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SAUDAÇÃO 

COMEMORAR ABRIL – DEFENDER ABRIL 
 

No próximo dia 25 de Abril, 40 anos volvidos, comemora-se um dos mais importantes 
acontecimentos da história do nosso País, a Revolução de Abril. 

Acto de emancipação social e nacional, desencadeado pelo heróico Movimento das 
Forças Armadas (MFA) em aliança estreita com os trabalhadores e o povo, a 
Revolução de Abril pôs fim a 48 anos de ditadura fascista realizando-se a partir daí 
profundas transformações democráticas, políticas, económicas, sociais e culturais. 

Por isso comemoramos Abril! 

Nos tempos presentes de ignomínia e regressão social comemorar e defender Abril é 
lutar contra a inaceitável intervenção externa que agride a nossa soberania e põe em 
risco a independência nacional. Um Pacto de Agressão, venerando e obrigado, 
subscrito pela troika interna e a cumplicidade do Presidente da República com 
consequências dramáticas para a generalidade dos portugueses, particularmente os 
trabalhadores, os reformados, os jovens, as mulheres, os pequenos empresários e 
comerciantes. Um Pacto de afrontoso conflito com o que Abril representou de 
conquista, transformação e realização ao ferir liberdades fundamentais, empobrecer o 
País, empurrar para o desemprego e a emigração milhares de portugueses, subverter 
a Constituição da República pondo em causa o futuro colectivo do País.  

Mas a história confirma que são as grandes contradições sociais, económicas e 
políticas que fazem eclodir as grandes transformações. Foi assim em Abril de 1974 
perante a então falta de liberdade, a repressão, o terror policial, a ignomínia da 
emigração, o pavor da guerra colonial, a exploração desenfreada do trabalho, o 
obscurantismo cultural e a perseguição da intelectualidade, a ditadura terrorista.  

Fomos um povo que cerrou fileiras e conquistou o Pão e a Paz.   
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E porque Abril nos deu a Liberdade vamos comemorar Abril lutando contra a tentativa 
de destruição da democracia política, designadamente do poder local do sistema 
eleitoral, e todas as tentativas de destruição dos direitos laborais e sociais 
conquistados - o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública, o Serviço Público e 
Universal de Segurança Social.  

Este é o tempo e o momento de manifestar a nossa indignação e a recusa a estas 
políticas que põem em causa a nossa história e o futuro de um povo e de um País que 
sonhou e teve esperança. 

Este é um tempo e um momento para a unidade e convergência entre todos, homens 
e mulheres que consideram que a Pátria não se vende, que repudiam a exploração e a 
opressão, que defendem valores solidários, fraternos e de esquerda.  

Este é o tempo e o momento de lutar para que se reponham e mantenham vivos os 
Valores de Abril. 

Porque,…  “ As Portas que Abril abriu ninguém as pode fechar! 

 
 

 
Aprovado por maioria, com 19 votos a favor da CDU, do BE e do MRPP e 
11 votos contra do PS, do PSD e do MCI. 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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