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Liberdade sem Abril  
 

Acordamos numa certa manhã de abril, e sabemos que este dia reserva momentos e festejos 

solenes em lugares próprios da democracia e na rua pela acção popular.  

Abril gosta de sair à rua!   

Este ano abril saiu à rua sem pessoas, sem movimento, sem acção, sem tempo, hoje, mas 

como no passado, “temos” a cerimónia via assembleia da república, pontuada pelo discurso do 

Presidente da República como ponto nobre da celebração desta data.  

Se a política ocupa a casa dos portugueses, é justo que os portugueses mostrem, que “casa” é 

muito mais que política!  

Numa democracia “sem suspensão de poder político”, mas em estado de emergência por 

motivo de saúde, em respeito pela vida, assistimos à dificuldade em gerir datas, no dilema do 

pode e “quer festejar”, contra ou a favor, a dúvida é onde está o sentido de Estado!  

Pontualmente as premissas do protagonismo necessário nesta data, começa a fraturar 

consenso após “vividos 45 anos” de democracia.  

Esta nova ordem ressente-se no poder local que vive de ressentimentos!  

Se abril tem memória, sabemos que a memória hoje “fica em casa”, os nossos lutadores da 

liberdade estão a viver uma nova luta de tempo de separação, ausência e perturbação de uma 

vida de esforço!  Uma vida… é perceber que somos “uma” vida! 

A liberdade tecnológica, é mundo novo, mas revela um rosto de arma, é ameaça que 

“controla” à distância uma boa conversa o sentido da escuta, uma alegria partilhada, um 

“acontecimento”, e sentir da frescura da vida no nosso rosto em dia de abril. 

 Não queremos fazer disto um discurso abrilista, cheio de referências datadas, não alinhamos 

com os cravos da tribuna!  Hoje o cravo está depositado na tribuna em homenagem a todos os 

que perderam e sentem a tristeza desta pandemia que deixou a “Terra” e não só um país em 

suspenso.   

Somos sombra da sociedade activa, produtiva de outro abril! Fechamos as escolas, perdemos 

emprego, salário e capacidade de estar junto da família sem a imposição de “medidas 

sanitárias”, ouvimos as palavras cercas, cercos, isolamentos, confinamentos etc…  A segurança 

da vida está suspensa, os portugueses saíram da linha da frente “ficam em casa” porque   a 

vida vai-se preparando para mudar, mudar bruscamente.  
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Quando abril evoca a revolução dos militares na rua, hoje passados “46 obrigado” de novo os 

militares saíram à rua numa missão “alicerçada” nos valores e capacidades das Forças Armadas 

actuais. Não temos o ultramar, mas temos um mar de gente que precisa de defesa para 

sobreviver a este vírus! 

 O povo português continua a precisar deles, acreditar nos militares e na sua voz de apoio, e 

muitas vezes, são o último apoio em situações de grande necessidade.  

 O designado bem comum, tem custos, tem marcas, traz sequelas, acarreta “divergências 

sociais profundas”, contudo a coesão de Portugal e o amor a Portugal ensina que somos união, 

firmeza e comoção, somos um povo de armas, mas sobretudo um Povo que saber estar! 

Sabemos que os desafios são enormes, estes tempos são favoráveis, mas para alguns 

portugueses é tarde, e são “tempos” muito tristes para muitos outros! 

Chegamos ao 25 de abril! Chegamos…  com o abril fechado, em estado de emergência, com 

medidas “de saúde pública” que todos temos de confirmar e aprender!  

Este percurso de abril já não é igual ao abril do passado ... Como regressar de novo à vida   

numa democracia que precisa de refundar, restruturar, e sobretudo inovar aquilo que o 

passado deixou para valorização coletiva.  Somos memória! Existe memória! 

 No discurso de 2018 de Exmo. Sr. Presidente da República fala de “capacidade para a 

renovação do sistema político, e de resposta a sistemas sociais de antecipação de desafios” 

será que fizemos tudo o que devíamos, nos últimos anos!  Podemos preservar as liberdades 

individuais face a novas ameaças que não conhecem fronteiras! 

Portugal quer viver Abril? 

As comemorações de abril estão confinadas, uma espécie de “estrutura “móvel e alinhada de 

figuras, situação que tende a “diluir” o interesse das cerimónias na vida dos portugueses, os 

discursos políticos não são apelos de memória! Hoje os apelos, os sentidos são outros, até por 

vezes, existe quem ache que já não faz falta celebrar abril, e a palavra liberdade parece uma 

banalidade.  

E pergunto, estamos a “perder os nossos mais velhos” quem nos fala do significado de abril?    

Será que essa aprendizagem vem das sessões solenes do 25 de abril, agora! 

Quando saímos da cidade de Santarém contemplamos a escultura a Salgueiro Maia, nestes 

dias tocada por uma coroa de flores aos seus pés, evoca a sua morte a 3 abril de 1992, e 

abandonamos a cidade a pensar este homem sentiu, viveu e despediu-se da cidade e da vida 

em abril, este mês que foi na história uma janela válida do pulsar de Portugal diferente! Existe 

esperança!   
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Podemos ter esperança sem laços, sem afectos, sem proximidade, a distância de segurança em 

contagem de “x” metro, e com a ordem de recomendações superiores! 

A vida hoje passou a ser a visão centralizada de “soluções da ciência”, dependemos da linha da 

frente dos profissionais da saúde, dos meios, tecnologia de suporte e até de meios que não 

temos para “sobreviver”.  

Somos a necessidade de uma vacina, a cura da não cura, para um vírus que “alguém” 

descobriu que não controla, porque ele sabe reagir com mutações, tal como as sociedades de 

hoje!  

Quando percebemos que “somos o melhor povo do mundo” na luta interna, mas perdemos 

capacidades e a guerra no conflito mundial da economia, das finanças, da supremacia de 

interesses instalados e de uma velha Europa que está sem armas para reagir ao Oriente e no 

ocidente!  

Afinal que dimensão simbólica tem Abril para Portugal? 

Estamos a cair numa vida sem fios, dependente de rede, dependentes de energia paga, 

confinados de visão e sonhos, sem capacidade motora para reagir! Eu sou um português que   

não sabe estar atrás de portas, em varandas solitárias, em janelas fechadas. Ninguém tem o 

direito de roubar o sol a crianças, adolescentes, homens e mulheres, famílias e dos nossos 

idosos.  

Abril é isso, somos nós, seres humanos e não uma sociedade “ligada por fios” como se fosse 

fácil substituir a vida por ventiladores!  

Quero Abril! 
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