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DELIBERAÇÃO 
Nº 14/2015 

 
Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 27 de abril de 2015 
 

SAUDAÇÃO 

41 ANOS DO 25 DE ABRIL 
40 ANOS DAS PRIMEIRAS ELEIÇÕES LIVRES 

 
 
Na madrugada de 25 Abril de 1974, o regime autoritário e ditatorial caía devido à 
coragem e ao ato heróico do Movimento das Forças Armadas em aliança com a luta e 
força de um povo que ansiava a Liberdade. 

Celebramos, em 2015, o 41º aniversário da revolução de Abril, sem dúvida um dos 
acontecimentos mais importantes do século XX português. 

O 25 de Abril não é monopólio de uma geração nem de qualquer força política. Não foi 
feito para ter donos ou para que um caminho político triunfasse. Fez-se para dar voz a 
quem a não tinha – o povo. 

A liberdade, a democracia e o pluralismo das ideologias que esteve na sua génese, 
leva a que comemoremos o 25 de Abril pensando na diversidade de opiniões, no 
confronto de ideias e de visões do mundo, no legítimo exercício do direito de criticar e 
discordar. Mas respeitando as regras democráticas e pacíficas de chegar ao poder. Só 
assim seremos dignos do legado de Abril. 

A revolução de Abril de 1974 foi um projecto de futuro e deve continuar a ser um 
sonho inspirador e um ideal para as gerações vindouras. 

Graças à revolução de Abril foi possível construir os pilares do estado social – escola 
pública, serviço nacional de saúde e segurança social pública e universal. Foi possível, 
em 41 anos, implementar políticas de desenvolvimento económico e social no País. 

Em Abril de 2015 comemora-se, em simultâneo, os 40 anos das primeiras eleições 
livres para a Assembleia Constituinte - com uma participação memorável de 92% dos 
portugueses recenseados - que teve com objectivo a aprovação de uma Constituição 
democrática, defensora de uma sociedade pluralista, que consagrou a “legitimidade 
democrática” no nosso País. Uma Constituição em que os portugueses ainda hoje se 
revêem nos seus princípios. 

Passados 41 anos, comemorar o 25 de Abril significa reforçar a vontade de fazer da 
nossa democracia um regime mais vivo e mais moderno, com menos bloqueios, 
menos desequilíbrios e mais justiça social. Com diferenças e alternativas políticas e 
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clarificadoras claramente assumidas, mas também, quando tal se revele possível, com 
consensos realistas, sólidos e consequentes que contribuam para uma sociedade 
mais desenvolvida, mais justa, mais solidária. 

O que começou na madrugada “daquele dia inicial inteiro e limpo”, como o descreveu 
de forma tão bela Sophia de Mello Breyner, foi uma caminhada extraordinária para o 
nosso País.  

Agora é tempo de, também nas palavras Miguel Torga, “repensar esta nesga de terra”, 
tendo sempre presentes os valores de Abril – a liberdade, o progresso, o 
desenvolvimento económico, a solidariedade, a justiça social.   

Abril valeu a pena. Abril tem de continuar a valer a pena. 

VIVA O 25 DE ABRIL! 

VIVA A CONSTITUIÇÃO! 

 
Aprovado por unanimidade. 
 
 

Barreiro, 14 de maio de 2015 
 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Frederico Pereira 
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