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AVISO

DISCUSSÃO PÚBLICA

A ANACOM decidiu proceder à abertura de um período de discussão pública do 

anteprojeto de Despacho Conjunto que constitui a servidão radioelétrica 

de proteção da estação geodésica de Santa Maria, da Rede Atlântica das 

Estações Geodinâmicas e Espaciais, na Região Autónoma dos Açores, conforme 

Aviso n.º 7324/2021, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 22 de 

abril de 2021.

Os participantes na discussão pública podem pronunciar-se sobre a ilegalidade 

ou a inutilidade da constituição da servidão ou a sua excessiva amplitude ou 

onerosidade, por escrito e em língua portuguesa, até 25 de maio de 2021, 

para serv-raege@anacom.pt. O documento em discussão está disponível em 

www.anacom.pt. 

da Associação 25 de Abril, “em nome 

de todos os portugueses”. O Parla-

mento aplaudiu e assim se relevou, 

em parte, a polémica em torno do 

des le da Avenida da Liberdade. 

Lembrou que esses Capitães de 

Abril “não vieram de outras galáxias” 

e manifestou a sua determinação em 

condecorar todos os militares de 

Abril até aos 50 anos da revolução e 

a homenagem especial já feita a 

Ramalho Eanes, “aquele entre eles 

que, depois de ter estado no terreno, 

veio a ser peça-chave na mudança de 

regime e primeiro Presidente da 

República eleito na democracia por-

tuguesa”. Eanes foi o único antigo 

chefe de Estado presente na sessão. 

Desta vez, porém, um Presidente 

da República quis também lembrar 

os que não caram na fotogra a: “Os 

milhões [de africanos] que viveram 

o outro lado” da história, “comba-

tendo o império colonial português”, 

ou até do seu lado, “mas caram 

esquecidos, abandonados por quem 

regressou ou condenados por quem 

nunca lhes perdoou por terem ali-

nhado com o império”. E apesar de 

tudo, frisou, as “nações irmãs na lín-

gua têm-se encontrado connosco e 

nós com elas e têm sabido julgar um 

percurso comum olhando para o 

futuro e ultrapassando séculos de 

dominação política, económica e 

social, cultural e humana”. 

No nal, Marcelo deixou um apelo: 

“Que os anos que faltam até ao meio 

século do 25 de Abril sirvam a todos 

nós para trilharmos tal caminho, 

fazendo de cada dia um passo mais 

no assumir das glórias que nos hon-

ram e os fracassos pelos quais nos 

reponsabilizamos. E reconstruir hoje 

coesões e inclusões, e combater hoje 

intolerâncias pessoais ou sociais.” 

Os desa os de Ferro 
No discurso de abertura, o presiden-

te da Assembleia da República (AR) 

admitiu que são “marcantes as rea-

lizações da democracia”. Mas os 

ventos não estão de feição para os 

democratas e Ferro Rodrigues quis 

deixar avisos e pedidos de empenho 

na luta pela democracia.  

Referiu as falsas notícias, os discur-

sos de ódio nas redes sociais, a desin-

formação, o “discurso simplista dos 

antidemocratas” que disse não ser 

“fácil combater”, e a necessidade de 

o Parlamento ser um “exemplo” e um 

“orgulho” para quem ali faz leis.  

“Não há nenhuma crise que seja 

insuperável pelo Parlamento e pelo 

nosso sistema político”, a rmou, 

colocando a AR no centro das solu-

ções para as crises mas pedindo aos 

deputados que enfrentem quatro 

“desa os” para um Parlamento “mais 

robusto”: a necessidade de “aperfei-

çoarem a legislação sobre eles pró-

prios”, mas sem cederem ao clima 

de suspeição; o desa o de “construir 

os consensos necessários; o de criar 

“instrumentos para um controlo e

caz do Governo; e o desa o de a AR 

se abrir à sociedade.

Sónia Sapage

Na sessão solene que assinalou os 47 

anos da Revolução dos Cravos houve 

repetentes e estreantes. E também 

houve candidatos autárquicos. A cor-

rupção foi o tema mais transversal. 

Rui Rio, que discursou pela segun-

da vez numa celebração do 25 de 

Abril, traçou o diagnóstico do sector 

da justiça e considerou que a sua falta 

de e cácia “é uma das principais 

razões do descontentamento do povo 

português”. Reconhecendo que “tem 

faltado vontade política e ambição” 

para as mudanças necessárias, Rio 

disponibilizou-se para reformas que 

credibilizem o sistema. “Se essas 

reformas não forem feitas, não será, 

seguramente, com ‘cordões sanitá-

rios’ (...) que venceremos os extremis-

mos emergentes”, defendeu. 

Alexandre Quintanilha foi um dos 

estreantes. O socialista quis celebrar 

“o trabalho realizado”, mas admitiu 

Sessão solene

Os protagonistas dos partidos  
e as ideias que levaram ao Parlamento

“que não está tudo feito” e que os 

desa os “são enormes”. “Ou nos aju-

damos mutuamente ou naufragamos 

todos juntos”, disse. 

Também Beatriz Gomes Dias, 

deputada do BE e candidata à Câma-

ra de Lisboa, concordou que, “apesar 

do muito que foi conquistado, a pro-

messa de igualdade e de justiça trazi-

da por Abril está longe de ser cumpri-

da”. Disse ainda que a corrupção 

“mina a democracia, corrói a justiça 

e ameaça a coesão social” e precisa 

de ser encarada. 

Pelo PCP, Alma Rivera lembrou as 

conquistas de Abril, como o salário 

mínimo nacional, a inclusão na de

ciência e a plenitude de direitos para 

as mulheres. Também se referiu à cor-

rupção: “A impunidade da corrupção, 

dos crimes económicos e nanceiros, 

dos buracos da banca, da utilização 

indevida do erário são afrontas à 

democracia.” Pelo PEV, a candidata à 

Câmara de Guimarães, Mariana Silva, 

não esqueceu o combate à corrupção 

e ao enriquecimento ilícito e frisou 

que os valores de Abril protegem a 

natureza e o ambiente.  

As maiores críticas do primeiro 

discurso de Pedro Morais Soares, do 

CDS, foram para o Governo, que acu-

sou de navegar à vista. 

A ideia-chave de André Silva, do 

PAN, foi a de “Portugal capturado” 

por “interesses instalados que enclau-

suram a democracia na bolha das 

opções políticas do Bloco Central”. 

Já André Ventura, do Chega, falou 

sobre a cor dos cravos para criticar as 

“medidas absurdas do Governo” no 

combate à pandemia. “Hoje, os cravos 

vermelhos deviam ser substituídos 

por cravos pretos. É o luto da demo-

cracia que estamos a celebrar.” 

João Cotrim de Figueiredo, da IL, 

criticou a “esquerda sectária” que 

acha que é “dona do 25 de Abril” e 

apontou: “Há outro caminho, que é 

o liberalismo.” com M.M.O e L.B.

Reacções

A corrupção não se 
combate com os 
mesmos de sempre 
Francisco Rodrigues dos 
Santos 
Líder do CDS 
 
 
O 25 de Abril tem autores: 
foram os que se 
levantaram contra o 
fascismo 
Catarina Martins 
Coordenadora do BE 
 
 
Queremos comemorar o 
25 de Abril e não 
admitimos que ninguém 
se aproprie da data 
João Cotrim de Figueiredo 
Deputado da IL 
 
 
Há uma parte 
significativa do discurso 
de conteúdo histórico 
(...) que poderíamos até 
acompanhar 

Jerónimo de Sousa 
Secretário-geral do PCP 
 
 
Hoje era o dia para 
confrontar o Governo 
com falta de apoios 

André Ventura 
Deputado do Chega 
 
 
O PSD tem toda a vontade 
de fazer as reformas 
estruturais para 
credibilizar o regime 
Rui Rio 
Líder do PSD 
 
Convém saber qual é a 
reforma que o PSD quer 

Ana Catarina Mendes 
Líder da bancada do PS
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