
                                                     ACTA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDI- 

                                                     NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZA- 

                                                     DA EM VINTE  E  CINCO  DE  ABRIL  DE  DOIS  

                                                     MIL E SETE 

                                                             

 

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

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

Extraordinária Comemorativa do Trigésimo Terceiro Aniversário do Vinte e Cinco de 

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

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e estiveram presentes os seguintes 

Membros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PAULO MANUEL MATOS SOARES, JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE 

ANDRADE, DANIELA CARINA ALVES MENDES, JOAQUIM JORGE DA SILVA 

PINTO, CARLOS ALBERTO BAPTISTA GUERRA, MANUEL ANTUNES DE 

ALMEIDA, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO RICARDO 

MARTINS FIGUEIREDO NUNES, ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES, JOSÉ 

CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, PAULA CRISTINA PICADO VAZ FRANCO, 

ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS, ABÍLIO FERREIRA GOMES DA 

SILVA, JOANA CLARA COSME ARRUDA MARTINS, JOSÉ ANTÓNIO PARADA 

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

CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES, ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS, PAULO 

NUNO DE ALMEIDA ALVES, 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, FERNANDO TAVARES PIRES, DÁRCIO SIMÕES 

TAVARES, VICTOR RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, 

MÁRIO RAMOS MARTINS, CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA e CARLOS 

ALBERTO CARNEIRO PEREIRA. -------------------------------------------------------------------- 
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--------- 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 com um Período de Intervenções das Forças 

Políticas com assento na Assembleia Municipal, a que se seguirá uma Palestra pelo 

nosso convidado especial Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Conselheiro Jubilado do 

Supremo Tribunal Administrativo – José Alberto de Almeida Marques Vidal e depois 

um momento especial. É uma forma nobre de comemorar o Vinte e Cinco de Abril na 

casa que é a casa da Democracia Local, que é a Assembleia Municipal.” ----------------- 

--------- De seguida, o SENHOR PRESIDENTE DA MESA deu a palavra aos Senhores 

Membros da Assembleia Municipal que fizeram as seguintes intervenções: --------------

--------- Senhor Membro ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS - Grupo 

Municipal do Partido Popular: ------------------------------------------------------------------------ 

--------- “Com a mesma religiosidade com que nos furtamos a desempenhar outras, 

por vezes bem mais importantes tarefas, cá estamos mais uma vez para “Festejar” 

um acontecimento cuja dimensão emocional e institucional nos afecta em graus, 

diametralmente opostos. Não seguramente pelo respeito que nos deve merecer a 

todos mas pelo peso desmedido que alguns lhe continuam a querer impor. --------------

--------- Conforme temos vindo a constatar ano após ano somos sempre mais do 

mesmo, subtraídos cada vez mais da legião dos que – pelas mais diversas razões – 

já perderam a sensibilidade aos festejos. ------------------------------------------------------------

--------- Cumpramos então a exigência institucional aproveitando o tempo para 

reafirmar princípios, valores e ideias que esfumando-se nas sínteses da comunicação 

social ou nas actas desta Assembleia, deixarão no tempo não mais que o sinal da 

passagem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Temos procurado fazer desta data um período de reflexão sobre a nossa vida 

política e social, apontando – para meditação – questões do nosso quotidiano. 

Teimosamente todas elas persistem em manter uma enervante oportunidade de 

agenda o que nos impele a olhar desesperadamente para trás, procurando indícios 

que nos façam entender que estranha sina será a nossa que não conseguimos 

ultrapassar questões, essenciais, que afectam o nosso quotidiano e o nosso bem-

estar pessoal e social. ------------------------------------------------------------------------------------

---------- Questionámo-nos, em anteriores sessões, sobre: --------------------------------------

--------- (O direito à) ou a defesa da vida – Do aborto se fez um desígnio nacional! 
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Durante anos se degladiaram concepções de vida, mas fundamentalmente 

ideológicas, numa sociedade geracionalmente decadente. Sem nada termos 

acrescentado à melhoria das condições de vida da mulher “poderemos” estar agora, 

porventura “de consciência mais tranquila”. Para além disso ajustámo-nos à 

civilização europeia porque, na verdade, já estávamos um bocado démodée. Críamos 

um alibi legal para dormir mais descansados…. O problema nuclear, esse, resolver-

se-á com o tempo. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Constituição Europeia – O direito, mas fundamentalmente a vontade, de 

sermos “Europeus” e de fazermos parte de uma comunidade alargada de povos, 

culturas e estilos de vida. De usufruir e contribuir – a todos os níveis – para uma 

sociedade mais coesa onde, privilegiando e respeitando a diversidade, estejamos a 

contribuir para uma Europa mais segura, mais homogénea, mais solidária e mais 

humana. Onde o espectro dos conflitos se dilua na partilha e no diálogo. ------------------

--------- A Segurança – E o direito constitucional do cidadão a viver protegido. 

Questionámos a inimputabiliade jurídica com base na idade por entendermos que a 

responsabilização, se bem que com níveis e exigências diferentes, é eminentemente 

colectiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Trabalho – O direito a exercer uma profissão e com ela garantir o sustento 

próprio e de terceiros. Numa sociedade em mudança acelerada, o dicionário passou a 

ter – a negrito – uma palavra terrível: EXCEDENTÁRIO – que significa tão só: o que 

está a mais. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Temos de encontrar soluções de reintegração e orientação para aqueles – que 

somos afinal nós todos, uns mais que outros – que se perfilham nas listas dos 

excedentários. É premente reinventar novas profissões e ocupações que venham 

regenerar o espectro laboral. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Num mundo mutavelmente tão acelerado onde há infoincluídos que já correm 

riscos de infoexclusão torna-se premente que consigamos ser consensuais nas metas 

e nas estratégias. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Saúde – Essa tarefa monstruosa que deveria ser tão simples; onde uns 

acrescentam e outros retiram; onde ano após ano nada é igual…. Mas quase tudo 

parece, quantas vezes, pior! ----------------------------------------------------------------------------

--------- Onde os lobbies e o corporativismo se sobrepõem ao direito e aos direitos. ----

----------- A Educação – As reformas, contra-reformas e falta de reformas que têm 
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varrido o ensino sem que se consiga consenso sobre um dos sectores mais 

determinantes da sociedade portuguesa e de qualquer sociedade em geral. -------------

--------- Da (in)disciplina diária que tolhe o normal desenvolvimento da actividade de 

aprender e ensinar; dos absentismos dos pais face à escola. ---------------------------------

---------- As disciplinas, as matérias e os cursos profissionais e profissionalizantes – 

quantos sem razão e fundamento – que têm ocupado em vão – discentes e 

discendos; que têm contribuído para o “empobrecimento” das famílias na tentativa de 

dotarem os seus filhos de ferramentas de trabalho para o futuro; que têm delapidado 

dinheiros públicos…. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- A educação que tem servido de bandeira política para o desenvolvimento de 

algumas regiões do interior – abandono – mas onde o maior investimento e sacrifício 

é “imposto” às famílias onerando-lhe os seus rendimentos num esforço que, em 

alguns casos, as leva ao endividamento temporário. ---------------------------------------------

--------- Finalmente, questionar-nos-emos sempre sobre uma educação denegada, 

quando subvertida, com fins que não têm a ver especificamente com aprendizagem e 

valorização. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A nossa Constituição – E muitos dos seus preceitos constitucionais, 

completamente ultrapassados no espaço e no tempo, impossíveis de aceitar e fazer 

cumprir à luz dos nossos dias e que alguns – aqueles que sempre lhe sobreviveram 

no rasto ou na sombra – teimam em manter. Da nossa incapacidade de reconhecer 

que se tudo muda e já nada é imutável. E, ou temos o bom senso e a inteligência de 

nos adaptar, ou…. como diz o poeta: “Ficaremos, desgraçados de ficar”. -----------------

--------- Minhas Senhoras e meus Senhores---------------------------------------------------------

--------- Abril…. É, para nós, se bem que espaço e referência de respeito, 

fundamentalmente espaço de reflexão. Sempre o será. Não vivemos agarrados ao 

passado e tão pouco temos medo de fantasmas. -------------------------------------------------

--------- A história é o que é…. Fazemo-la nós…. Dia a dia, passo a passo. Devemos 

respeitá-la mas tão pouco sermos seus escravos. ------------------------------------------------

---------- É pelo presente que garantimos o futuro, tendo o passado por – bom ou mau 

– exemplo.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Senhor Membro NUNO RICARDO MARTINS FIGUEIREDO NUNES – Grupo 

Municipal do Partido Socialista: -------------------------------------------------------------------- 

--------- “Poderia começar esta minha intervenção fazendo uma resenha histórica da 

Revolução dos Cravos operada naquela manhã de Vinte e Cinco de Abril de mil 

novecentos e setenta e quatro. -------------------------------------------------------------------------

--------- Poderia também invocar nestas palavras uma quantidade interminável de 

nomes de inquestionável importância que marcaram o antes e o pós Abril de setenta 

e quatro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Provavelmente este seria o sentido lógico de um discurso de ocasião para 

uma ocasião como esta. Certamente que dessa forma o tornaria em mais um 

daqueles discursos normais e exaustivos deste dia que hoje Comemoramos. ------------

--------- Entendo que não deve ser assim. A revolução é passado, e como passado 

que é, só temos que a encarar como AQUELE ACTO DE CORAGEM, DE FORÇA E 

DE ESPERANÇA num futuro que então se queria melhor. -------------------------------------

--------- Passados estes trinta e três anos, muitas questões podemos levantar sobre o 

que mudou no País e nas Pessoas com a Revolução de setenta e quatro. Mas uma 

certeza ninguém pode contestar…. as coisas nunca mais foram as mesmas….. para 

melhor ou para pior, Portugal e os Portugueses mudaram.-------------------------------------

--------- Para a maioria dos presentes, será mais fácil falar de Abril….. aquele Abril de 

setenta e quatro que mudou radicalmente o País, tanto politicamente mas sobretudo 

no quotidiano das gerações de então. Para os mais jovens como eu que cresceram a 

ouvir os nossos pais falar entusiasticamente sobre a Revolução, ainda existe quem 

entenda e defenda o levantamento militar que derrubou o Regime de então. Contudo, 

torna-se cada vez mais difícil que os jovens de hoje vivam e entendam o significado 

daquela vitória. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Talvez por isso, a palavra LIBERDADE tenha tomado diversos significados ao 

longo dos tempos. Para uns, representa a luta por uma causa, determinação de um 

povo, o fim de um regime autoritário. Para os mais jovens, LIBERDADE é talvez na 

maioria dos casos sinónimo de irresponsabilidade, usando-a de forma inadequada. 

Por certo que a culpa não pode ser imputada directa e exclusivamente aos Jovens. 

Algo falhou na transmissão dos ideais de Abril. O Estado enquanto garante da sua 

função educativa, mas também a “Geração de Abril”, por exemplo com taxas 

altíssimas de abstenção nos diversos Actos Eleitorais que se realizam quase todos os 
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anos….  não podemos esquecer de que esta foi uma das grandes vitórias de Abril…. 

o VOTO LIVRE… e que hoje é encarado com muita leviandade e sem a devida 

importância do acto.----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não podemos por outro lado esquecer de que é também esta LIBERDADE de 

atitudes que nos permite hoje a todos estar aqui… LIBERDADE para falar, 

LIBERDADE para discutir abertamente os problemas da nossa Sociedade. --------------

--------- Sem dúvida de que essa é hoje a principal vitória de todos quantos lutaram por 

um PORTUGAL livre, sem opressões e sem medos, mas responsável… enfim um 

PORTUGAL em DEMOCRACIA.-----------------------------------------------------------------------

--------- Minhas Senhoras e meus Senhores---------------------------------------------------------

--------- Há trinta e três anos o povo gritou, desabafou, saiu à rua e eternizou uma 

criança, um gesto, um cravo…. Este cravo vermelho, que contrariamente ao vermelho 

nobre da nossa Bandeira não representa qualquer mancha de sangue derramada 

naquela manhã. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Hoje, como nos anos anteriores, comemoramos mais um Vinte e Cinco de 

Abril… fechados dentro destas quatro paredes, longe da esmagadora maioria dos 

cidadãos e sem a sua participação activa. Algo que seria impensável na década de 

setenta e oitenta. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Talvez por isso, o Vinte e Cinco de Abril se resuma… ao Vinte e Cinco de 

Abril, e esse espírito de conquista não preencha as nossas almas e os nossos 

corações nos restantes trezentos e sessenta e quatro dias do ano. -------------------------

--------- Será pois mais apropriado que não pensemos tanto na data em si mas 

essencialmente no seu carácter histórico, na mensagem e no seu legado para as 

Gerações futuras. Talvez só desta forma se consiga viver verdadeiramente ABRIL. ----

-------- Os Portugueses são hoje cidadãos mais atentos, mais conhecedores dos seus 

DIREITOS. Mas Abril trouxe também algo que não existia e que ainda não é 

entendido por todos… para além dos direitos normais de cada um, existem também 

algumas OBRIGAÇÕES a que estamos diariamente sujeitos e às quais não podemos 

irresponsavelmente “virar a cara”. Essa é a outra “face da moeda” chamada Abril. -----

--------- Mas o Vinte e Cinco de Abril não foi só uma mudança de mentalidades, não foi 

apenas um “virar de página” na vida dos Portugueses. Foi também e sobretudo uma 

mudança Política. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Julgo que esse será no futuro o grande desafio dos Portugueses. Olhar o País 
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de outra forma e acreditar nas Instituições que nos dirigem. Sem dúvida que o “papel 

principal” desse desafio está em primeiro lugar nas mãos da classe dita política. Terão 

que ser os Políticos a mudar de atitude e convencer a Sociedade Civil de que as 

pessoas em que um dia acreditaram para os defender estão realmente nas 

Instituições com esse intuito. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Dir-me-ão alguns: “…pois, mas os exemplos do passado ainda muito recente 

não são nada bons…” Sem dúvida. E muito provavelmente são exemplos como esses 

que afastam ainda mais as pessoas da Política e dos Políticos. Quero crer de que 

essas situações são todas elas pontuais e os seus julgamentos servirão também 

como factor de dissuasão para quem no futuro pense em quebrar a Lei. ------------------

--------- Minhas Senhoras e meus Senhores, --------------------------------------------------------

--------- Se exceptuamos o alargamento a leste, Portugal é hoje uma das mais Jovens 

DEMOCRACIAS da Europa, que dentro do ideal Europeu de IGUALDADE compete 

diariamente de igual para igual com grandes Países e fortes Economias. O desafio de 

fazer crescer Portugal está nas nossas mãos, nas mãos de cada um de nós. Apesar 

de constituírem o fundamento do actual Regime, a Liberdade e a Democracia 

conquistadas naquela manhã de Abril de setenta e quatro não solucionam nem 

resolverão todos os problemas. Teremos que ser todos nós, munidos dessa 

LIBERDADE e daquela FORÇA que nos distingue dos demais, a transformar a 

realidade em que vivemos, de modo a que possamos assim escolher o nosso próprio 

destino, para o bem comum. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Perdoem-me todos os presentes e o próprio autor pela forma talvez pouco 

correcta mas verdadeiramente sentida como irei declamar o “Seu” Abril, mas para 

finalizar não podia deixar de marcar este dia sem relembrar como o “Nosso” Manel 

Alegre cantou um dia a Revolução.--------------------------------------------------------------------

--------- Abril de Abril----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Era um Abril de amigo Abril de trigo----------------------------------------------------------

--------- Abril de trevo e trégua e vinho e húmus-----------------------------------------------------

--------- Abril de novos ritmos novos rumos-----------------------------------------------------------

--------- Era um Abril comigo Abril contigo-------------------------------------------------------------

--------- Ainda só ardor e sem ardil----------------------------------------------------------------------

--------- Abril sem adjectivo Abril de Abril.-------------------------------------------------------------

--------- Era um Abril na praça Abril de massas------------------------------------------------------
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--------- Era um Abril na rua Abril a rodos-------------------------------------------------------------

--------- Abril de sol que nasce pata todos.------------------------------------------------------------

--------- Abril de vinho e sonho em nossas taças----------------------------------------------------

--------- Era uma Abril de clava Abril em acto--------------------------------------------------------

--------- Em mil novecentos e setenta e quatro.------------------------------------------------------

--------- Era um Abril viril Abril tão bravo---------------------------------------------------------------

--------- Abril de boca a abrir-se Abril palavra--------------------------------------------------------

--------- Esse Abril em que Abril se libertava.---------------------------------------------------------

--------- Era um Abril de clava Abril de cravo---------------------------------------------------------

--------- Abril de mão na mão e sem fantasmas------------------------------------------------------

--------- Esse Abril em que Abril floriu nas armas.”--------------------------------------------------

--------- Senhor Membro WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS GAIO - Grupo 

Municipal do Partido Social Democrata: ---------------------------------------------------------

--------- “Há trinta e três anos o nosso país acordava para uma nova realidade, com a 

revolução dos Capitães do Movimento das Forças Armadas. ----------------------------------

--------- Tinha pouco mais de três anos e estava na companhia dos meus pais na 

Venezuela, razão pela qual nunca poderei comentar as emoções sentidas na 

sequência desta Revolução. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Não são no entanto condicionantes para que não possa falar sobre a 

Revolução e as suas consequências na sociedade portuguesa.-------------------------------

--------- Como em qualquer revolução, mais ou menos violenta, segue-se um período 

de adaptação, de mudança e até de euforia. -------------------------------------------------------

--------- Portugal não foi excepção com o seu famoso “PREC”, o Vinte e Cinco de 

Novembro e os “Fantasmas do Fascismo”.----------------------------------------------------------

--------- Mas como Povo ordeiro que somos, encontramos um caminho Democrata, 

assente em instituições e organizações soberanas e dirigido por pessoas capazes de 

legislar e regular o percurso socio-político que nos trouxe a este ponto de sociedade 

madura, exigente e quase sempre esclarecida dos assuntos relevantes para a sua 

qualidade de vida. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Economicamente, apesar de atravessarmos um longo período de crise, temos 

hoje comparativamente com o que tínhamos há trinta anos já da minha memória, um 

Oásis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quem não se lembra das nossas parcas vias de comunicação, da reduzida 
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iluminação, da falta de água e saneamento, das poucas industrias e comércios, entre 

tantas outras deficiências do nosso país e no que nos toca particularmente do nosso 

concelho de Águeda. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Estou na causa pública há pouco tempo, mas vejo, aliás sempre vi.---------------

--------- Conheço as dificuldades dos autarcas, principalmente dos Presidentes de 

Junta, que com “tostões” se deparam com necessidades de “milhões” e que nestes 

mais de trinta anos tanto fizeram para que as Freguesias e o Concelho sejam das 

mais pujantes da nossa área. Sim, apesar da referida crise continuamos a ser líderes 

em termos económicos, as estatísticas comprovam-no. -----------------------------------------

--------- Não me digam que não se fez nada, não digam que a nossa sociedade não 

evoluiu e muito. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Claro está, que a saturação do sistema de governação e as vicissitudes 

concretas da gestão autárquica, são condicionantes do trabalho que todos 

gostávamos de fazer, mas tal como no passado conseguimos “revolucionar” e atingir 

este patamar, teremos hoje, com muita criatividade, frontalidade e determinação, 

exigir que a revolução não pare, não só pedindo responsabilidades a quem de direito 

como também exigindo o cumprimento dos preceitos de igualdade e autonomia 

conseguidos naquela madrugada de Vinte e Cinco de Abril de mil novecentos e 

setenta e quatro. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Deixo portanto a vontade de que tão importante “herança” não seja 

desperdiçada e que todos continuemos e revolucionar a nossa sociedade, como 

forma de atingir um estádio que vá cada vez mais ao encontro dos nossos ensejos a 

todos os níveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Vamos viver o Vinte e Cinco de Abril!”------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS – Lista Independente da 

Freguesia de Espinhel: ---------------------------------------------------------------------------------

---------- “Porque valores mais altos se levantam nesta comemoração do trigésimo 

terceiro aniversário da REVOLUÇÃO DO VINTE E CINCO DE ABRIL, como evento 

histórico de primeira grandeza da Democracia Portuguesa, em nome da Lista 

Independente e da Junta de Freguesia de Espinhel, venho aqui deixar a mais 

sincera saudação a todos os presentes, assim como aos ausentes, que 

lamentavelmente são demais e isso não dignifica as nossas autarquias e muito menos 

os próprios faltosos. ---------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Quero aqui mais uma vez lembrar, muito especialmente aos ausentes, que a 

construção do Poder Local Democrático, constitui a maior obra realizada pela 

Revolução do Vinte e Cinco de Abril, sem o que não poderíamos exercer os nossos 

direitos cívicos de verdadeiros cidadãos. ------------------------------------------------------------

--------- Mas a grave situação económica e social da qual o nosso País demora a 

ultrapassar, representa um sério perigo para a verdadeira democracia portuguesa, 

enquanto que no meio das injustiças sociais de muitos, assistimos a uma rápida e 

escandalosa acumulação da riqueza por uns poucos, com os grandes objectivos do 

Vinte e Cinco de Abril a ser desvirtuados. -----------------------------------------------------------

--------- 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: --------------------------

--------- Nunca servir interesses políticos alheios; --------------------------------------------------

--------- Nunca esperar promoções políticas nem benesses pessoais; -----------------------

--------- Nunca participar em guerrilhas políticas. ---------------------------------------------------

--------- Senhoras e Senhores----------------------------------------------------------------------------

--------- Para terminar quero aqui deixar claro que--------------------------------------------------

--------- Independentemente, tem mais valor a nossa terra!--------------------------------------

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

--------- Viva Portugal Democrático!”----------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro VICTOR RODRIGUES TAVARES – Lista Independente de 

Recardães: --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Vale sempre a pena comemorar o Vinte e Cinco de Abril, sobretudo porque 

apesar de tudo ele está presente na nossa memória colectiva. Abril correspondeu ao 

despertar de um SONHO e o País mudou muito apesar dos muitos incidentes de 

percurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É preciso lembrar a liberdade conquistada, o fim da guerra colonial, com 

consequências trágicas para muitos dos nossos jovens, a participação das mulheres 

nas várias dinâmicas sociais, o papel do Poder Local que fez melhorar a qualidade de 

vida das populações e que, apesar da asfixia financeira com que se debatem, tentam 

não defraudar as expectativas dos que os elegeram e sonham com um País melhor. 
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O País cresceu e desenvolveu-se. --------------------------------------------------------------------

--------- É certo que há imensas promessas e sonhos por cumprir, e muitas das ideias 

que povoaram o espírito dos generosos Capitães de Abril foram aniquiladas ou 

desvirtuadas e muitas vezes as palavras LIBERDADE e DEMOCRACIA não passam 

de mera retórica. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Outras tantas vezes as políticas levadas a cabo pelos sucessivos governos 

nada mais fazem do que minar o espírito de Abril, aproveitando-se do Poder, não 

servindo o povo, antes matando toda a esperança que um dia esse povo teve de ver 

as suas vidas substancialmente melhoradas com mais justiça social, mais riqueza, 

mais solidariedade e uma Democracia mais autêntica e mais participativa que não se 

reduza a depositar de tempos a tempos o seu voto naquele partido que depressa o 

defraudou pelo incumprimento das promessas feitas. E não há pior pedagogia que se 

possa fazer. E é justamente este aspecto que é preciso considerar que é fazer a 

pedagogia da Democracia. Sabemos que comemorar Abril é nossa obrigação, quanto 

mais não seja para não deixar cair no esquecimento ou apagar da história todos 

aqueles que lutaram e morreram para que conhecêssemos a cor da Liberdade. E é 

preciso pensarmos nisso num tempo em que a extrema-direita tenta levantar a 

cabeça. Mas não podemos ficar por aí, por uma mera lembrança do passado. Temos 

de pensar no futuro porque só essa atitude é fiel ao espírito do Vinte e Cinco de Abril. 

Temos de fazer com que Abril se renove sempre que se celebra e por isso temos de 

saber passar às novas gerações uma mensagem de confiança no amanhã. Abril tem 

de ser uma luta continuada e sempre renovada. Importa então saber o que é que 

cada um de nós como autarcas e como cidadãos podemos fazer para que assim seja, 

e todos podemos certamente fazer mais, para que as celebrações sejam algo mais do 

que a evocação de um passado que corresponde a um dos acontecimentos mais 

importantes na nossa história recente e se assuma como construção permanente de 

um futuro melhor para todos. ---------------------------------------------------------------------------

--------- É preciso fazer a pedagogia de Abril junto das escolas, mobilizando, por 

exemplo, os professores e os pais para que as crianças, os adolescentes e os jovens 

fiquem a saber que o Vinte e Cinco de Abril foi mais do que uma Revolta dos Capitães 

e não nos acusem de termos deixado fechar as portas que na altura se abriram ou ter 

deixado murchar os cravos que nesse dia foram colocados nos canos das 

espingardas. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Temos todos essa Obrigação! ----------------------------------------------------------------

--------- 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, SENHOR DOUTOR JUIZ CONSELHEIRO JUBILADO 

DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, para intervir nesta Sessão 

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

--------- “José Alberto de Almeida Marques Vidal, nascido em Pedaçães, freguesia de 

Lamas do Vouga, em catorze de Outubro de mil novecentos e trinta; -----------------------

--------- Fez o curso do Liceu José Estêvão em Aveiro; ------------------------------------------

--------- Licenciou-se em Direito na Faculdade respectiva da Universidade de Coimbra 

em mil novecentos e cinquenta e cinco; -------------------------------------------------------------

--------- Exerceu os cargos de delegado do procurador da República nas comarcas de 

Arouca, Ovar e Porto, de mil novecentos e cinquenta e seis a mil novecentos e 

sessenta e um; ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Exerceu o cargo de Juiz de Direito nas comarcas de Moimenta da Beira e São 

Pedro do Sul, de mil novecentos e sessenta e dois a mil novecentos e sessenta e oito; 

--------- Desde mil novecentos e sessenta e oito a mil novecentos e setenta e dois 

exerceu o cargo de procurador da República no círculo judicial de Viseu; -----------------

---------- Em mil novecentos e setenta e dois transitou para a Procuradoria-Geral da 

República, em Lisboa; ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em Lisboa foi auditor jurídico nos Ministérios das Obras Públicas, dos 

Transportes e Comunicações e da Defesa Nacional; --------------------------------------------

---------- Foi membro do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, 

onde ainda, por eleição dos seus pares, foi membro do Conselho Superior do 

Ministério Público; ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Pormenor: dois dias depois da Revolução do Vinte e Cinco de Abril foi 

requisitado à Procuradoria-geral da República para prestar colaboração jurídica à 

Junta de Salvação Nacional até à nomeação do Marechal Spínola como Presidente 

da República; ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Foi Vice-Procurador-Geral da República de mil novecentos e oitenta a mil 

novecentos e oitenta e quatro; --------------------------------------------------------------------------

--------- Ocupou posteriormente os cargos de Director-Geral da Justiça e de 



 13 

Secretário-Geral do Ministério da Justiça, até mil novecentos e oitenta e cinco; ---------

--------- Em mil novecentos e oitenta e cinco foi nomeado Director-Geral da Polícia 

Judiciária, cargo que exerceu até mil novecentos e noventa e um; --------------------------

--------- Em mil novecentos e noventa e um, partiu para Bruxelas a exercer o cargo de 

Funcionário Português destacado para o Tratado e Convenção Schengen, donde 

regressou em mil novecentos e noventa e cinco; --------------------------------------------------

--------- Em mil novecentos e noventa e cinco ocupa o seu lugar de Juiz-Conselheiro 

do Supremo Tribunal Administrativo, para onde fora nomeado, mediante concurso, em 

mil novecentos e oitenta e seis, sendo hoje jubilado; ---------------------------------------------

--------- Participou em Portugal e no Estrangeiro em vários congressos, seminários, 

conferências, colóquios ligados aos temas da Justiça e da Segurança Interna; ----------

--------- É autor de várias obras literárias, jurídicas e de ficção, de que se destacam: ---

--------- “A Crise da Justiça” e  “Casos de Justiça”.-------------------------------------------------

--------- Ontem, folheando um destes livros “A crise da Justiça”, apercebi-me das 

preocupações do nosso convidado relativamente à segurança, à justiça e aos 

atentados aos direitos fundamentais. -----------------------------------------------------------------

--------- A Revolução de Abril também nasceu para dar corpo a uma Constituição 

Democrática que é nossa de mil novecentos e setenta e seis, que é em matéria de 

Direitos fundamentais das constituições mais bem concebidas em termos Europeus e 

até Mundiais. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- Mas, esse catálogo de Direitos fundamentais não tem correspondido, do 

meu ponto de vista, à prática desses Direitos e há hoje razões de queixa em Portugal, 

nomeadamente atentados à liberdade de expressão, atentados aos direitos dos 

arguidos, que nos fazem pensar que os valores de Abril ainda não estão consolidados 

em algumas matérias, nomeadamente em matérias de segurança e de justiça. ---------

--------- O nosso Senhor Doutor Juiz Conselheiro Jubilado, José Alberto de Almeida 

Marques Vidal, também se preocupa com questões da educação e da saúde, 

concentrando nestes temas, segundo ele, a reforma que há a fazer em Portugal.-------

--------- Em conversa com o Senhor Doutor Juiz Conselheiro para esta palestra, 

naturalmente que ele perguntou-me qual era o tema que iria abordar, estamos no 

Vinte e Cinco de Abril, estamos a Comemorar a Revolução e ele disse-me que fazia 

sentido falar sobre LIBERDADE, DEMOCRACIA e CIDADANIA. -----------------------------

--------- Não conheço, naturalmente, a intervenção do Senhor Doutor Juiz Conselheiro 
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mas certamente irá chamar-nos à atenção para algum défice de Cidadania que ainda 

há em Portugal, nomeadamente défice de participação política e cívica da sociedade. 

---------- Vislumbro da experiência que temos tido ao longo destes anos, vivendo a 

Democracia. Tenho-me apercebido ao longo destes anos que Portugal mudou, como 

aqui foi dito em várias intervenções dos nossos colegas desta Assembleia. --------------

--------- Portugal mudou bastante em termos de infra estruturas, mas penso que ainda 

há muito a fazer em matéria de qualidade na nossa Democracia. ----------------------------

--------- Os partidos políticos estão em crise, os sindicatos, todas as corporações 

minadas por interesses político-partidários, minam a qualidade da nossa democracia. 

É tempo de voltarmos a falar de LIBERDADE, é tempo de voltarmos a reflectir sobre a 

nossa DEMOCRACIA e é tempo de dar lugar aos cidadãos. Daí a elevada honra que 

tenho enquanto Presidente desta Assembleia e nós, Membros desta Assembleia, em 

termos connosco o Senhor Doutor Juiz Conselheiro, José Alberto de Almeida 

Marques Vidal, que é um homem do nosso Concelho e que nos deu a honra de 

imediatamente corresponder ao nosso convite que agradecemos.”--------------------------

--------- Posto isto, o SENHOR DOUTOR JUIZ CONSELHEIRO JUBILADO DO 

SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, JOSÉ ALBERTO DE ALMEIDA 

MARQUES VIDAL, fez a seguinte intervenção alusiva ao Dia que hoje se Comemora: 

--------- “Eu até trouxe um discurso escrito, embora seja meu costume falar sem papel. 

Mas falar sem papel no dia de hoje poderia levar-me a dizer uma série de 

inconveniências e por isso, para travar a língua, como se diz na minha aldeia, resolvi 

escrever. Como disse o Senhor Doutor Paulo Matos, eu venho falar sobre o VINTE E 

CINCO DE ABRIL, a DEMOCRACIA e a CIDADANIA. ------------------------------------------

-------- Sobre o Vinte e Cinco de Abril, todos nós sabemos o que é. --------------------------

-------- Sobre a LIBERDADE, graças a Deus até nos excessos que cometemos, 

sabemos o que isso é. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- A DEMOCRACIA, é o invólucro. Por fim a CIDADANIA é, na minha maneira de 

ver, o VERDADEIRO conteúdo da DEMOCRACIA. ----------------------------------------------

--------- “O Vinte e Cinco de Abril, a LIBERDADE, a DEMOCRACIA e a CIDADANIA. --

--------- Sinto-me profundamente honrado pelo convite do Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal para estar hoje convosco a comemorar o “Dia da Liberdade”. 

Afastado das origens desde muito novo, primeiro por causa dos estudos e depois em 

consequência da minha carreira profissional, cada retorno às raízes é, para mim, uma 
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Páscoa de Alegria. Regressar para este acto, apesar da responsabilidade, é um 

prazer. O prazer de estar com gente da minha terra, unida no ideal da liberdade que o 

dia Vinte e Cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro nos restituiu. ------------

---------- Minhas senhoras e meus senhores: --------------------------------------------------------

---------- Nasci em mil novecentos e trinta, o que significa que, até ao momento, vivi 

mais tempo em regime ditatorial do que democrático. Só a vivência dos 

acontecimentos do “Vinte e Cinco de Abril”, que nos deu a liberdade, e o que se 

passou antes e depois da “Revolução dos Cravos”, me habilita a falar-vos nesta data 

e no significado que tem para todos nós. Trata-se da visão pessoal de um cidadão. 

Nada mais do que isso. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- O longo consulado ditatorial de Salazar deveu-se, à convergência de três 

factores condicionantes: o trauma psicossocial proveniente da primeira República, 

onde a liberdade assumiu contornos de libertinagem, o que minou a autoridade do 

Estado democrático e conduziu a Nação ao descalabro financeiro; a acção de Salazar 

ao operar o reequilibro financeiro do Estado em conjugação com o reforço da sua 

autoridade à custa da supressão da liberdade dos cidadãos e da criação da censura e 

da polícia política; a anomia cultural do povo, sem capacidade de reacção perante o 

“pensamento único” estabelecido. ---------------------------------------------------------------------

--------- Este último factor psicológico e sociológico, consequência da ausência de 

liberdade mantida pela repressão policial, foi determinante para a longevidade do 

regime salazarista. O medo sempre guardou a vinha. -------------------------------------------

--------- Também o “Vinte e Cinto de Abril”, como fenómeno político-social, teve as 

suas causas e produziu os seus efeitos. Efectuado como um golpe militar e tendo 

razões corporativas na origem, foi, simultaneamente, uma exigência popular, 

demonstrada pelo fluxo espontâneo às ruas de milhares e milhares de portugueses a 

saudar a liberdade e a secundar os libertadores. Por isso o golpe militar se 

transformou em “Revolução do Vinte e Cinco de Abril” ou “Revolução dos Cravos”, 

legitimada pela acção do povo. -------------------------------------------------------------------------

--------- Não fujo a uma reflexão pessoal sobre a explosão de apoio entusiástico do 

povo aos militares de Abril, sendo certo que a maioria dos apoiantes, em especial os 

mais jovens, nunca tinham conhecido a Liberdade. ----------------------------------------------

--------- Salazar morrera, fora-se o mito, e o regime da ditadura também agonizava. A 

Guerra Colonial engolia a juventude e angustiava as famílias. A Europa vivia em 
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liberdade e prosperava. A informação, apesar da censura e da repressão pidesca, 

começava a circular, em especial entre a juventude. As consciências agitavam-se. 

Numa só expressão: o povo cansara-se da ditadura e ansiava por algo de diferente. --

--------- Para este estado de alma de descrença dos situacionistas e de esperança na 

liberdade do “reviralho”, que assim, depreciativamente, os salazaristas designavam a 

oposição, quero realçar dois factores: em primeiro lugar, a pertinácia dos velhos 

democratas, republicanos e monárquicos, que mantiveram viva a chama da liberdade 

nos seus corações e, sem temor da repressão, a souberam transmitir a familiares e 

amigos. Águeda e o seu Concelho tiveram gente desta. Recordá-los no “Dia da 

Liberdade” – sem lhes citar os nomes para não ocorrer em omissões ingratas e 

injustas – é, para todos nós, um dever de consciência. Em segundo lugar, a rebeldia 

da juventude estudantil, que explodiu nas crises de mil novecentos e sessenta e dois 

e mil novecentos e sessenta e nove, como detonadora da consciência popular face à 

opressão política e às iniquidades do regime ditatorial. ------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, ao homenagear Zeca Afonso, poeta e cantor da 

liberdade, realçou o contributo da juventude para a queda do regime salazarista. -------

--------- Permitam que me alongue um pouco sobre este tema, grato ao meu coração. 

Convivi com o Zeca em Coimbra, onde então ele era uma das vozes do fado 

coimbrão, ao lado de Anarolino Fernandes, Luís Goes, Fernando Rolim, Alexandre 

Herculano e Camacho. Sobre todos eles tinha o Zeca uma característica que o 

distinguia: a da sua total disponibilidade para qualquer emergência. Muitas foram as 

noites em que o arrancámos da cama, onde momentos antes acabara de se deitar, 

para ir fazer serenatas a favor de corações amigos e insofridos. O Zeca que penou as 

perseguições do regime, era um espírito superiormente bondoso onde a solidariedade 

e a dádiva ao próximo moravam de mãos juntas com o amor à liberdade. E, donde lhe 

vinha esse arreganho e força moral para lutar por esses valores e ideais? ----------------

--------- Lembro, neste momento, um dos episódios que mais me tocou a sensibilidade: 

o pai do Zeca era Juiz de Direito em Timor quando ocorreu a invasão japonesa. O pai, 

a mãe e a sua irmã mais nova, na altura da invasão com nove anos, sofreram as 

agruras do cativeiro sem qualquer tratamento de favor. Os pais só sobreviveram à 

fome e às doenças, porque a irmã os alimentou, nos últimos tempos do domínio 

nipónico, com ervas e raízes de árvores. ------------------------------------------------------------

--------- Contou-me, em Aveiro, a irmã, em casa do tio, o Senhor Cerqueira do BNU, 
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andávamos pelos dezasseis anos de idade. O Zeca tinha a quem sair…-------------------

--------- Mas, outros poetas se distinguiram na luta contra o regime de Salazar, 

sacrificando à liberdade os passos das suas vidas. Não esqueço que me emocionei 

até às lágrimas ao ler, clandestinamente, claro, “O Canto e as Armas” e a “Praça da 

Canção”, do nosso conterrâneo Manuel Alegre. ---------------------------------------------------

--------- Sobre a data de Vinte e Cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro, 

vão decorridos trinta e três anos, que hoje se completam. A recuperação da liberdade 

permitiu a instauração da democracia, que se sedimentou na Constituição da 

República. O poder político passou a repartir-se pelos tradicionais poderes legislativo 

(plasmado na Assembleia da República, eleita por voto do povo), executivo (atribuído 

ao Governo em consequência das eleições legislativas) e judicial (independente dos 

restantes). As autarquias retomaram a sua autonomia, sendo os seus órgãos eleitos 

pelos cidadãos dos respectivos municípios e freguesias. O voto, portanto a 

capacidade de cada cidadão poder decidir de acordo com a sua opção política, 

transformou-se na arma pacífica do povo. Os partidos políticos, consagrados na 

Constituição como catalizadores da vontade popular, cujos anseios de justiça social 

se propõem realizar, têm em democracia uma responsabilidade acrescida. Do 

comportamento dos seus dirigentes e militantes resulta a credibilidade do sistema 

democrático. Exige-se-lhes honestidade, transparência e rigor na programação e 

execução dos objectivos políticos. A democracia é norteada por valores. Aos olhos do 

povo não há moral política diferente da moral social. --------------------------------------------

--------- Na ideia de Winston Churchil, o maior político do Século XX, a democracia é o 

menos mau dos regimes políticos. Sendo produto do pensamento e acção humanos, 

a democracia não é um sistema perfeito, mas é o mais próximo da perfeição, na 

medida em que igualiza os homens através do voto em liberdade e lhes dá a 

capacidade de decidirem o seu destino colectivo sem coacções. ----------------------------

--------- Em Portugal, após o “Dia da Liberdade” que aqui celebramos, e terminada a 

turbulência política resultante do destapar da panela a quarenta anos de ditadura, a 

democracia impôs-se por mercê da liberdade de pensamento e de expressão, da 

liberdade de imprensa e de informar e ser informado, da liberdade de organização 

social e política, para referir as mais importantes, e pela garantia constitucional dos 

direitos dos cidadãos para a plenitude do seu exercício. ----------------------------------------

--------- A análise do progresso político, social, cultural e económico do País nestes 
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trinta e três anos de democracia em confronto com o dos tempos da ditadura 

salazarista, não é a mesma para toda a gente. Quem viveu quarenta e três anos sob 

um regime ditatorial e trinta e três em regime democrático, como é o meu caso, não 

pode ter do fenómeno o mesmo enfoque de quem nasceu ou passou a exercer os 

seus direitos de cidadania após o Vinte e Cinco de Abril de mil novecentos e setenta e 

quatro. Uma coisa é ter vivido os factos, outra deles ter ouvido falar. Porém é inegável 

que a democracia trouxe aos portugueses, para além dos direitos, liberdades e 

garantias dos cidadãos, um acrescido desenvolvimento social e económico, quando 

confrontados com a supressão desses direitos e garantias e o baixíssimo nível de 

vida da maioria da população nos tempos da ditadura. ------------------------------------------

--------- Isto não significa que na Democracia possamos estar descansados ou 

assobiar para o lado, como se nada tivéssemos a ver com o que se passa à nossa 

volta. A democracia, como qualquer outra instituição humana, também está sujeita a 

evoluções, erosões e desvios. Lutar, pelos meios democráticos à nossa disposição, 

contra esses desvios e erosões é um imperativo de Cidadania. ------------------------------

--------- Quando os partidos políticos, em vez de se abrirem à satisfação dos 

interesses colectivos das populações e aos seus anseios de justiça social, se 

transformam em círculos fechados com o objectivo de obter e manter o poder pelo 

poder; quando os órgãos centrais, regionais e autárquicos perdem a noção de estar 

ao serviço do povo e se deixam penetrar pelo vírus do favorecimento partidário e da 

corrupção; quando os interesses dos potentados financeiros se sobrepõem ao 

interesse público e do Estado; quando os tribunais perdem a noção do rigor da justiça 

e o sentido da sua independência na aplicação da Lei; quando o povo começa a 

perder a fé na justiça social do sistema político e se desinteressa de participar nos 

actos electivos e cívicos, então, sim, pode afirmar-se que a democracia corre riscos, 

pela perda de confiança dos representados nos representantes. O que significa que a 

democracia depende de nós, do uso que dela fazemos como cidadãos. -------------------

--------- A Democracia como conjunto de direitos e deveres cívicos necessita de ser 

cultivada. Mas, antes disso, precisa de ser ensinada, porque, como diz o nosso povo, 

ninguém nasce ensinado. A Democracia tem regras e a omissão do seu ensino geral 

gera a distorção dos respectivos conceitos e valores. O sistema educativo torna-se 

assim o centro da formação do cidadão democrata, baseado na qualidade e 

autoridade do professor. Os erros e omissões cometidos nesta área, ao longo destes 
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trinta e três anos de democracia, são em grande parte responsáveis pela má 

qualidade funcional das instituições democráticas, aonde chegam dirigentes sem a 

mínima noção de serviço público e de cidadania, por ausência de ensino e formação 

cívica na escola, feita ringue de boxe e com os professores transformados em 

pushing ball ou sacos de areia. -------------------------------------------------------------------------

--------- A Cidadania é indispensável à democracia. Ao contrário da tirania, que cria o 

amorfismo humano mediante a prepotência dos mais fortes perante os mais fracos, a 

democracia, através do exercício da liberdade, visa o respeito pelos direitos humanos, 

cujo exercício é o conteúdo da Cidadania. ----------------------------------------------------------

--------- Se a Democracia respeita ao regime político baseado na liberdade do 

indivíduo, a cidadania respeita à posição do indivíduo nesse regime. Traduz-se 

subjectivamente no confronto do indivíduo perante si próprio e, objectivamente, no 

seu posicionamento perante os outros no exercício dos direitos e deveres que a 

Democracia comporta. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não concebo a cidadania como a assunção exclusiva de direitos, nem o seu 

exercício como arma de arremesso seja contra quem for. Assim, repudio a concepção 

extremista de ser a cidadania apenas um conjunto de direitos sem os 

correspondentes deveres, dos que proclamam que o ensino dos direitos cria homens 

livres e o ensino dos deveres gera homens servis. Não há direitos sem 

responsabilidade na sua assunção e exercício, assim como não há deveres 

responsabilizantes sem injunção moral, cultural, religiosa ou legal que os imponha à 

nossa consciência. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Dir-se-á, no estrito campo político, que a democracia é o cadinho onde se 

cozinha o caldo da cultura da Cidadania. ------------------------------------------------------------

--------- Desta forma, a cidadania exige do cidadão a consciência de ser centro de 

direitos e deveres em si próprio e perante os outros. Direitos que terminam onde 

começam os dos outros. Como lhe exige, também, o respeito pelos valores éticos de 

uma sociedade democrática, essencialmente pautados pelos direitos, liberdades e 

garantias dos cidadãos, nivelados pela igualdade de voto e perante a lei, e a adopção 

de um comportamento de tolerância e de solidariedade no relacionamento cívico e 

político com os outros. Ninguém, em democracia, se poderá afirmar “orgulhosamente 

só”. Pode parecer um paradoxo, mas a cidadania permite unificar através do respeito 

pelas diferenças. -------------------------------------------------------------------------------------------



 20 

--------- Com efeito, ser cidadão é participar na família, na escola, no trabalho, nas 

associações políticas, sociais e culturais e nas actividades públicas e privadas com 

espírito de tolerância, conscientes de que a razão dos outros deve ser tão respeitável 

como a nossa. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Cidadania repudia a indiferença perante os problemas que toquem à 

democracia em qualquer parte do mundo. Não se compagina com atitudes de 

descrença e de demissão cívica, traduzidas popularmente nas expressões “estou a 

marimbar-me para os outros”, “trato da minha vidinha, trata tu da tua”, “a minha 

política é o trabalho” e “isso é lá longe, não nos diz respeito”.----------------------------------

--------- Hoje, na pequena aldeia em que o mundo se transformou, em consequência 

da globalização da informação e dos mercados, defender os valores da cidadania e 

da democracia como os que melhor respeitam os direitos humanos, é um dever 

indeclinável dos democratas. A Democracia é o direito de cada um dizer de sua 

justiça, mas não é permissividade em relação aos que pretendem destruir os seus 

valores. A violação dos direitos humanos, seja em que região do mundo se verifique, 

diz respeito a todos os democratas independentemente da sua nacionalidade. Defesa 

que pode envolver sacrifícios e equilíbrios delicados entre a segurança do regime 

democrático e as liberdades dos cidadãos e que passa pelo consenso entre as 

nações democráticas do globo na preservação dos valores essenciais da Democracia. 

--------- Por conseguinte, e à laia de conclusão, pode afirmar-se ser a democracia o 

regime político que, pelo exercício da cidadania, permite e faculta aos povos lutar 

pelos seus direitos / deveres fundamentais em Liberdade. -------------------------------------

--------- Para terminar: -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não perder a memória do passado e saber transmiti-la aos vindouros é, 

simultaneamente, tarefa meritória e incentivo, para que estes, que constituem o 

futuro, tenham consciência da superioridade moral da democracia em relação à 

ditadura e fiquem aptos a preservar os seus valores. --------------------------------------------

--------- Reverenciar e prestar preito aos militares e civis que em Vinte e Cinco de Abril 

de mil novecentos e setenta e quatro nos restituíram a liberdade e a dignidade da 

cidadania é um acto de jubilosa justiça, que aqui lhes fazemos. Como de justiça é, 

neste dia, um sentimento de saudade e de respeito pelos muitos democratas, em 

especial os do nosso Concelho, que tendo sofrido as agruras da ditadura partiram 

deste mundo sem perder a esperança na Liberdade que um dia chegaria para seus 
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filhos e netos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Saudando e homenageando uns e outros, congratulamo-nos a nós próprios, 

porque, depois da vida, a liberdade é o bem mais precioso do ser humano.”--------------                                         

--------- A terminar esta parte solene das Comemorações do Vinte e Cinco de Abril o 

SENHOR PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL disse o seguinte: 

--------- “Como puderam constatar, as melhores expectativas foram concretizadas. O 

Senhor Doutor Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal Administrativo falou 

desta génesis popular do Vinte e Cinco de Abril, mais do que um golpe militar foi uma 

Revolução Popular. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Falou também na influência que tiveram as lutas estudantis nos anos setenta 

para a concretização da liberdade. Falou da influência de homens, como o Zeca 

Afonso e Manuel Alegre, como exemplos de solidariedade, dádiva ao próximo e 

referenciais da Revolução. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Falou das conquistas do Poder Local Democrático, das eleições livres, 

também falou da crise de credibilidade do sistema democrático. Para o povo há uma 

perda de confiança nos seus representantes e isso faz perigar a nossa Democracia, a 

Democracia deve ser pedagogizada, isto é, deve ser ensinada antes de ser cultivada. 

--------- Os valores éticos são o suporte da Cidadania. Mais do que a consciência dos 

direitos, os cidadãos devem ter também a assunção dos deveres, em todos os 

lugares onde praticam a cidadania, na família, na escola, no trabalho, nas instituições. 

Face a um mundo global é preciso cultivar de novo estes valores da Cidadania, que 

são o suporte da Democracia. --------------------------------------------------------------------------

--------- Agradeço, em nome da Assembleia Municipal, esta oração de sapiência que o 

Senhor Doutor Juiz Conselheiro nos trouxe, que dá corpo também às intervenções 

que aqui foram produzidas e todas bem conseguidas por parte dos Partidos Políticos 

e dos Independentes com representação nesta sede da Democracia Local.”--------------

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

Abril, seguiu-se um momento musical com “Duo Da Balada” e “Trovas e Baladas de 

Zeca Afonso.”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Por último, o Senhor 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 e pelo Secretário da Mesa. -------------------------------------------- 

 


