MENSAGEM DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU

O 25 de Abril, Dia da Liberdade, da Revolução dos Cravos, de agradecimento e
reconhecimento aos Capitães de Abril e ao nosso Regimento de Infantaria n.º 14 de Viseu,
neste ano de 2020, ficará na História do nosso País e do Concelho associado a uma
pandemia, que originou uma mudança estrutural profunda da nossa Sociedade.
Um Abril diferente, de incerteza, de grande preocupação em relação ao nosso futuro
coletivo.
Um tempo difícil em que muitos cidadãos e famílias estão a passar por dificuldades, com
problemas de saúde, sociais e financeiros.
Esta conjuntura requer uma Sociedade mais exigente em que os cidadãos não se demitam
de participar e intervir politicamente, sejam mais críticos e exigentes com o poder.
Exigir aos responsáveis políticos que digam qual a verdadeira situação do País, da Região e
do Concelho a nível económico e social no pós-crise pandémica.
Exigir uma governação séria, realista e responsável, com sentido de Estado e uma gestão
equilibrada e rigorosa dos Orçamentos de Estado e Municipais, baseada numa eficiente
afetação dos recursos públicos, tendo como prioridade o apoio social e a redução das
desigualdades sociais provocadas por esta crise.
Caros Viseenses,
Esta crise demonstrou também a importância de termos Serviços Públicos de qualidade na
área da saúde e que a sustentabilidade do Estado Social deverá ser sempre uma prioridade
da Sociedade.
Mas, a resposta à crise no futuro não pode assentar num modelo económico e social
baseado no facilitismo, no otimismo exagerado que oculte as naturais dificuldades da
situação, no esbanjamento de dinheiros públicos e no endividamento excessivo.
A resposta requer a união de todos e a criação de consensos sociais amplos, que tenham
em consideração o superior Interesse Nacional e não qualquer taticismo de cariz políticopartidário.

Os Viseenses, os Portugueses precisam de acreditar em dias melhores, num futuro com
alegria e felicidade.
O 25 de Abril de 2020 tem de ser o Dia da Esperança para todos nós.
Temos de voltar a acreditar, a sonhar com a construção de uma Sociedade mais justa,
fraterna, solidária e responsável.
Unidos, vamos conseguir.
25 de Abril, sempre. VIVA PORTUGAL.

José Mota Faria
Presidente da Assembleia Municipal de Viseu

Em 2020, neste dia em que se assinala o 46º aniversário do 25 de Abril de 1974, também os Órgãos
Municipais prestam o seu reconhecimento ao papel do Regimento de Infantaria nº 14, na Revolução
dos Cravos, evocando a cerimónia oficial de 2019, que teve lugar no Quartel dos “Viriatos”.

