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25 de ABRIL: uma rua de esperança 

 

Há vários anos atrás escrevi numa intervenção sobre o 25 de abril: 

“Este não é um qualquer Abril… este não é mais um Abril em que nestas 

sessões solenes do dia 25, da Revolução do Cravos, da Democracia, olháva-

mos o passado e o interpretávamos de acordo com as nossas ideologias, as 

nossas expectativas, os nossos fracassos ou as nossas vitórias! Hoje este é 

outro Abril…!” 

Vivíamos nesse tempo uma situação de profunda crise económica que deu 

origem a um ataque, sem precedentes, aos fundamentos de abril. 

O momento que vivemos hoje, não sendo semelhante nos seus pressupos-

tos, é, contudo, um dos momentos mais definidores da nossa história. Per-

cebemos agora que vivemos num estado de emergência e confinamento, 

que neste caso se justifica, mas nos deve fazer refletir nos fundamentos da 

nossa liberdade, da nossa privacidade e valorizar ainda com mais empe-

nhamento aquilo que abril e a democracia nos trouxeram. 

Neste momento, acima de tudo, saudar essa enorme realização de abril: o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). Tantas vezes menosprezado e atacado re-

vela-se hoje uma componente determinante para este combate que é o 

combate das nossas vidas. 

O Bloco de Esquerda de Azambuja saúda com particular ênfase os traba-

lhadores do SNS, os Bombeiros, a Cruz Vermelha, os trabalhadores munici-

pais e das Juntas de Freguesia que não têm poupado esforços no sentido 

de nos manterem seguros. 
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Este é, como já dissemos, o combate de uma vida e neste abril feito de res-

trições à nossa liberdade de comemorarmos juntos a esperança numa 

qualquer rua das nossas cidades, vilas ou aldeias, cantemos “Grândola, 

Vila Morena” nas nossas casas, varandas, janelas, em qualquer lugar que 

se transforme numa enorme rua de abril, numa enorme rua da esperança! 

 

Azambuja, 25 de abril de 2020 

Daniel Claro 

Membro da Assembleia Municipal de Azambuja 

 

 

 

    


