
AO POVO E AOS TRABALHADORES DO CONCELHO DE AZAM-

BUJA 

Sabendo todos a situação pandémica que o país atravessa, bem como o conce-

lho de Azambuja, não queria a CDU deixar de saudar o povo e os trabalhado-

res do concelho de Azambuja nesta hora bem difícil, por impossibilidade de 

fazê-lo através da sua intervenção pública na sessão solene da Assembleia 

Municipal comemorativa do 25 de Abril com a qual todos já estávamos habi-

tuamos a nela conviver, através dos seus eleitos, do demais público e entida-

des habitualmente convidadas para o evento. 

Em face dessa impossibilidade, assim nos dirigimos ao povo e aos trabalhado-

res do concelho de Azambuja deixando-lhes uma palavra de saudação e espe-

rança em que sejam ultrapassadas as dificuldades que a situação pandémica 

hoje nos coloca e nos impede de celebrar o 25 de Abril como tem sido habi-

tualmente comemorado com as tradicionais festividades pelas freguesias do 

nosso concelho com que sempre este povo de Azambuja acolheu a referida 

data que lhe devolveu a liberdade, e que hoje alguns teimam em não querer 

ver devidamente celebrada arengando o suposto impedimento com a situação 

de pandemia generalizada pelo país. 

Na verdade, o povo deste concelho passou durante a longa noite do fascismo 

por muitas dificuldades, designadamente antes da guerra, durante a guerra e 

após a guerra, novamente antes da guerra e durante a guerra e depois livre da 

dita cuja, conquistando finalmente a liberdade. 

Foi com o 25 de Abril que terminou a guerra colonial com a libertação dos 

povos antigamente coloniais e com isso a liberdade do povo português, pois, 

não há povo livre que oprima outro. 

O 25 de Abril trouxe liberdade ao povo e aos trabalhadores, conferiu a digni-

dade do trabalho com direitos e não a mera submissão, trouxe o serviço 



nacional de saúde que hoje tanto nos auxilia nesta hora difícil, apesar de trun-

cado e carente dos tão necessários investimentos, na luta contra a pandemia, 

aqui não foram os privados, mas o serviço nacional de saúde que está na linha 

frente. 

Nos tempos do fascismo, não havia serviço nacional de saúde, nem sequer 

arremedo que se lhe parecesse, por isso é importante que o 25 de Abril seja 

celebrado, mesmo contra a vontade de umas quantas aves agoirentas que mui-

to protestam contra a observância da memória de Abril, com a qual nunca 

nela se reviram, mas agora, muito higiénicos, opõem-se à sua celebração com 

a presença dos representantes eleitos pelo povo.  

Daí que, na perspetiva da CDU, é importante que se celebre o 25 de Abril, 

mesmo numa circunstância muito difícil, em particular para quem apenas tem 

a sua força de trabalho para vender, e que afeta de sobremaneira o povo e os 

trabalhadores, num ponto fundamental, que é a sua saúde, mas que para a sal-

var apenas podemos contar com os instrumentos que a revolução de Abril 

que hoje comemorarmos nos trouxe. 

 

Viva o 25 de Abril 

Viva Portugal 


