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Saudação 
O 25 de Abril  

O trigésimo oitavo aniversário da Revolução dos Cravos ocorre num dos períodos mais conturbados da história 
contemporânea portuguesa em que, a conjugação da profunda crise do sistema financeiro internacional com as debilidades 
ancestrais da economia portuguesa, criaram uma conjuntura social de enorme complexidade. O aumento galopante dos 
indicadores do desemprego e a persistência de uma taxa elevada de portugueses que vivem abaixo do limiar da pobreza são 
fatores que devem mobilizar todos os agentes políticos nacionais em torno da erradicação destes flagelos.  

Comemorar o 25 de Abril é também recordar o esforço de todos aqueles que, ao longo destas quase quatro décadas, 
se empenharam na construção de um país mais livre, justo e solidário. Apesar de as circunstâncias atuais serem muitíssimo 
preocupantes, não podemos esquecer que, nos últimos 38 anos, Portugal conheceu progressos notáveis nas áreas da Saúde, 
da Educação, da Segurança Social e na rede de infraestruturas colocadas ao serviço dos cidadãos. Cabe-nos a todos que 
acreditamos no estado social contribuir para a sua sustentabilidade e para a sua adequação aos novos desafios que 
enfrentamos. 

Em 25 de Abril de 1974, o movimento dos capitães devolveu ao país a liberdade que, durante os 48 anos de ditadura 
salazarista, foi espezinhada e sonegada aos portugueses pelo fascismo. No entanto, a alvorada dos Cravos libertou também a 
esperança num futuro melhor que importa agora preservar e transmitir às novas gerações. A salvaguarda dos valores 
democráticos depende da capacidade que venhamos a ter de superar o quadro de atuais dificuldades e alimentar o fogo 
imenso do amor pela liberdade no espírito dos mais jovens.  

Em 25 de Abril de 1974 iniciou-se uma nova época no universo laboral, assegurando o salário mínimo como um 
patamar elementar na remuneração dos trabalhadores e constituindo-se símbolo de uma nova forma de encarar a força do 
trabalho. A justiça do salário, a proteção do posto de trabalho, a segurança do trabalhador são direitos que Abril inaugurou e 
que têm de ser permanentemente preservados.  

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida no dia 30 de Abril de 2012, em sessão ordinária, delibera: 

1. Saudar, na figura dos militares de Abril, o povo português pelo trigésimo oitavo aniversário da Revolução 
dos Cravos. 

2. Saudar os Trabalhadores, o Movimento Sindical, assim como os empresários que têm contribuído em 
Portugal para a preservação das relações laborais dignas e justas que a Revolução de Abril anunciou.  

Sendo aprovada a presente Saudação: 

• Solicitar às escolas da freguesia a sua afixação  

• Enviar à Associação 25 de Abril, como testemunho do nosso apreço pelo gesto heroico e altruísta que libertou o 
povo português das malhas tenebrosas do fascismo; 

 
Aprovada por unanimidade  
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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