eu vir aqui a esta plateia e hoje pedi, excepcionalmente, ao 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia que me deixasse falar, porque aquilo que eu 

assisti aqui hoje, foi um discurso, que me pareceu catastrófico… que estamos nos últimos 

dos países, que somos o último, nada presta! Mas eu sou daquela geração que passou o 

25 de Abril e eu lembro-me de um acontecimento marcante para mim, que foi a prisão do 

Mário Rodrigues, há aqui algumas pessoas dele. Foi à minha frente, na avenida Eugénio 

Ribeiro, que o vi ser metido num carro, lembro-me perfeitamente, contra a vontade, 

obviamente, por agentes da PIDE para dentro do carro. É uma imagem que eu jamais 

esquecerei. Nós hoje somos o vigésimo sétimo país do mundo com taxa de 

desenvolvimento, não somos o primeiro, estamos longe disso. Temos problemas, temos 

problemas na educação, temos problemas na justiça, temos problemas em muitos lados. 

--------- Mas agora, aquilo que acho que nós devemos fazer, é quando somos chamados, 

quando os outros que dizem mal, que não participam, que só servem para comentar no 

café, quando esses começarem a aparecer e começarem a ajudar a construir um 

Portugal melhor, então nós poderemos ir mais longe, porque não nos adianta estar a 

remar contra o passado e a dizer que o passado é que era bom, porque não era. -----------

--------- Nós temos vindo a crescer, não crescemos tanto como aquilo que desejávamos, 

mas olhem para a vida que levavam os nossos pais, já não falando nos nossos avós e 

vejamos a vida que temos hoje. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Não vale a pena lutarmos contra a globalização, porque ela está aí. Aquilo que 

nós temos que fazer é adaptar-nos e encontrar as melhores estratégias para a vencer, 

para encontrar o caminho, o rumo para pôr o nosso país e a nossa terra. Ás vezes é 

doloroso, às vezes não gostámos. Por vezes, temos de ter alguns sacrifícios do momento 

para podermos ir mais longe depois. ----------------------------------------------------------------------

--------- Há uma coisa que cada vez mais se passa, é que o tempo decorre de um forma 

cada vez mais rápida. Não há momentos de paragem e temos de nos adaptar, temos de 

ter novas perspectivas. Temos de fazer um 25 de Abril todos os dias. Temos de ser mais 

solidários e temos de participar mais, porque se participarmos mais de certeza 

poderemos ter um país melhor.” ----------------------------------------------------------------------------

--------- Feitas as intervenções das forças políticas com assento na Assembleia Municipal, 

bem como a intervenção do Presidente da Câmara, usou a palavra o Presidente da 
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Mesa da Assembleia, que agradeceu a colaboração da Fanfarra da CERCIAG e 

apresentou o palestrante convidado, Professor Doutor Júlio Pedrosa, para intervir nesta 

Sessão Comemorativa do 25 de Abril, nos seguintes termos: --------------------------------------

--------- “Quando eu convidei o Professor Doutor Júlio Pedrosa para intervir nesta sessão, 

não sabia ainda qual era o tema que iria preparar. Quando me referiu que se tratava da 

Missão da Escola e o Envolvimento Familiar, fiquei particularmente satisfeito porque, 

como foi aqui salientado por várias intervenções dos Senhores Membros da Assembleia, 

os tempos que vivemos em Portugal conturbados na educação. Eu comecei a pensar o 

que é que este tema teria a ver com o 25 de Abril, mas tem muito a ver com o 25 de Abril, 

porque se fizermos uma retrospectiva histórica sobre a educação em Portugal, a seguir 

ao 25 de Abril criou-se a imagem de que haveria igualdade de oportunidades para todos, 

a Escola seria para todos. Houve alguma intervenção dos poderes políticos no sentido de 

homogeneizar a Escola. Isso teve alguns efeitos positivos em termos de Democracia, da 

tal igualdade de acessos e de oportunidades, mas também teve alguns efeitos perversos, 

no sentido de algum facilitismo que se criou à volta da Escola. Mas, hoje, qual é a 

situação? Hoje é muito famosa a expressão “escola a tempo inteiro”, quando eu ouço 

esta expressão faz-me lembrar uma demissão da família relativamente à escola. Os 

índices de emprego femininos são dos mais elevados na União Europeia e não há 

políticas públicas de maternidade e paternidade que façam substituir, ou que ajudem a 

família e a escola, para que estas células não transmitam para a escola aquilo que lhes 

compete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu penso que hoje vivemos algum tempo de alguma desresponsabilização da 

família e uma acusação sobre a escola de todos os problemas que acontecem na 

Educação. Eu acho isso mau e ainda bem que o Senhor Professor escolheu este tema 

porque, eu não sei qual é o rumo que vai dar à sua intervenção, mas é hoje importante 

discutir se é positivo ou não que a família intervenha nos órgão pedagógicos da escola. 

Isso não é uma matéria para os técnicos? À pala da igualdade de oportunidades é 

preciso ver que a família representa ela própria sectores de seriedade onde a 

desigualdade é imanente. Há famílias da classe média alta e há famílias sem recursos. A 

participação delas no universo escolar reflecte culturas escolares diferentes e portanto 

isso também pode ser susceptível de perpetuar alguma desigualdade, porque os da 

classe média alta intervêm nos órgãos pedagógicos e os representantes dos mais 
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desfavorecidos não intervirão. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, isso são problemas de liberdade que importa discutir e que têm a ver 

com o 25 de Abril. Resumindo, é importante saber qual é a missão da escola neste 

cenário; é importante saber qual é a missão da família. Esclarecer, face ao momento que 

nós vivemos, se a escola deve ou não ser o repositório e o bode expiatório das 

perversões sociais. Eu acho que a escola tem o seu papel próprio e a família tem o seu 

papel próprio. A família está em crise, a escola pode atravessar algum tempo de crise, 

mas é também fundamental para a formação dos cidadãos. Não é definitivo, porque 

senão houver uma intervenção das famílias não se pode exigir à escola aquilo que não se 

dá em casa. Esta é a minha perspectiva, também sou pai, também sou educador e 

preocupa-me estas matérias e fiquei muito contente por ter escolhido este tema para esta 

Sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor Professor Júlio Domingues Pedrosa da Luz Jesus é Presidente do 

Conselho Nacional de Educação desde vinte e sete de Julho de 2005. Foi Ministro da 

Educação de Portugal desde três de Julho de 2001 a cinco de Abril de 2002. É membro 

de algumas instituições importantes ligadas à Educação em Portugal, como o Conselho 

Superior de Educação da Fundação Bissaya Barreto; o Conselho científico da Associação 

de Empresários para Inclusão e é ilustre Professor da Universidade de Aveiro, professor 

catedrático do departamento de Química desde 1088, é investigador do Centro de 

Investigação e Políticas do Ensino Superior da Fundação das Universidades Portuguesas 

e do Centro de Investigação em materiais cerâmicos e compósitos desde 2002. É 

Doutorado em Química Inorgânica. Revele também interesses científicos específicos na 

área da Governância e da avaliação da ciência do Ensino Superior. Foi reitor da 

Universidade de Aveiro; Presidente do Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tem um vasto curriculum na área da Educação. É uma personalidade que eu 

pessoalmente gosto, pela sua clareza, disposição e pela forma independente como 

aborda estas e outras matérias e é um gosto e uma honra tê-lo na Assembleia Municipal 

de Águeda.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida foi dada a palavra ao Professor Doutor Júlio Pedrosa, Presidente do 

Conselho Nacional de Educação, que proferiu uma palestra subordinada ao tema: 

“Democracia, Liberdade e Desenvolvimento – A Missão da Escola e o Envolvimento 
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Familiar”, nos seguintes termos: ----------------------------------------------------------------------------

---------- Professor Doutor Júlio Pedrosa: --------------------------------------------------------------

---------- “Saudação à Assembleia, à Câmara Municipal e aos participantes na sessão. 

Agradeço ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Paulo Matos, o convite que 

teve a gentileza de me dirigir para aqui estar hoje, nesta sessão comemorativa do 25 de 

Abril, e proferir uma palestra dedicada à Educação. Aceitei com gosto e sinto-me muito 

honrado por me associarem a um momento tão significativo como este, de celebração de 

uma data tão marcante da nossa história contemporânea. ------------------------------------------

--------- A construção da democracia e o desenvolvimento do País são desígnios traçados 

em 25 de Abril de 1974, que abraçámos com alegria e muita esperança e que exigem 

continuado esforço e esclarecida devoção de todos nós. A Educação é uma condição 

básica para se dispor de democracia e de desenvolvimento - é o que procurarei defender 

nesta minha apresentação, a que dei o título “Democracia, Liberdade e Desenvolvimento 

- A missão da Escola e o Envolvimento Familiar”. -----------------------------------------------------

--------- A democracia tem na sua essência o respeito pela dignidade das pessoas, o 

princípio da justiça e a garantia da liberdade. O desenvolvimento, por seu turno, gosto de 

entendê-lo como Amartya Sen o vê, como contendo em si a própria liberdade. Este 

economista, Prémio Nobel da Economia em 1998, publicou um livro, que foi traduzido 

para português em 2003 com o título “O Desenvolvimento como Liberdade” e que 

começa assim: Afirmamos que o desenvolvimento pode ser encarado como um processo 

de alargamento das liberdades reais de que a pessoa goza. E um pouco mais adiante 

acrescenta: O crescimento do produto nacional bruto ou o das receitas pessoais podem, 

evidentemente, ser muito importantes como meios de alargamento das liberdades 

usufruídas pelos membros da sociedade. Mas as liberdades dependem também de 

outros factores determinantes, tais como os dispositivos sociais e económicos (como por 

exemplo os serviços de educação e de saúde). --------------------------------------------------------

--------- Há muito que me move a convicção de que a Educação e a Cultura são condições 

essenciais para a construção do bem-estar das pessoas. O papel da educação no 

desenvolvimento humano, em particular, é amplamente sustentado por Amartya Sen 

naquele livro, em apoio da sua tese de que a liberdade é o que o desenvolvimento 

promove. Por isso, pareceu-me que em dia da Liberdade, numa autarquia que quer trazer 

a Educação para uma celebração tão significativa, seria oportuno analisar modos de os 
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parceiros mais fundamentais da educação – as escolas e os pais - pensarem as suas 

relações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Começarei, assim, por olhar o significado de educar, porque, sem nos 

entendermos sobre o que quer dizer esta palavra, dificilmente ultrapassaremos algumas 

das angústias que perpassam muitos discursos sobre as nossas escolas. De seguida, 

buscarei inspiração em alguns especialistas de renome para olhar a missão das escolas. 

Terminarei apresentando alguma evidência de que o envolvimento dos pais na escola 

conduz a melhores resultados no cumprimento dos fins desta. Espero, enfim, poder dar 

um contributo para que se ampliem os modos de dispormos de melhor educação e, 

através dela, de melhor desenvolvimento das pessoas e das comunidades. -------------------

--------- Em 2003, a Fundação Calouste Gulbenkian publicou a tradução da Pedagogia 

Geral de Johann Friedrich Herbart, filósofo e pedagogo que viveu no século XVIII. O 

primeiro parágrafo desta obra começa deste modo: Aquilo que se pretende ao administrar 

e exigir educação depende do ponto de vista de que se parte para encarar o assunto. E 

logo na frase seguinte diz-nos: A maioria daqueles que educa não se preocupou em 

formar previamente uma opinião sobre esta questão, a qual se vai formando 

progressivamente ao longo do trabalho. ------------------------------------------------------------------

--------- Ainda hoje, dois séculos depois, é assim! A maioria daqueles que educam, 

nomeadamente pais e professores, e aqueles que falam, escrevem, administram ou 

exigem educação não esclarecem, normalmente, o que, para cada um, é educar. Há 

quem entenda que educar é formar o carácter, desenvolver princípios de vida, entender e 

aprender comportamentos, regras. Como encontramos os que se referem à educação 

pensando-a, sobretudo, como aquisição de conhecimentos, treino de habilidades e 

desenvolvimento de competências. Pode também admitir-se que, afinal, educar é isto 

tudo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A UNESCO solicitou a uma Comissão Internacional, presidida por Jacques Delors, 

um estudo sobre a Educação no século XXI. O Relatório Final, “Educação – um tesouro a 

descobrir”, que foi publicado em Portugal em 1996, com um prefácio de Jacques Delors 

intitulado A Educação ou a utopia necessária, onde o autor nos dá conta que aquela 

Comissão vê as políticas educativas como um processo permanente de enriquecimento 

dos conhecimentos, do saber fazer, mas também e talvez em primeiro lugar, como via 

privilegiada de construção da própria pessoa, das relações entre indivíduos, grupos e 
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nações. Esta ideia traduz-se, depois, na apresentação dos princípios a considerar no 

desenvolvimento da educação no milénio em que estamos. Os pilares da educação que, 

no entender dos peritos internacionais, traduzem aqueles princípios são os seguintes: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos ou aprender a viver com 

os outros e aprender a ser. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta viagem por modos diversos de traduzir entendimentos sobre o que é 

educação serve-me para enquadrar algumas ideias que me parecem essenciais, em 

qualquer abordagem da educação. ------------------------------------------------------------------------

--------- A educação é, pois, em primeiro lugar, a transmissão da cultura e a compreensão 

dos valores que no passado orientaram uma comunidade, o conhecimento da sua história 

e dos resultados que ela proporcionou. É, ainda, certamente, o ensino e a aprendizagem 

de saberes, de princípios e regras para vivermos uns com os outros, na sociedade em 

que nos inserimos. E educação é, ainda, a aquisição dos conhecimentos que nos 

permitirão viver, crescer e participar como cidadãos autónomos, livres, no 

desenvolvimento de comunidades justas e solidárias. ------------------------------------------------

--------- Estas considerações, questionáveis, naturalmente, servirão, em todo o caso para 

compreendermos que educar crianças, adolescentes e jovens exige atenção, trabalho e 

esforço de desenvolvimento pessoal e social, por parte de vários actores e parceiros. 

Como requer investimento para se crescer intelectualmente, aprender saberes de variada 

natureza, conviver com experiências de vida diversas. -----------------------------------------------

--------- Ora a educação das crianças começa antes de se nascer e tem como primeiros 

responsáveis os pais. Porém, a vida das mulheres e homens, hoje, gerou 

constrangimentos tão fortes à assumpção desta responsabilidade que se requer de todos 

nós uma reflexão serena e responsável sobre modos de aliviar tais constrangimentos e 

favorecer o desenvolvimento harmonioso, saudável das nossas crianças desde que 

nascem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A escola é, certamente, um espaço de continuação, complemento e ampliação da 

educação familiar, de ensino e aprendizagem dos saberes – conhecimentos, técnicas, 

competências -  de que precisamos para ser livres. Mas existem entre nós equívocos, 

incompreensões, expectativas, modos de ver o papel das escolas e dos pais na educação 

que precisamos de ultrapassar. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Procuraremos, de seguida, olhar a missão da escola neste contexto, para depois 
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defender que se precisa de outras vias, diferentes, de envolvimento dos pais na educação 

e de espaços de cooperação entre as escolas e as famílias. ---------------------------------------

--------- Os fins da escola são múltiplos e diferenciados, sendo muito extensa a lista de 

expectativas que temos sobre o que esta instituição deve fazer. Estes olhares sobre o 

papel da escola merecem exame crítico urgente. Em primeiro lugar, porque não existe 

organização alguma que possa comportar a soma do que, ao longo dos tempos, se tem 

vindo a acrescentar ao que se espera que a escola faça. -------------------------------------------

--------- Em segundo lugar, porque as escolas acolhem crianças muito diferentes a quem 

precisam de proporcionar desenvolvimento, ensino, condições de aprendizagem 

adequados. Em muitas situações, esta atenção diferenciada da escola às crianças só 

resultará aliada a uma atenção e investimento suplementar das suas famílias. Porém, 

todas as crianças, qualquer que seja a sua condição cultural, social, económica só 

ganham se no processo educativo houver maior envolvimento dos pais. -----------------------

--------- A literatura especializada que sustenta esta orientação é abundante, sobretudo 

nos Estados Unidos da América. E os resultados de avaliações internacionais das 

competências de crianças portuguesas de 15 anos demonstram, claramente, a premência 

de se cuidar das relações entre os contextos familiares e as responsabilidades escolares. 

A atenção e trabalho sobre estas conexões, que não cabe apenas, nem 

fundamentalmente, à escola, determinam frequentemente condições para o êxito desta. --

--------- Acredito, por isso, que seria oportuno e relevante, que nas nossas comunidades 

locais nos organizássemos para uma reflexão sobre a missão da escola e sobre vias para 

melhorar a relação e a cooperação entre famílias e escolas. Uma reflexão que nos 

habilitasse, também, a pensar as condições, os recursos, os meios para cumprirmos o 

desígnio de dispormos das melhores condições para nos educarmos melhor todos nós, 

crianças, adolescentes, jovens e adultos. ----------------------------------------------------------------

--------- Hoje há uma preocupação grande por acentuar a importância da aprendizagem, 

isto é, do processo ou efeito de aprender. É bom que tal aconteça. Mas fico com a 

impressão que, muitas vezes, esta preocupação nos pode distrair de que aprender, na 

escola, tem de ser também instruir e educar. Por isso, faria da compreensão da natureza 

dos fins da escola e da criação das condições para eles serem plenamente realizados 

uma questão central, crítica, para o desenvolvimento das nossas comunidades e do País. 

--------- Compreenderemos melhor o alcance de um debate sobre os fins da escola 
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recordando o que, a tal respeito, escreveu Rui Grácio, em 1963: “Ora, qual é então a 

função prevalecente atribuída à escola, tal como podemos inferi-la da observação da 

rotina didáctica e das atitudes educativas da generalidade dos pais, dos professores e 

das autoridades escolares? Toda a gente o sabe: instruir. Quer dizer: fazer assimilar um 

certo número de técnicas intelectuais, como as operações algébricas e o manejo de uma 

língua estrangeira, e uma certa massa de conhecimentos de vária ordem, seleccionados 

no pecúlio científico e literário da comunidade social. -------------------------------------------------

--------- Muitos professores, e muitos pais, estes em número, talvez, proporcionalmente 

menor, alargam um pouco aquela função, e tentam uns e esperam outros que a escola se 

não circunscreva à instrução, mas promova também a formação do espírito, isto é, ensine 

métodos de trabalho, crie hábitos de reflexão autónoma, desperte a inteligência e a 

sensibilidade para os valores da cultura. -----------------------------------------------------------------

--------- Importaria afinal … realizar uma verdadeira conversão do estatuto educativo da 

escola, do ponto de vista das estruturas, das instituições e dos métodos, por forma a 

mobilizar a totalidade da pessoa em seu processo evolutivo … Uma óptica que alargasse 

o campo de visão, da aula até ao pátio da escola e ao lar do aluno, e discernisse nele três 

personagens que habitam uma só personalidade, repartida entre as obrigações 

familiares, discentes e de camaradagem.” ---------------------------------------------------------------

--------- Esta questão é uma questão de grande actualidade e importância. Precisamos de 

saber se estamos de acordo sobre esta dupla finalidade da escola: instruir e educar e se 

aceitamos aquele modo de ver o campo de acção da escola, que vai da sala de aula, ao 

recreio e chega ao lar do aluno ou aluna. Mas também é urgente a adesão a um outro 

princípio – o da partilha de responsabilidades entre escolas, famílias e responsáveis 

políticos locais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Vejo o instruir como significando fazer aprender, ensinar, fazer ficar a saber ou 

levar a aprender. E esta é uma das funções fundamentais do professor, na escola, que 

nunca pode ser diminuída, ou parecer que é esquecida. Mas as professoras e os 

professores têm que ter aliados nas casas das crianças, que ajudem a criar o ambiente 

que favorece a compreensão das exigências dos caminhos para ensinar e aprender, 

aliados na valorização do saber e do esforço que o saber requer. Como têm que sentir a 

solidariedade na exigência, a confiança e a colaboração de todos os que convivem com 

crianças, adolescentes e jovens em qualquer espaço. É que, de algum modo, acabamos 
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por ser todos educadores, pois educar comporta, como se disse já, alterar 

comportamentos, identificar erros e corrigi-los, chegar ao conhecimento sobre alguma 

coisa através do estudo, da observação e da experiência. Educar é levar a apreciar a 

justiça, a verdade e o belo. E ensinar é educar, nas escolas, em casa, no trabalho, no 

espaço público, no lazer. De facto, não faremos grandes progressos se não assumirmos 

todos a responsabilidade de criar, às escolas e às famílias, as condições, os meios e o 

ambiente social para assumirem as suas missões próprias. ----------------------------------------

--------- Diria, enfim, que ter educação é reconhecer o sentido da liberdade, da justiça e da 

solidariedade. É ter a capacidade de entender o mundo à nossa volta e a nós mesmos, 

ser capaz de fazer escolhas autónomas e realizar projectos de vida próprios. E, por isso, 

sendo a educação missão fundamental das escolas e das famílias, ninguém com 

responsabilidade no espaço público pode deixar de fazer dele, também, um sítio educado 

e educador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Creio ser claro que a missão da escola não pode ser só instruir. É este um ponto 

de vista que perfilho, como se viu já. E por mais que se ouçam lamentações de que se 

está a pedir demais às escolas, não vejo como a sociedade portuguesa, actual e futura, 

se possa dispensar de ter escolas que assumam as duas responsabilidades, de educar e 

instruir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Na verdade, o modo como têm evoluído as estruturas familiares, as ocupações 

profissionais e o nosso descontrolado uso do tempo não podem levar senão a que a 

escola se organize para assumir fins múltiplos, bem claros perante os seus diversos 

parceiros. Porém, educar e instruir serão sempre o cerne da sua acção. É claro que se 

ouvem vozes respeitadas preocupadas com esta expansão da missão da escola, 

admitindo que ela se deve concentrar no ensinar, querendo significar fazer aprender ou 

instruir. Não pode ser mais assim. Melhor, já não o é há muito, entre nós e em outros 

países. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Acontece mesmo, por vezes, ouvir-se proclamar o fim da educação escolar, face à 

expansão e diversificação de oportunidades e meios de aprender. Creio que o 

reconhecimento da força, do impacto, dos efeitos de todos esses meios de educação 

sobre as crianças é uma razão adicional, séria, para que adoptemos uma visão 

esclarecida para a educação escolar (de interesse público). Uma missão renovada e 

reforçada, acompanhada de competências, capacidades, meios, enquadramento e 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 1 de 25 de Abril de 2008 

 

22 

autonomia para poder assumir tais responsabilidades. -----------------------------------------------

--------- Os professores continuarão, naturalmente, a ser os actores principais e 

fundamentais desse empreendimento que às escolas caberá concretizar. Mas não podem 

continuar desacompanhados de outros saberes profissionais e de acesso a serviços 

essenciais ao seu labor, sem disporem de parcerias regulares, continuadas, com as 

famílias, as autarquias, com as organizações científicas e culturais, as empresas e as 

organizações profissionais. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Voltamos a Amartya Sen para compreender melhor o valor do investimento local 

na educação e fundamentar a defesa de uma aposta forte das autarquias no seu 

desenvolvimento. Defende aquele economista que o desenvolvimento pode ser encarado 

como um processo de alargamento das liberdades reais de que a pessoa goza e que 

estas dependem de factores determinantes como os “serviços de educação”. ----------------

--------- Outros especialistas analisam o valor da educação recorrendo à teoria do capital 

humano, que fornecerá uma boa base para evidenciar os benefícios que a Educação traz 

às pessoas e às comunidades em que vivem e trabalham. De facto, existe suficiente 

evidência de que ela não apenas induz benefícios pessoais, como estes se podem 

estender a outros indivíduos na mesma empresa, cidade, região e economia. São 

externalidades que se podem traduzir no aumento de produtividade dos trabalhadores 

com menos educação originada pela maior formação dos seus companheiros; nos efeitos 

externos do progresso técnico ou da acumulação de conhecimento na indução de 

maiores aprendizagens em pessoas mergulhadas num ambiente de nível educativo geral 

maior; em efeitos económicos indirectos através de melhor saúde pública, melhor 

enquadramento familiar, menor crime, mais participação comunitária e pública e maior 

coesão social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Diz-nos Amartya Sen: “O exemplo pioneiro do reforço do crescimento económico 

através das oportunidades sociais, especialmente na educação básica é, evidentemente, 

o Japão. Esquece-se muitas vezes que o Japão tinha uma taxa de literacia superior à da 

Europa, mesmo ao tempo da restauração Meiji, em meados do séc. XIX, quando a 

industrialização que já levava algumas décadas na Europa, ainda lá não acontecera.” -----

--------- A evidência da relevância do investimento na educação para o desenvolvimento 

económico é abundante e está bem sustentada para os casos conhecidos de outras 

potências económicas do Extremo Oriente, como a Coreia do Sul ou Taiwan. ----------------
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--------- Os municípios portugueses dedicaram atenção prioritária a questões básicas de 

desenvolvimento essenciais para termos saúde – o abastecimento de água e o 

saneamento. Apostam, frequentemente, em infra-estruturas reclamadas por certos 

modelos de desenvolvimento económico. É assim quando o foco está nas rodovias ou 

nos parques industriais e tecnológicos. Porém, há um défice sério de atenção à educação 

como factor essencial de desenvolvimento cultural, social e económico. ------------------------

--------- As considerações que fiz sobre a necessidade de se entender o que é educar e as 

responsabilidades dos diferentes parceiros locais de educação, levou-me a defender um 

entendimento sobre as missões da escola e das famílias, bem como de uma outra 

relação e cooperação entre estas. As autarquias locais têm condições de proximidade 

para desenhar, ensaiar e promover plataformas para este entendimento. Carecem, 

porventura, de recursos humanos qualificados e de uma base de experiência e 

conhecimento relevantes, mas não há nada que a vontade de fazer bem, o trabalho e o 

tempo não possam superar. E se há instituições da democracia que são capazes de 

realizar aquilo em que acreditam são as autarquias locais. -----------------------------------------

--------- Se desenvolvimento é liberdade e se existem tantas provas de que a educação é 

factor fundamental de desenvolvimento; se as escolas têm de ter nas famílias os 

parceiros fundamentais para educar e instruir as nossas crianças; se o desenvolvimento 

educativo de todos nós é essencial e as crianças precisam tanto do envolvimento dos 

pais, não consigo encontrar razões para não fazermos do triângulo família, escola, 

comunidade as fundações de uma estratégia de desenvolvimento local da Educação. Se 

formos capazes de criar modos de facilitar, desenvolver e consolidar relações fortes e de 

cooperação entre escolas e famílias, estaremos, com toda a certeza, a trabalhar para 

sermos mais livres, numa sociedade mais justa e solidária, ou seja, mais democrática. 

Ou, voltando ao início, a contribuir para sermos mais livres e, por isso, vivermos em 

comunidades mais democráticas.” -------------------------------------------------------------------------

--------- Terminada a palestra, o Presidente da Mesa da Assembleia usou da palavra nos 

seguintes termos: -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Como disse no início, as expectativas em relação à palestra eram boas e 

concretizaram-se, o Professor Doutor Júlio Pedrosa deixa-nos notas para reflexão, 

também foi este o objectivo desta sessão. Falou do significado de educar, falou da 

missão das escolas, falou do papel da família e terminou muito bem com o papel dos 
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municípios em todo este puzzle necessário ao desenvolvimento das sociedades. -----------

--------- Disse coisas fundamentais, como a necessidade de se investir mais na educação, 

não tanto pelo lado material mas fundamentalmente pelo lado imaterial. Todos somos 

educadores, todos devemos ensinar e aprender a apreciar a justiça, a verdade, o bela da 

escola, em caso, no trabalho, no espaço público e no lazer, tudo em nome da liberdade, 

da justiça e da solidariedade. Se dúvidas houvessem sobre a relação entre estas áreas e 

o 25 de Abril, a intervenção do Senhor Professor Júlio Pedrosa consolidou as nossas 

expectativas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida e integrado no programa das Comemorações do Vinte e Cinco de 

Abril, seguiu-se um momento musical e poético, com o Duo “Encontros”, composto pelo 

músico Joaquim Caeiro e pelo poeta César Salvado, oriundos do Alentejo. --------------------

--------- Por último, o Presidente da Mesa deu por encerrada esta Sessão da Assembleia 

Municipal, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo 

Presidente da Mesa e pela Secretária. -------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


