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DISCURSO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO 
NA SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO 45º ANIVERSÁRIO DO 25 ABRIL 
 

 EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 EXMOS. SENHORES VEREADORES 

 EXMOS. SENHORES PRESIDENTES DE JUNTA E DEMAIS AUTARCAS 

 EXMOS. SENHORES REPRESENTANTES DAS AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E 
RELIGIOSAS 

 CARAS E CAROS CONVIDADOS 

 ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES, 
 

 

Celebra-se hoje o quadragésimo quinto aniversário do 25 de Abril, ato fundador do 

Portugal democrático e momento de reencontro de um povo com a liberdade e com a 

dignidade humana. 

 

Neste dia inaugural que há 45 anos reergueu Portugal e lhe devolveu a esperança num 

futuro sem medo, mordaça ou opressão, quero prestar a minha sentida e grata 

homenagem, enquanto presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, a todos os 

homens e mulheres que, com coragem, risco pela vida e guiados pelo sonho, fizeram o 

25 de Abril. 

 

Fizeram o 25 de Abril ANTES e DEPOIS. 

 

ANTES, a todos aqueles que, ao longo de décadas, mantiveram viva na sombra e na 

clandestinidade a chama da esperança e não chegaram a testemunhar a madrugada 

libertadora que hoje se celebra, tombados às mãos da Ditadura. 

 

E, por direito próprio, aos Capitães de Abril, que, na noite de 24 para 25 de Abril de 1974, 

saíram dos quartéis para derrubar o regime, acabar com a guerra colonial e mudar o 

País. Para sempre. 
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DEPOIS, a todos aqueles que, ao longo de quatro décadas e meia, deram sentido ao ato 

heroico e generoso ocorrido a 25 de Abril de 1974 e contribuíram para que Portugal 

atingisse a maioridade cívica, política e democrática. 

 

Não por acaso, decidi convidar para estar hoje presente nesta sessão solene o primeiro 

presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso eleito em Democracia. 

 

O testemunho do dr. Asuil Dinis nesta sessão solene, a quem aproveito para saudar em 

nome do Município de Santo Tirso, tem um significado carregado de simbolismo, porque 

pretende não só homenagear quem pela primeira vez em Democracia iniciou um 

projeto de desenvolvimento no nosso concelho, mas também quem por esse País fora 

participou ativamente no processo de transição para a Democracia desde as primeiras 

Eleições Autárquicas, realizadas em 12 de dezembro de 1976. 

 

Também não por acaso, o Município de Santo Tirso decidiu, para assinalar o 45.º 

aniversário do 25 de Abril, lançar o desafio a uma conceituada investigadora e 

historiadora no sentido de escrever a história do povo de Santo Tirso na revolução de 

1974-75. 

 

Raquel Varela, que hoje estará em Santo Tirso a apresentar a obra intitulada “História 

do Povo de Santo Tirso na revolução portuguesa de 1974-75”, considerou o desafio um 

PRESENTE. 

 

Para nós, foi uma honra acompanhar o trabalho desenvolvido pela investigadora e 

historiadora e, acima de tudo, o melhor modo de prestar um inestimável e justo tributo 

ao povo de Santo Tirso, pelo contributo que também deu à revolução e à Democracia 

em Portugal. 
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Minhas senhoras e meus senhores, 

O País mudou muito desde o 25 de Abril. 

 

Hoje, somos um Estado de direito democrático e uma nação aberta e pluralista. 

 

Somos, hoje, cidadãos livres e participantes na vida cívica. 

 

Pertencemos, de pleno direito, à Europa desenvolvida e progressista e temos voz ativa 

na cena internacional. 

 

Somos, acima de tudo, donos do nosso próprio destino. 

 

Hoje, 45 anos depois do 25 de Abril, como dizia Mário Soares, um dos homens maiores 

de Abril, a Democracia não se discute – é como o ar que se respira. 

 

De facto, a Democracia nasceu, cresceu e atingiu a maioridade. É um dado adquirido em 

Portugal. 

 

Mas há novas ameaças a nascer, ainda que de natureza bem diferente daquela que 

existia antes e depois do 25 de Abril. 

 

Julgo, por isso, ser oportuno partilhar nesta sessão solene algumas reflexões em torno 

de uma das maiores ameaças existentes à Democracia, à Justiça e às instituições, da 

base ao topo. 

 

Faço-o neste dia porque há 45 anos a revolução portuguesa foi fonte de inspiração para 

outras revoluções e uma verdadeira lição de civismo em nome da paz, da tolerância e 

dos direitos humanos. 

 

De facto, nos últimos anos, temos vindo a assistir a um TÃO PREOCUPANTE quanto 

PERIGOSO aumento de fenómenos como o POPULISMO. 
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No Mundo. E na Europa. E também já em Portugal, ainda que sem a força que se vai 

verificando noutras regiões do Globo. 

 

Tenho para comigo que, se o POPULISMO não é ainda uma realidade bem mais instalada 

em Portugal, ao ciclo político e económico se fica, em boa medida, a dever. 

 

São, no entanto, já bem percetíveis os sinais de que o fenómeno vulgarmente 

conhecido por POPULISMO está aí à espreita, a começar pelas redes sociais, o meio por 

excelência para a transmissão de mensagens de ódio e de intolerância. 

 

Por definição, o POPULISMO apela aos sentimentos mais básicos do ser humano. É um 

fenómeno dos tempos de hoje, ainda que a História nos mostre outros exemplos 

devastadores e catastróficos para a Humanidade, porque, à semelhança das redes 

sociais, faz uso de uma linguagem básica, simples e direta. 

 

Na verdade, o POPULISMO dá explicações simples e básicas para problemas difíceis e 

complexos. 

 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Não tenho, enquanto médico de profissão e político há mais de 30 anos, um antídoto 

milagroso que erradique em definitivo esta espécie de doença que vai minando a 

Democracia. 

 

De uma coisa tenho, no entanto, certeza: o combate ao POPULISMO – e, já agora, ao 

nacionalismo exacerbado – SÓ PODE SER FEITO EM DEMOCRACIA E PELA 

DEMOCRACIA. 

 

Se quisermos, a erradicação dos movimentos populistas e nacionalistas, que estiveram 

na origem dos dois mais negros e sangrentos episódios da história da Humanidade, tem 
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de ser feita pela Cidadania. Por toda a Cidadania. Esclarecida, pacífica e defensora dos 

Direitos do Homem. 

 

E a Cidadania somos todos nós. 

 

Pela força da palavra e pela pedagogia do exemplo, todos estamos convocados para um 

combate que pode significar a diferença entre o PLURALISMO e o pensamento único, 

entre a DEMOCRACIA e a ditadura ou mesmo entre a PAZ e a guerra. 

 

Não se julgue, pois, que Portugal, por ser um País periférico e de brandos costumes, 

está imune aos movimentos populistas que alastram em todo o Mundo. 

 

Não devemos mesmo cair no erro de ignorar que o problema existe. Ou, admitindo que 

existe, considerar que as respostas simplistas para problemas complexos significam 

apenas uma opção de quem quer minar a Democracia, quando, na verdade, podem ter 

por trás legítimas preocupações e expetativas de franjas da comunidade. 

 

E, nalguns casos, estou convencido de que o alastramento do POPULISMO tem origem 

na falta de respostas para problemas concretos, que a Democracia não soube ou não 

pode mesmo alcançar. 

 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

O combate ao crescimento de fenómenos perigosos como o POPULISMO faz-se à escala 

internacional e, naturalmente, à escala nacional. Eu acrescentaria que se faz, acima de 

tudo, à escala regional. Melhor: FAZ-SE ONDE ESTÃO AS PESSOAS. 

 

Temos, portanto, responsabilidades acrescidas. 
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Já aqui o disse anteriormente, numa sessão solene como a de hoje, que o Poder Local é 

a linha avançada de defesa dos direitos das populações. A razão de ser do Poder Local 

é, portanto, estar ao serviço das pessoas. 

 

Se o POPULISMO se começa a combater ONDE ESTÃO as pessoas, o Poder Local é, por 

natureza, quem melhor o pode fazer. 

 

Como? Com políticas. Com políticas de desenvolvimento local. 

 

Nada melhor do que recordar aquilo que escreveu António Simões Lopes, professor 

catedrático e antigo presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, 

a propósito de um outro tema estruturante para o Mundo de hoje, em boa medida 

tributário da preocupação em torno do fenómeno dos movimentos populistas: 

“Hoje, mais do que nunca, o desenvolvimento regional é indispensável, ao menos como 

elemento crítico dos efeitos da globalização desregulada e, mais do que isso, como um 

dos instrumentos reguladores da própria globalização. Temos de nos aproximar o mais 

possível das pessoas, assumindo como objetivo, no quadro dos valores humanos, o 

desenvolvimento local ou regional e orientando a globalização para o aproveitamento 

dos recursos endógenos, para ter presentes as pessoas”. 

 

António Simões Lopes é ainda mais perentório, quando diz: “O desenvolvimento é para 

as pessoas, ONDE ESTÃO. Isto é, o desenvolvimento tem de chegar a elas”. 

 

O conceito de desenvolvimento do professor António Simões Lopes é o conceito de que 

também nós partilhamos, ou seja, o desenvolvimento não deve ser apenas de natureza 

económica, com um peso cada vez mais preponderante nas sociedades modernas, por 

força do efeito da globalização, mas deve também ter uma dimensão que ultrapasse a 

economia. 

 

As dimensões desse desenvolvimento estão perfeitamente identificadas: liberdade, 

educação, saúde, ambiente, igualdade de oportunidades e justiça, a quem se exige, num 
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Estado de Direito Democrático, imparcialidade, independência e respeito pelos direitos 

humanos. 

 

É, portanto, o desenvolvimento perfilhado por António Simões Lopes que deve 

alimentar a ação política, qualquer que seja a escala, para garantir não apenas o futuro 

que nos foi legado por Abril, mas também para prevenir as ameaças que pairam sobre 

a Democracia, nomeadamente os fenómenos nacionalistas, xenófobos e populistas. 

 

A ação política que temos vindo a desenvolver desde que tomámos posse pela primeira 

vez em 2013 não deixa margem para dúvidas quanto ao caminho que o nosso Município 

quer seguir. 

 

Qual é esse caminho? O caminho das políticas que cheguem às pessoas, ONDE ESTÃO. 

 

Quando iniciámos o primeiro mandato, há quase seis anos, dissemos ao que vínhamos, 

assumindo com clareza que “As pessoas são a nossa prioridade”. ONDE ESTÃO, com as 

suas expetativas e problemas concretos. 

 

Não estranhe, por isso, quem hoje olhe para Santo Tirso e veja paz social. 

 

Há, de facto, um novo ciclo de desenvolvimento que já mudou Santo Tirso e vai 

continuar a mudar, em diversas áreas da ação política. 

 

Por economia de tempo, quero apenas destacar três, de um alargado leque de políticas 

dirigidas, direta e indiretamente, às pessoas, ONDE ESTÃO. 
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Primeira. A GOVERNANÇA. 

Na Governança, quero chamar, desde logo, a atenção para o rigor e a sustentabilidade 

das contas do Município, um exemplo de boas práticas de gestão dos recursos 

financeiros. 

 

O último Relatório de Prestação de Contas, relativo ao ano de 2018, mostra as melhores 

taxas de execução orçamental de sempre. 

 

Voltamos a ter, pelo quinto ano, poupança corrente, na ordem dos seis milhões de 

euros, que não foram gastos em despesa corrente, mas antes investidos em despesa de 

capital, isto é, foram investidos em políticas de desenvolvimento local, na área da 

educação, do ambiente, da saúde, do desporto, da cultura, entre outros. 

 

No ciclo autárquico 2014-2018, reduzimos a dívida em cerca de nove por cento. E, sem 

endividamento, conseguimos cumprir os compromissos assumidos para com a 

população de Santo Tirso. 

 

Sem endividamento e, mais importante ainda, sem aumentarmos a carga fiscal sobre as 

famílias e as empresas.  

 

Ainda na Governança, temos feito um esforço para também cumprir aquilo que 

consideramos ser um imperativo democrático: a prestação de contas, à boa maneira 

inglesa. 

 

Nunca como hoje foi posto ao dispor de todos informação rigorosa e transparente sobre 

a gestão municipal, para que também todos saibam como são utilizados os recursos 

financeiros do Município e, nalguns casos, percebam as opções difíceis que foram 

tomadas. 

 

Não é, do nosso ponto de vista, um assunto menor este da prestação de contas, se 

realmente se estiver comprometido com uma política de verdade, de rigor e de 
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transparência, absolutamente fundamental para contrariar a adesão a movimentos de 

índole populista. 

 

Há uma outra linha, complementar à da prestação de contas, que também pode ter um 

papel vital na qualificação da Democracia, logo, na erradicação do fenómeno populista: 

a proximidade. 

 

O caminho deve passar por, cada vez mais, chamar as pessoas à participação cívica e 

política. À participação cívica e política ativa, colocando as pessoas no papel de decisor 

político, por via de instrumentos de verdadeira Democracia Participativa como, por 

exemplo, o Orçamento Participativo Jovem. 

 

Não há efetiva proximidade se o centro de decisão estiver longe. 

 

É, portanto, como já em anos anteriores defendi nesta mesma sessão solene, 

indispensável avançar-se rapidamente com a reforma do Estado, nomeadamente com a 

criação das regiões administrativas e a revisão da lei eleitoral. 

 

Segunda. EDUCAÇÃO. 

A Educação é como a Democracia: é um processo sempre inacabado. Mas é também 

como o ar que se respira – não se discute. 

 

Por isso, temos vindo a fazer ao longo dos anos um forte investimento em matéria de 

Educação, em sentido lato. 

 

Este ano, em termos infraestruturais, vamos fechar o maior ciclo de investimentos em 

reabilitação do parque escolar, com a conclusão das intervenções nos estabelecimentos 

de ensino de Bom Nome e Escola Básica do Ave, na freguesia de Vila das Aves; EBI S. 

Martinho, na freguesia de Vila Nova do Campo; e EB de Santo Tirso e EB1 Conde S. Bento, 

em Santo Tirso. 
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No total, só na requalificação do parque escolar, como bem espelham as contas, já 

foram investidos mais de cinco milhões de euros, a que se soma um conjunto vasto de 

outros investimentos em Educação, nomeadamente a atribuição de passes escolares do 

1.º ao 12.º ano de escolaridade; a comparticipação na aquisição de material escolar; a 

atribuição de bolsas de estudo, entre outros. 

 

Como também escreveu o professor António Simões Lopes, “se não se pode considerar 

desenvolvida a sociedade em que o bem-estar de alguns é atingido à custa das privações 

de outros, também não será desenvolvida a sociedade quando o bem-estar das gerações 

de hoje redundar em redução de oportunidades para as gerações futuras”. 

 

O mesmo é dizer que o desenvolvimento local radica, em boa parte, na Educação, com 

vista a criar condições iguais para todos de oportunidades, razão pela qual nos 

orgulhamos de investir tanto onde estão as pessoas e nas gerações futuras. 

 

Terceira. AMBIENTE. 

Como já anteriormente referi, os desafios de hoje são diferentes dos de há 45 anos. Mas, 

se há 45 anos não podíamos perder a luta pela liberdade e pela Democracia plena, hoje 

há um novo desafio que também temos de ganhar: o do combate às alterações 

climáticas. 

 

O Ambiente é, provavelmente, o maior desafio que temos pela frente enquanto 

sociedade depois de alcançada a liberdade e a Democracia. 

 

Não adianta vivermos em liberdade e em Democracia se não pudermos respirar o ar que 

nos mantém vivos. 

 

 

Temos, pois, que olhar para o Ambiente como a prioridade das prioridades, se 

quisermos legar nas próximas gerações um Planeta com futuro, como aquele que, num 

outro contexto, nos foi deixado por Abril. 
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Apesar das dúvidas, das incertezas e mesmo das resistências, a revolução que está em 

marcha no nosso Município em matéria de Ambiente vai acabar por ser bem 

compreendida e aceite a médio e longo prazo, à imagem do que, aliás, aconteceu 

quando lançámos na década de 90 do século passado um pioneiro projeto de esculturas 

contemporâneas ao ar livre ou um inovador Sistema Integrado de Despoluição da Bacia 

Hidrográfica do Ave. 

 

Há, naturalmente, ainda muito a fazer sob o ponto de vista do Ambiente, mas também 

aqui estamos a dar passos no caminho certo, nomeadamente com o esforço de 

privilegiar o peão e a bicicleta nas intervenções no espaço público, em detrimento do 

automóvel, com vista a diminuir a pegada carbónica; de ampliar a rede pública de 

saneamento ou fazer chegar a água pública ao Vale do Leça; ou de substituir toda a 

iluminação pública por tecnologia LED, para aumentar a eficiência energética; ou ainda 

de investir 1,7 milhões de euros na requalificação do Parque de Geão, dando ao 

Município um segundo pulmão verde, depois do Parque Urbano Sara Moreira. 

 

É uma revolução silenciosa e pacífica como aquela que os heróis de Abril nos entregaram 

em mãos, para que também nós a possamos entregar aos nossos filhos e netos. 

 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Não é, para nós, uma obrigação estar aqui hoje nesta sessão solene do 25 de Abril, onde 

estão as pessoas – é um dever. E um orgulho. Com o nosso passado, com o nosso 

presente e – estamos convencidos – com o futuro que estamos a construir. 

 

Pela minha parte e pela nossa parte, vamos continuar o sonho que nos foi confiado, 

reafirmando hoje e sempre os princípios de Abril e assumindo a nossa quota-parte de 

responsabilidade na construção de um futuro melhor, onde estão as pessoas. 
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Nós sabemos bem a quem devemos um tributo pelo nosso desenvolvimento e pelo 

nosso bem-estar. 

 

Está nas nossas mãos continuar a mudar Santo Tirso. 

 

Está nas nossas mãos continuar a moldar o futuro. 

 

Para nós, o 25 de Abril não acaba hoje. 

 

Para nós, o 25 de Abril RECOMEÇA hoje, porque, como o ar que se respira, tem de ser 

RENOVADO TODOS OS DIAS. 

 

 

VIVA O 25 DE ABRIL! 

VIVA SANTO TIRSO! 

VIVA PORTUGAL! 

 

 

 

 

Muito obrigado! 


