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ATA NÚMERO NOVE 
 
------- ATA DA SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIMIO-
SO, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E QUIN-
ZE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Aos vinte e cinco dias do mês de Abril de dois mil e quinze, pelas nove 

horas e trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu extraor-

dinariamente a Assembleia Municipal de Vimioso, conforme ponto 1 do artigo 

28º da Lei número 75/2013 de 12 de Setembro, com a seguinte ordem de tra-

balhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Um) – Comemorações do 25 de Abril. -----------------------------------
------- Ponto Um Ponto Um) – Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho. 
------- Ponto Um Ponto Dois) – Intervenção de um membro do Grupo Muni-
cipal do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------
------- Ponto Um Ponto Três) – Intervenção de um membro do Grupo Muni-
cipal do Partido Social-democrata. --------------------------------------------------------
------- Ponto Um Ponto Quatro) – Intervenção do senhor Presidente da 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------
------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal foi dado início à sessão 

solene do quadragésimo primeiro aniversário das comemorações do vinte e 

cinco de Abril. Estiveram presentes os senhores membros da Assembleia 

Municipal: José Baptista Rodrigues, Serafim dos Santos Fernandes João, Car-

los Manuel Ataíde Fernandes, Manuel Fernandes Oliveira, António Emílio Dias, 

Aníbal Alves do Rosário, José Manuel Granado Afonso, Manuel João Ratão 

Português, Sandra Manuela Carvalho Vila, José António Vara Freire, Luís 

Manuel Tomé Fernandes, José Manuel Miranda, Sérgio Augusto Pires, António 

dos Santos João Vaz, Hélder Domingos Ramos Pais, Natalina Neves Pires, 

José António Ramos Fernandes, Aníbal Augusto João Delgado e José Manuel 

Alves Ventura. --------------------------------------------------------------------------------------
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------- Estiveram presentes de acordo com o ponto três do artigo quadragésimo 

oitavo da lei número cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro, alterada 

pela Lei número cinco A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, o senhor 

Presidente da Câmara António Jorge Fidalgo Martins e o senhor Vereador 

António Augusto Torrão Vaz. -------------------------------------------------------------------

------- Estavam a faltar os membros da Assembleia: Jorge dos Santos Rodri-

gues Fernandes, José António Cerqueira da Costa Moreira, José Carlos Vaz 

Gonçalves, Maria Merência dos Reis Rodrigues Machado, André Fernandes 

Ramos e Manuel Pascoal Lopes Padrão. --------------------------------------------------

------- Ponto Um) – Comemorações do 25 de Abril. -----------------------------------
------- Ponto Um Ponto Um) – Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho. 
------- Foi hasteada a bandeira nacional. ----------------------------------------------------

------- Ponto Um Ponto Dois) – Intervenção de um membro do Grupo Muni-
cipal do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------
------- Do grupo municipal do Partido Socialista não houve intervenção de 

nenhum membro. ----------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto Um Ponto Três) – Intervenção de um membro do Grupo Muni-
cipal do Partido Social-democrata. --------------------------------------------------------
------- Usou da palavra o senhor membro Serafim dos Santos Fernandes João. 

Disse: 

            Exmo. Senhor Presidente da Assembleia de Vimioso 

            Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vimioso 

            Exmos. Senhores Membros da Assembleia Municipal de Vimioso 

            Exas. Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Antes de mais queria agradecer ao Senhor Presidente da Assembleia Munici-

pal por levar a cabo esta sessão solene sobre as comemorações do 25 de 

Abril. Em boa hora o fez, porque esta data marcou toda a nossa história quer a 

nível local quer a nível pessoal, já que os princípios de Abril contribuíram deci-

sivamente para a mudança das mentalidades, em todas as nossas gerações 

bem como ainda na gestão do poder autárquico. 

 Falar da revolução dos cravos não é tarefa fácil, pois não é tanto mais impor-

tante o relato dos acontecimentos, mas sim o significado profundo que está 

subjacente a esta data histórica.  
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Celebrar Abril em meu entender é algo de muito relevante na história da demo-

cracia em Portugal. 

Ao falar em democracia, um dos princípios e valores defendidos por Abril 

somos convidados para uma máxima que implica responsabilidade, solidarie-

dade e igualdade entre todos os demais. 

       Senhor Presidente da Câmara 

       Senhores Vereadores 

       Senhoras e Senhores Autarcas 

       Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Como já referi celebrar Abril é refletirmos sobre os valores que esta revolução 

nos quis transmitir a todos independentemente do seu local de origem ou de 

destino, pois só assim esta data tem o seu verdadeiro sentido. 

 Somos confrontados no concelho onde vivemos, que nem sempre o valor da 

igualdade e da solidariedade tem sido praticado por quem tem estado à frente 

dos destinos do país. 

       O nosso concelho tem sido alvo de desigualdades em várias vertentes, 

quer sociais, económicas e educacionais. 

       Cabe a todos, e a cada um de nós, levar por diante novas dinâmicas e 

novos desafios iniciados por Abril no âmbito do poder local, pois só assim con-

tribuiremos para que a bandeira do poder autárquico continue a ser defendida 

pelos nossos executivos do Município de Vimioso. 

     Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Vimioso 

     Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vimioso 

     Senhores Membros da Assembleia Municipal de Vimioso 

     Exas. Minhas senhoras e Meus Senhores 

Somos um concelho do interior pequeno e afastado do poder central, temos por 

isso o dever de nos fazer ouvir, mostrar que somos portugueses de plenos 

direitos pois até estamos mais perto da Europa. Embora poucos, não podemos 

ser privados das mesmas oportunidades e ter acesso às mesmas opções. 

       Os desafios que o 25 de Abril nos coloca é cada vez mais termos de ser os 

dignos representantes dos nossos munícipes e contribuir em parceria com o 

poder executivo para um maior e melhor desenvolvimento do nosso concelho. 
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        Fazermo-nos ouvir nos centros de decisão é uma forma de celebrar Abril, 

contribuindo para o bem-estar das nossas gentes nas mais variadas vertentes 

das suas vidas. 

Por último comemorar estes 41 anos da revolução dos cravos é um gesto sin-

gelo de homenagear todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram 

para o novo rumo do nosso concelho e das suas populações. 

        Termino convidando a todos a assumir o designo do poder local, pois 

entendo que é este o que mais pode contribuir para o desenvolvimento e afir-

mação do nosso concelho, não só no contexto nacional mas também Europeu, 

pois as nossas comunidades também têm o direito de usufruir dos valores da 

fraternidade, da igualdade e da solidariedade, nunca pondo de parte os verda-

deiros valores da democracia que tanto custou a defender e a implementar e 

que muitas vezes é ameaçada e deturpada. 

         Por um 25 de Abril sempre. Vivam os 41 anos do vinte e cinco de abril. 

Viva o concelho de Vimioso. Viva Portugal. ------------------------------------------------ 
-------- Ponto Um Ponto Quatro) – Intervenção do Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 
 

Exm.º Senhor Presidente da Câmara 

Exm.ºs Senhores Vereadores 

Exm.ªs e Exm.ºs Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal 

Exm.ª e Exm.ºs Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia 

Exmªs Senhoras e Senhores 

 

        41 anos de democracia. 41 Anos após a revolução militar e também popu-

lar de 1974. 41 Anos de liberdade. 

        É bom e fundamental recordar e enaltecer esse acontecimento que mar-

cou, de forma decisiva, o último quartel do séc. XX e os anos deste novo sécu-

lo. 

        Abril de 1974 significou uma nova esperança, uma nova alma cheia de 

força e crença num futuro melhor, em liberdade. 

Se Abril foi feito por homens e mulheres, significa que a construção de um país 

novo depende da vontade dos seus cidadãos. 



 5 

        A liberdade e com ela a democracia, construções do povo, continuarão a 

ser sempre aquilo que o povo quiser. 

        Por isso mesmo, as escolhas que fazemos, através da maior e mais pode-

rosa das armas – o voto – secreto e universal deve ser utilizado, cada vez 

mais, de forma consciente, isto é, de forma a que as escolhas para o futuro não 

sejam comprometedoras da vida coletiva da nação. 

       Temos, felizmente, uma democracia consolidada e o povo é ainda, quem 

mais ordena. 

       Mas o povo, os cidadãos, não podem ser chamados a fazer escolhas em 

função do que cada partido apresenta nas eleições para, depois, ser defrauda-

do com ações e políticas diferentes do prometido. Infelizmente isso tem acon-

tecido. 

       É tempo de todos os que se propõem governar o país, isto é exercer o 

poder, digam, com verdade, qual o verdadeiro ponto de partida e, com maior 

verdade ainda, qual o caminho que nos propõem. 

      O povo nunca escolhe mal. Os partidos que nos governam é que nos con-

duzem por caminhos que não nos indicaram. 

Não estou a partidarizar porque, de uma forma ou de outra, todos os governos 

têm tido essa conduta. 

      É caso para perguntar: Porque é que tem sido assim desde o 25 de Abril de 

1974? 

      Será que tem de ser sempre assim? 

      A liberdade e o exercício da política devem fazer-nos sonhar, mas convém 

ter noção da realidade para que não se cometam loucuras que comprometam o 

nosso dia a dia. 

      Apesar das promessas de um país sempre melhor, a verdade é que já 

fomos 3 vezes resgatados nos últimos 41 anos! 

      A verdade é que a liberdade de cada cidadão, e portanto do país, está cada 

vez mais condicionada. 

      Condicionada pelas opções políticas e estas por uma Europa que trouxe, 

sem dúvida, desenvolvimento, mas que trouxe, igualmente, amarras das quais 

não nos conseguimos libertar. E será que podemos? 
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      Em síntese, a nossa liberdade, a liberdade de Abril, não é ilimitada porque 

a complexidade das escolhas políticas está, cada vez mais, dependente da 

realidade económica europeia e mundial. 

      Somos, sem dúvida, mais livres do que antes de Abril de 1974, mas esta-

mos longe de podermos exercer, na plenitude, a liberdade. 

      É sempre possível aperfeiçoar e reforçar a liberdade se a política for exer-

cida de forma mais nobre e voluntária, isto é, ao serviço de todos e do bem 

comum. 

      As autarquias são quem melhor tem dado resposta aos ideais de Abril e o 

poder autárquico é aquele em que os cidadãos mais se revêem. 

       Estamos sempre a tempo de fazer melhor porque os Capitães de Abril 

colocaram, nas nossas mãos, o poder de construir e decidir o nosso destino. 

Viva o 25 de Abril. Viva o concelho de Vimioso. Viva Portugal! ----------------- 
  ------- E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas dez horas e 

trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada 

irá ser assinada pela Mesa da Assembleia Municipal.  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

______________________________________ 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal 

__________________________________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal 

___________________________________________ 
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