
                                                      

       

       ACTA   DA   PRIMEIRA   SESSÃO  EXTRAORDI- 

                                                     NÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZA- 

                                                     DA  EM  VINTE  E  CINCO  DE  ABRIL  DE  DOIS  

                                                     MIL  E SEIS 

                                                             

 

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

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

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

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada pelas Senhoras  

DANIELA CARINA ALVES MENDES e CRISTINA MARIA DE SEABRA ROQUE DA 

CUNHA.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- “Aproveitava para ler-vos uma missiva, uma carta de apresentação dos 

visitantes que temos a honra de ter nesta Assembleia Municipal e que nos foi enviada 

pela Escola Secundária Marques de Castilho:------------------------------------------------------

--------- “GREGOS E POLACOS NA ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES DE 

CASTILHO:---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Escola Secundária Marques de Castilho está a ser visitada por polacos (três 

docentes e quatro alunos) e gregos (três alunos, três professores, o director, doze 

acompanhantes que não resistiram à oportunidade de descobrir Portugal), entre os 

dias vinte e vinte e nove de Abril.-----------------------------------------------------------------------

--------- Esta visita acontece no âmbito do Projecto Comenius “Juntos na Europa: 

história, cultura, tradições”, de que a Escola Marques de Castilho é parceira 

juntamente com mais cinco escolas secundárias europeias (da França, Itália, 

Espanha, Polónia e Grécia).-----------------------------------------------------------------------------

--------- O referido projecto, aprovado e financiado pela Comissão Europeia, pretende 

contribuir  para a real construção  da Europa das  Culturas  –  que se sinta ligada pelo  
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conhecimento mútuo das respectivas histórias, línguas, geografias, culturas, que 

permita o cotejo de sistemas educativos, que proporcione a verificação de 

semelhanças e diferenças em domínios como a gastronomia, habitação, lazer, hábitos 

e condições de trabalho, o quotidiano de cidadãos e famílias; que seja ocasião 

favorável à criação e desenvolvimento da consciência cívica europeia e de laços 

humanistas e de fraternidade.---------------------------------------------------------------------------

--------- Na Escola Secundária Marques de Castilho serão os visitantes recebidos por 

toda a comunidade educativa, incluindo a equipa Comenius, o Conselho Executivo, 

Associações de País e de Estudantes, Coordenadores de Departamentos. Serão 

guiados na Cidade, nas suas dimensões urbana, industrial, cultural, educativa; 

conhecerão a divisão administrativa do Concelho e as características das 

Freguesias.”--------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- É com muito gosto que vejo esta representação nesta Sessão Comemorativa 

do Vinte e Cinco de Abril, o que prevê que somos um País aberto, um Concelho 

aberto à multiculturalidade, o que é importante, já que estamos juntos na Europa, 

temos uma história, uma cultura e uma tradição comum fica aqui esta evocação e os 

meus parabéns à Escola Secundária Marques de Castilho por ter tido a gentileza de 

trazer os visitantes a esta Assembleia.----------------------------------------------------------------

--------- Hoje é um dia de festa, simbólico, mais do que os discursos é importante 

comemorar a Revolução do Vinte e Cinco de Abril, também, tenho que enaltecer o 

esforço da Câmara Municipal, do Senhor Presidente da Câmara e da Vereadora Elsa 

Corga, que tentaram e conseguiram fazer um programa digno para estas 

comemorações do Vinte e Cinco de Abril, pena é que a população também não 

corresponda, eventualmente, fruto dos tempos, das dificuldades da vida, mas 

certamente que os Portugueses estão com o Vinte e Cinco de Abril e nós também.”- 

--------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu a 

palavra aos Senhores Membros da Assembleia que fizeram as seguintes 

intervenções:-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS:-------------------- 

--------- “Todos os anos nos prestamos a comemorar este dia com uma cada vez 

maior carga institucional – cada vez mais longe do povo – com convicções distintas e 

juízos de valor diversos, consoante os credos políticos que cada um de nós partilha.--- 
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-------- Esforçamo-nos em proferir mais ou menos elaborados juízos de valor socio-

político, sob a capa de uma pretensa e profética sabedoria umbilical, cujo “sábio 

conteúdo” não nos ultrapassa, nem vai além dos nossos próprios ouvidos! Não sei se 

seremos alguns que nós…. Os mesmos que já cá estivemos o ano passado! Que 

desgraçada força pode ter a democracia e o Abril dos poucos, esmagada pela 

indiferença senão pelo esquecimento dos muitos? Não admira, por isso, que datas 

historicamente bem mais importantes para o nosso colectivo como povo, façam parte 

do esquecimento perdidas no baú dos tempos.----------------------------------------------------

--------- Minhas Senhoras e meus Senhores, o Vinte e Cinco de Abril, tem para mim a 

virtude nuclear de ter proporcionado uma mais ampla liberdade individual a cada um 

de nós. Pena é que alguns a tenham usado, quantas vezes, da forma mais 

inadequada. Tinha então dezoito anos e uma claríssima falta de conhecimento político 

– como praticamente o não tinha a esmagadora maioria da juventude do meu tempo. 

Foi todavia com essa liberdade que cresci cidadão e sempre procurei ampliá-la 

reconhecendo-a aos outros na mais lacta amplitude possível, se bem que sempre 

escudado na intransigência do limite e da racionalidade dos actos individuais e 

colectivos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Penso – pelo valor que lhe dou – que devemos fazer um esforço colectivo para 

a consolidar, alicerçando nela as bases de uma sociedade coesa e equilibrada onde 

os valores e a estratégia colectiva não sejam nunca minados pela cidadania marginal 

nem tão pouco pela catadupa legislativa disfuncional que bloqueia e sufoca.-------------

--------- No passado Vinte e Cinco de Abril exprimi desta Tribuna duas preocupações 

que então já faziam parte da agenda do Centro Democrata Social – Partido Popular:--

--------- A Constituição Europeia-------------------------------------------------------------------------

--------- A Defesa da Vida----------------------------------------------------------------------------------

--------- Não tendo desmobilizado das mesmas pelas razões sobejamente conhecidas, 

acrescentamos-lhe neste Vinte e Cinco de Abril mais algumas que nos parecem 

particular e infelizmente bastante actuais:------------------------------------------------------------

--------- A primeira, e porque entronca no que tenho vindo a falara, tem a ver com a 

segurança.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Todos têm direito à liberdade e à Segurança” Artigo vigésimo sétimo, número 

um, Constituição da República Portuguesa.--------------------------------------------------------- 
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--------- Todos os dias somos assaltados por um crescendo noticiar se assaltos, 

roubos, sequestros…. Assassinos, porque se sente indefeso e cidadão tem a 

mediática tendência de reclamar de imediato mais forças da ordem, creio que 

devemos cercear esta tendência porque amiúde nos esquecemos que quanto mais 

polícia mais vigilância sobre o cidadão individual, logo maior comprometimento das 

liberdades fundamentais para cada um de nós, devemos consensualmente e sem 

tibiezas reclamar autoridade e meios para as forças policiais; mais rigor aos Tribunais; 

reformulação da legislação e da sua aplicação por forma a que a polícia não tenha de 

ficar impávida e serena, à porta do Tribunal, a ver o marginal sair airoso e bem 

disposto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Cada vez mais o crime se assume juvenil pelo que parece não ter sido 

impunemente que o Centro Democrata Social propôs, em sede de Assembleia da 

República, que a idade da imputabilidade juvenil deveria baixar.------------------------------

--------- Certas permissividades condenarão  mais tarde ou mais cedo os estados 

democráticos e não é seguramente difícil de entender que só é possível consolidar a 

liberdade colectiva cerceando com firmeza algumas individuais.------------------------------

--------- A segunda preocupação tem a ver com o trabalho.-------------------------------------

--------- Fonte de sustentabilidade das famílias e do equilíbrio físico e emocional de 

cada um de nós; conduz à produção de bens e serviços que geram riqueza nacional e 

o equilíbrio da costas públicas quando sujeitos à exportação.----------------------------------

--------- As transformações globais ao nível das profissões estão a provocar efeitos 

devastadores terríveis, provocando o desaparecimento de milhões de postos de 

trabalho associados simultaneamente ao desaparecimento de muitas profissões.-------

--------- A precariedade do trabalho manifesta uma tendência crescente e, cada vez 

mais a falta de formação se apresenta como altamente penalizante. Alguns aspectos 

legais, aos quais prestamos pouca atenção, são também fortes motivadores do 

aumento do desemprego (exemplo: Lei Regulamentadora do Marketing Directo, nos 

Estados Unidos).--------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Perante o crescendo dos dois gigantes asiáticos China e Índia, onde o 

Dumping Social – claro – quase que se assume como uma componente de Marketing 

dos seus produtos altamente competitivos, aliado a uma musculada e ditatorial 

estratégia comercial  a nível mundial é  de prever  que  muitas industrias geradoras de  
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baixo valor acrescentado venham ainda a fechar as suas portas mais desemprego.----

--------- É necessário promover urgentemente um forte e inequívoco consenso 

nacional – e local – à volta desta problemática no sentido de minorar o impacto, 

ajudando quem tiver potencial de recuperação mas não desbaratando meios 

desnecessários com profissões sem futuro, é preferível disponibilizar racionalmente 

apoio social do que desperdiçar meios estrategicamente relevantes.------------------------

--------- As Associações Empresariais têm aqui um papel importante a desempenhar 

pela sua própria experiência na gestão de recursos humanos e por isso, saudando 

desta tribuna a nova Associação Empresarial de Águeda (louvando a coragem de 

quem percebeu finalmente que só a união faz a força),  desafio-a assumir-se na 

responsabilidade social, que lhe cabe, de liderar um grupo de trabalho que possa 

encontrar soluções de minimização da crise.--------------------------------------------------------

--------- Finalmente uma terceira preocupação que tem a ver com a Regeneração 

Populacional.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Devemos exigir a definição de uma inequívoca política de renovação da 

população a qual pode ser pensada com base em incentivos claros e 

verdadeiramente motivadores e/ou numa estratégica particularmente sensata de 

critérios de emigração.------------------------------------------------------------------------------------

--------- Estando Portugal previsionalmente condenado a envelhecer acima da média 

da Europa e está acima do resto do Mundo creio que se faz tarde para actuar.-----------

--------- Mais uma vez se assiste ao paradoxo pelo qual o Centro Democrata Social – 

Partido Popular desde há muito se, vem batendo e que é pretender-se, quantas 

vezes, negar o direito à vida a uma civilização que está estatisticamente a morrer.------

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

--------- Poderíamos continuar a derrimir milhentas questões ocupando, porventura 

desnecessariamente o nosso tempo.------------------------------------------------------------------

--------- Todavia, se alguma destas nos fizer actuar, já nos daremos satisfeitos…. E, 

então este Abril poderá ter, de algum modo, valido a pena.”------------------------------------       

--------- Senhora Membro CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES:-------------------------- 

--------- “Perguntarão, que autoridade terei eu para falar sobre o Vinte e Cinco de Abril 

de mil novecentos e setenta e quatro, quando ainda nem sequer tinha nascido quando 

tal data histórica ocorreu.--------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Só que o Vinte e Cinco de Abril, como qualquer revolução, não emergiu 

repentinamente de um vazio, antes começou muitos anos antes a fermentar no 

espírito de alguns intrépidos deste país, e foi crescendo, até tomar conta de todo um 

povo, que saiu à rua naquela manhã de Abril para libertar toda a esperança oprimida 

que acolhia no peito. E fê-lo despétalando cravos vermelhos, e não navegando por 

rios de sangue, como acontece em tantas e tantas revoluções.-------------------------------

--------- Mas o Vinte e Cinco de Abril também não se esgota nesse dia, antes se 

perpetua até aos dias de hoje. E cabe-nos a todos nós, e a mim também, continuar a 

cumprir o espírito de Abril, continuar a cumprir Portugal.----------------------------------------

--------- Por isso, aqui estou, hoje, perante vós, com a noção exacta de que sou 

apenas um elo na cadeia libertadora em que se consubstancia Abril.------------------------

--------- Porém, a liberdade que Abril nos trouxe não se pode confundir com 

libertinagem, como alguns pretendem implementar no Verão Quente de setenta e 

cinco. Liberdade é aqui e doravante sinónimo de responsabilidade.--------------------------

--------- E essa responsabilidade implica também tolerância com a diversidade, implica 

respeito pela opinião do outro, pela sua determinação, pelo seu direito a ser livre.------

--------- É um lugar comum dizer-se que “a liberdade de um indivíduo termina onde 

começa a do outro”. Certamente muitos de nós já utilizaram esta expressão 

convictos de que ao fazê-lo demonstravam de forma clara e inequívoca o seu respeito 

pela liberdade do próximo. Mas a liberdade de um não pode afirmar-se de forma 

estanque, antes em situação, ou seja, em permanente coexistir com a liberdade dos 

outros. E esse é o grande desafio que se impõe a cada um de nós.-------------------------

--------- Comemorar o Vinte e Cinco de Abril hoje não pode ser apenas uma romagem 

histórica, nem apenas um pretexto para alimentarmos a nossa vaidade em mais um 

acto solene. A forma mais eloquente de comemorar Abril é afirmar dia após dia, em 

casa, no trabalho, no campo, na cidade, em qualquer lugar, a LIBERDADE. Sem 

comodismo. Sem tibiezas. Sem medos. De facto, é essa a maior homenagem que 

podemos prestar a todos aqueles que, durante anos e anos de ditadura, sofreram em 

silêncio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Contudo, o mundo de hoje apresenta-se-nos com novas de tirania, e cada vez 

mais a nossa liberdade individual é limitada pelos novos “ditadores”, sejam eles o “Big 

Brother”   das novas  tecnologias,  o  totalitarismo  dos  grandes  grupos económicos à  
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escala mundial ou a ausência de valores solidários. Vivemos hoje o tempo da 

massificação da sociedade, o tempo do ocaso do indivíduo.-----------------------------------

--------- Ora, o grande desafio que hoje se nos depara, é sobretudo o da reafirmação 

de cada indivíduo como ser autónomo, independentemente, aberto, com ideias 

próprias, soberano, livre para pensar e agir, enfim…… LIVRE.--------------------------------

--------- E é sobre isto que eu hoje gostava de vos falar, pois sinto que decorridos que 

foram trinta e dois anos sobre a Revolução de Abril, muitos de nós ainda não 

apreenderam o verdadeiro sentido da liberdade, enquanto sinónimo de tolerância, 

independência, autonomia, emancipação, direito a pensar e agir de acordo com as 

leis da sua natureza ou vontade, direito a agir sem coerção ou impedimento, direito a 

ser e agir de acordo com uma vontade própria.----------------------------------------------------

--------- Na verdade, decorridos que foram trinta e dois anos sobre a Revolução de 

Abril, e consequente implementação de um regime democrático em Portugal, parece-

me que por vezes ainda nos é difícil conviver com a diferença de opinião, de 

conceitos, de ideologias, de cores políticas.---------------------------------------------------------

--------- Parece pois, que a finada ditadura deixou marcas tão profundas, que 

passados  mais de trinta anos ainda nos é difícil aceitar e respeitar a uma opinião 

própria e à liberdade de pensamento dos demais. De facto, raramente se consegue 

deixar de lado essas diferenças, perdendo-se preciosas oportunidades de em 

conjunto se trabalhar pelo bem-estar comum, pois cada um prefere servir apenas “o 

seu senhor”.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas eu ainda acredito que um dia o respeito mútuo pela diferença, e a 

consciência de que a diferença só serve para o nosso enriquecimento individual, 

serão uma realidade.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu tenho sorte, já nasci depois da Revolução, já nasci em liberdade, já nasci 

num Portugal diferente, cheio de esperança e de projectos de futuro. Também por 

causa disso já me é permitido sonhar.----------------------------------------------------------------

--------- E todos os dias eu sonho, sonho que um dia todos perceberão que o 

importante não é a forma como se faz, nem quem faz, nem porque se faz, ou para 

quem se faz, mas que o que realmente importa é O QUE SE FAZ.---------------------------

--------- Mas ainda mais importante que tudo isso é o facto de TODOS sem excepção, 

serem  capazes de superar as suas diferenças, e  em conjunto, movidos por um único  
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objectivo comum, abraçarem a LIBERDADE.-------------------------------------------------------

--------- E é nesta nossa querida Águeda, a Linda, que eu gostava de ver concretizado 

esse sonho. Por isso, quando há cerca de um ano me convidaram para integrar a lista 

do Partido Socialista à Assembleia Municipal, eu aderi, num impulso de cidadania, 

para dar a minha modesta, mas empenhada, contribuição para almejarmos tal 

desiderato.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Águeda merece a participação empenhada de todos, independentemente do 

alinhamento partidário de cada um. Independentemente de se ser poder ou oposição.-

--------- É certo que cabe decidir e executar, em suma, governar, àqueles a quem o 

povo conferiu legitimidade para tal no pretérito dia nove de Outubro de dois mil e 

cinco. Não o reconhecer nem o respeitar é escarnecer da vontade do povo. Mas 

também não é menos verdade que o respeitar e o escutar a voz das minorias é uma 

afirmação suprema de LIBERDADE e DEMOCRACIA. Só assim todos poderão ser 

responsabilizados pelo futuro, que queremos mais risonho para esta nossa terra.-------

--------- No entanto, todos temos a obrigação de ser firmes, e não tolerar nem os 

profetas da desgraça, nem aqueles que passam o tempo a sabotar as ideias e os 

projectos que visam rasgar o futuro de Águeda. Que o poder saiba ser poder. Que a 

oposição saiba ser oposição. Sem egoísmos.------------------------------------------------------

---------- Não podemos nem devemos ignorar o passado. Até porque é nele que se 

alicerça o futuro que todos os dias se renova. Mas não podemos ser saudosistas, 

nem passadistas.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Devemos todos pôr os olhos no futuro. Um futuro que se quer livre e em 

liberdade. E para isso é preciso, é absolutamente preciso, renovar, dia após dia, os 

ideias de Abril. Águeda merece!”-----------------------------------------------------------------------   

--------- Senhor Membro MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA:---------------------------------- 

--------- “Eu não diria que a surpresa da minha intervenção, hoje, seja semelhante à 

surpresa do Vinte e Cinco de Abril, mas quase. Não era eu a pessoa indicada para 

intervir neste momento, mas, naturalmente, em nome do Partido que represento e não 

enjeito, nem enjeitarei nunca estes actos que não podem, nunca, ser relegados para a 

lei da morte do tempo. Ora eu diria que decorridos trinta e dois anos, sobre o 

movimento que se designou como “Revolução dos Capitães ou dos Cravos” – 

“comemorar”, isto é,  “relembrar com”  não teria grande sentido, seria até,  já  aquilo  a  
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que se designa uma efeméride. Mas não foi isso, não é isso que está em causa. O 

que está em causa é, efectivamente, o Vinte e Cinco de Abril e os caminhos que Abril 

abriu naqueles tempos e circunstâncias.-------------------------------------------------------------

-------- Ora, o evento foi um acto marcante, dos mais marcantes dos últimos séculos 

em Portugal. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Eu diria até que, para celebrar com a dignidade e a solenidade que esta data 

requerem e impõem a melhor forma de o fazer seria através  do silêncio.------------------

-------- E o silêncio que fizesse com que cada um de nós reflectisse a caminhada dos 

últimos trinta e dois anos, aquilo que nos foi dado aceder como sociedade livre e 

construtora  para fazermos e se, efectivamente, tivemos o arrojo, a coragem, o 

trabalho, a força e o à vontade para construir os princípios que estavam na origem do 

Vinte e Cinco de Abril.-----------------------------------------------------------------------------------

-------- Por isso, eu diria que, o mais importante é essa reflexão, não é dar receitas, 

não é culpar A, B, ou C, não é justificar actos que poderiam ter sido diferentes se nós 

tivéssemos sido diferentes.-------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu não fiz um discurso, nem uma oração. Eu anotei duas ou três frases num 

papel que tenho no bolso, que não tem nenhuma coerência lógica, não tem nenhum 

sentido de história, mas que tem um sentido de presença.--------------------------------------

--------- E muitas vezes os sentidos de presença são mais importantes que os sentidos 

de história, porque a história é sempre vista do lado dos vencedores e é sempre 

interpretada à vontade dos interpretadores, da ala dos vencedores. A presença faz 

sentido em procurar ser neutra na objectividade dos factos. -----------------------------------

-------- Se me permitem, eu leria aqui duas ou três linhas, que nada têm de concreto 

nem de informador sobre os caminhos que a sociedade portuguesa há-de seguir  ou  

há-de corrigir, porque deficientemente executados. Permitam-me que em duas ou três 

singelas frases eu reproduza em acto, o que me vai no pensamento.-----------------------

-------- Comemorar Abril de mil novecentos e setenta e quatro terá ainda, hoje, algum 

significado? --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Haverá ainda hoje, em todas as primaveras do ano, decorridos trinta e dois 

anos,  reunir uma pequena comunidade para reflectir sobre o passado, já distante, de 

uma pátria ainda amordaçada?-------------------------------------------------------------------------

-------- Terá alguma utilidade lembrar o que, de facto,  já é uma efeméride?--------------- 
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-------- Não foi a madrugada de Vinte e Cinco de Abril de setenta e quatro o epílogo de 

um País que já não se reconhecia e já não dava de si, se bem que a maioria da 

população não o soubesse?-----------------------------------------------------------------------------

--------- O que festejamos ainda hoje? O parto tardio, doloroso e inesperado de um 

novo País, rumo ao seu destino histórico de mente livre e construtora?---------------------

--------- Não será antes esta reunião o agregar da família Aguedense, para, em acto 

simples e singelo, participar numa acção parafiliaca de necrologia, para enterrar o 

passado, ainda tão presente, e fazer brotar o País novo, porque tantos, há tanto 

tempo, esperávamos?.------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Abril, o dos cravos, o da passagem, já se foi, com inexorável passar dos 

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

--------- Hoje, comemorando um Abril que já encerrou as suas portas, perguntamos: 

Quando florescerá em nós o Maio das nossas esperanças?------------------------------------

--------- Tantas frustrações,  receios, incompreensões e até desespero, poderão ser 

águas passadas, se todos nós, que celebramos nominalmente Abril, tudo fizermos 

para lhes abrir as portas de Maio, o da via radioso que todos almejamos e saibamos 

inscrever, nas nossas vidas, a via da tolerância, da liberdade e da Democracia, que 

Abril abriu e tudo será possível. Porque se é verdade que Abril se cumpriu, falta 

cumprir a Democracia. Esse sistema impar, que nos ensina a saber perder mas 

também a gozar a vitória. Vitória que será sempre significado de bem estar da 

comunidade, único objectivo da actividade política.-----------------------------------------------

-------- Falta nesta insípida Democracia uma verdadeira cadeia de união. Aprendamos 

a construí-la com a trigésima segunda pedra do edifício, iniciado em Abril de setenta e 

quatro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Democracia é um caminho, não é um facto, nem um acto, é antes um 

movimento, que exige aprendizagem constante, renovação de objectivos e/ou  

alteração de caminhos.------------------------------------------------------------------------------------

-------- Esperemos que os trinta e dois anos de aprendizagem, nos tenham ensinado 

que a tolerância é uma das bases da Democracia, o respeito pelo outro é o segundo 

pilar e a Liberdade o terceiro, a que acresce a tentativa de maior igualdade.”------------- 
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---------- Senhor Membro MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS:---------------------------------- 

--------- “Nesta Sessão Solene comemorativa do trigésimo segundo aniversário da 

REVOLUÇÃO DO CINTE E CINCI DE ABRIL, como evento histórico de primeira 

grandeza da Nação Portuguesa, em nome da Lista Independente assim como da 

Junta de Freguesia de Espinhel, venho aqui deixar a mais sincera saudação a todos 

os presentes, assim como aos ausentes, que lamentavelmente são muitos.---------------

--------- Quero aqui 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 estaríamos hoje aqui a exercer os nossos direitos 

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

--------- Mas a grave situação económica e social em que o nossos País se encontra, 

representa um sério perigo para a verdadeira democracia portuguesa, enquanto que 

no meio da miséria 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 

ameaçados e desvirtuados.------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Senhor Membro VICTOR RODRIGUES TAVARES:------------------------------------

--------- “Começo por dizer que vale sempre a pena comemorar o Vinte e Cinco de 

Abril e aquela que é mundialmente conhecida como a revolução dos cravos e que já 

parte da nossa identidade, e no ano em que se comemoram os trinta anos da 

Constituição da República Portuguesa tal celebração torna-se ainda mais importante.-

--------- Há hoje na Sociedade Portuguesa um descontentamento generalizado, um 

enorme pessimismo e uma grande falta de auto-estima. Portugal parece sofrer de 

uma doença que o impede de crescer. Tudo parece correr-nos mal e há focos de 

insegurança que nos inquietam. Ao mesmo tempo há certas atitudes e práticas 

políticas que vão minando o sentido da democracia e a credibilidade das instituições, 

dando a sensação de que os políticos se servem da política para servirem os seus 

interesses e não os interesses de quem os elege e não há pior coisa que se possa 

fazer contra o espírito do Vinte e Cinco de Abril que é dar a entender ao povo que ele 

apenas serve para votar de vez em quando naqueles que uma vez no poder garantem 

chorudas reformas para si que contrastam com as pensões miseráveis e indignas que 

recebe uma grande parte da população portuguesa.----------------------------------------------

--------- Se  é certo  que  a  liberdade e a democracia só por si não trazem a felicidade,  
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também é certo que sem elas não podemos ser felizes, por isso vale sempre a pena 

lembrar que essa liberdade conquistada nessa madrugada de há trinta e dois anos é 

um essencial que só apreciamos verdadeiramente quando dela estamos privados.-----

--------- E é essa mensagem que temos de saber passar às crianças, aos jovens e a 

toda uma geração que é já, em parte, e há-de ser mais no futuro, responsável pelos 

destinos do nosso País, geração essa que não viveu o tempo das trevas.-----------------

--------- Por isso, é nossa obrigação não deixar cair no esquecimento aquilo que foi a 

luta de muitos para que Abril fosse possível e para que víssemos a cor da liberdade, 

aqueles que lutaram por ela e morreram sem a conhecer.--------------------------------------

--------- Temos obrigação de lembrar sempre os militantes de Abril que souberam 

interpretar o sentido da história.-------------------------------------------------------------------------

--------- Temos obrigação de lembrar a humildade, a generosidade e a coragem de um 

Salgueiro Maia, que de peito aberto contra os canhões decidiu o rumo da revolução.--

--------- Temos obrigação de lembrar sempre Zeca Afonso e Adriano Correia de 

Oliveira e todos os outros que fizeram da canção uma arma, temos de lembrar o povo 

anónimo que ao apoiar incondicionalmente a revolução fez com que fosse impossível 

voltar atrás e fôssemos hoje homens e mulheres livres.-----------------------------------------

--------- Mas o Vinte e Cinco de Abril não trouxe só a liberdade.--------------------------------

--------- É nossa obrigação dizer aos que nasceram depois da revolução que o País 

cresceu, transformou-se, progrediu económica e socialmente, integrou-se na Europa 

com quem partilha a mesma moeda, aprendeu os valores da solidariedade e da paz e 

deixou de ver os seus filhos morrerem ou correrem o risco de morrer numa guerra em 

África como aconteceu a muitos de nós.-------------------------------------------------------------

--------- Vale também a pena lembrar Abril pelas muitas dinâmicas que se criaram por 

esse País fora à volta de movimentos cívicos, associações culturais, recreativas, 

desportivas e de solidariedade social de que Águeda é bem o exemplo e que fizeram 

com que o País se abrisse e fosse desenvolvendo e criando espaços de participação 

colectiva e desinteressada, garantindo uma melhor qualidade de vida à populações 

onde se integram.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É neste contexto que quero realçar igualmente o papel do poder local, talvez 

uma das maiores conquistas do Vinte e Cinco de Abril que tem dado um enorme 

contributo para o desenvolvimento do País, apesar das limitações financeiras a que é  
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sujeito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É esse poder que está sintonizado com as necessidades das populações, que 

procura resolver os seus problemas, enfrentando muitas vezes adversidades e 

incompreensões.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Celebrar o Vinte e Cinco de Abril é também todos os homens e todas as 

mulheres que têm feito da gestão autárquica um espaço de desenvolvimento da 

cidadania e de valorização da democracia, um espaço onde o Vinte e Cinco de Abril 

renasce todos os dias e que nos ensina a acreditar no futuro.---------------------------------

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

--------- SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:----------------------------

--------- “Que legado nos deixou Abril?-----------------------------------------------------------------

--------- Para além das festas que comemoram a Revolução, as celebrações do Vinte e 

Cinco de Abril devem constituir um momento de reflexão colectiva sobre o presente e 

o futuro de Portugal, enquanto Estado e enquanto Nação.--------------------------------------

--------- Os Portugueses estão fartos de diagnóstico e já não acreditam nos amanhas 

que cantam sob os sinos do pessimismo e da descrença.---------------------------------------

--------- Se a revolução de Abril prometeu a esperança, um País novo e um estado 

europeu moderno, a situação actual da democracia não permite sonhar sem o 

sobressalto dum pesadelo que, para os menos demagogo, mais não representa do 

que a consciência do nosso declínio.------------------------------------------------------------------

--------- A palavra que mais ecoa em todos os programas políticos é a “reforma do 

Estado”, sendo certo que o cartão de visita de tal reforma passa em primeiro lugar 

pela Administração Pública.------------------------------------------------------------------------------

--------- Todos sabemos o peso absolutamente demolidor que, em percentagem do 

PIB o Estado gasta em remuneração do pessoal que trabalha na Administração 

Pública (quinze por cento).-------------------------------------------------------------------------------

--------- E todos sabemos que, para além dos setecentos e cinquenta mil funcionários 

públicos, todo o pessoal que vive de ordenados do orçamento do Estado, ou seja dos 

nossos impostos, atinge os cinco milhões.-----------------------------------------------------------

--------- É preciso que nos perguntemos: Que país nos deu Abril? ----------------------

--------- Um País destinado a construir uma sociedade forte, liberal e dinâmica, 

ou um País condenado a viver de um Estado paternal e absorvente?----------------- 
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--------- Que País político nos legou Abril, para além do PREC e do bem-

aventurado Vinte e Cinco de Novembro de mil novecentos e setenta e cinco, da 

democracia formal e dos direitos económicos, sociais e culturais da 

Constituição de mil novecentos e setenta e seis?---------------------------------------------

--------- Legou-nos, dizem alguns, a integração exemplar dos refugiados das ex-

colónias e a independência destas, a separação entre os poderes militar, político e 

religioso, posteriormente a integração europeia, dez anos de construção de 

infraestruturais de desenvolvimento – estradas, auto-estradas, pontes, escolas, 

hospitais, o Centro Cultural de Belém a Expo / noventa e oito, a ponte Vasco da 

Gama -, as privatizações da nova economia e, mais recentemente o Euro / dois mil e 

quatro, os dez estádios agora transformados em elefantes brancos, as capitais 

europeias da cultura, para além de uma sucessão de governos e de primeiros – 

ministros, alguns desistentes, outros desertores e outros mais ou menos 

incompetentes, e finalmente, um presidente da comissão europeia social democrata, 

uma nova maioria absoluta dum governo socialista democrático, um parlamento 

absentista e um Presidente da República preocupado com o País e os Portugueses.--

--------- E que País económico e social nos legou Abril?-------------------------------------

--------- Numa primeira fase, um País de nacionalizações, de expropriações, de 

direitos sociais, de consciência de classe, de subsidio–dependência, de recurso ao 

Fundo Monetário Internacional (FMI) para evitar a bancarrota e, numa segunda fase, 

dizem outros, um País de privatizações, de desregulamentações, de adesão ao euro, 

de culto da filosofia monetarista à maneira de Reegan e de Thatcher, de pactos 

dirigistas de estabilidade e crescimento para cumprimento de metas de défice 

orçamental, ora numa chamada corrente obsessiva (ao tempo de Manuela Ferreira 

Leite), ora numa chamada corrente descontraída (o tempo actual de Teixeira dos 

Santos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais recentemente, Abril deixou-nos um País de culto do chamado “estado 

social europeu”, do rendimento mínimo garantido, do financiamento da protecção 

social com mais carga fiscal, num quadro de absorção dos fundos comunitários para 

compensar défices orçamentais crónicos, sem desígnio económico, sem marca 

produtiva, procurando resultados à custa do aumento da receita e não da diminuição 

da despesa do Estado.------------------------------------------------------------------------------------ 



 15 

 

--------- Dirão alguns mais utópicos que este não é o legado de Abril mas um produto 

da contra-revolução em marcha desde o Vinte e Cinco de Novembro que, passando 

pela queda do muro de Berlim desembocou no vírus neoliberal.------------------------------

--------- Dirão outros mais realistas que este não é o legado de Abril, mas o legado 

inevitável da era da globalização dos mercados, das liberdades de circulação de 

pessoas, serviços e capitais, do comércio livre, dos blocos supranacionais (união 

europeia incluída), da concorrência dos gigantes económicos emergentes (China, 

Japão, Índia) da relação transatlântica que suportou o apoio discutível à guerra do 

Iraque, etc….-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Seja qual for a origem, a realidade é dura e objectiva: um Relatório recente do 

Banco Mundial, com referência a dois mil e cinco, sobre os constrangimentos ao 

investimento em Portugal, apurou que vinte e dois por cento dos inquiridos aponta 

como causa de tais constrangimentos a “incerteza política”, quinze, vírgula quatro por 

cento consideram antes a “corrupção”, quarenta e sete, vírgula, sete por cento a “falta 

de confiança nos Tribunais para garantirem os direitos de propriedade”, quinze, 

vírgula, sete por cento a criminalidade (roubo e desordem) e vinte, vírgula, cinco por 

cento o regime fiscal.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em suma: a ineficácia dos Tribunais e a carga fiscal excessiva são as 

principais causas do nosso atraso de desenvolvimento económico.------------------

--------- Mas afinal foi este o legado que Abril nos deixou?----------------------------------

--------- É indiscutível que Abril nos deixou como legado positivo a democracia política, 

económica e social contra um regime de ditadura e ausência de liberdades. Devemos 

isso aos Capitães de Abril.-------------------------------------------------------------------------------

-------- Mas também é verdade que Abril só se cumprirá quando a democracia tiver 

qualidade, e partir da sociedade para o Estado e não do Estado para a sociedade, 

assentando em pilares éticos.---------------------------------------------------------------------------

--------- Começa a ser consensual a ideia de que a democracia é um código ético de 

conduta e que a política deve ser um permanente exercício dos valores desse código 

ético.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Com os exemplos recentes de maus comportamento ético dos políticos, de 

crise de representação dos partidos e de alheamento dos cidadãos face ao 

desenvolvimento do seu próprio futuro, muito dificilmente cumpriremos Abril.”------------  
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--------- 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 pela Secretária da Mesa. -------------------------------------------- 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


