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Celebrar o 25 Abril é festejar a liberdade. Quando passam 46 anos desde o 

fim da ditadura, a democracia Portuguesa enfrenta um dos seus maiores 

testes enquanto sociedade desenvolvida. A pandemia da COVID-19 trouxe-

nos desafios nunca antes vividos. Na forma de um vírus, invisível, perigoso, 

contagioso, todos nós fomos obrigados a tomar medidas que nos pareciam 

impossíveis há uns meses atrás. Pela 1ª vez desde 1975 foi declarado o 

Estado de Emergência em Portugal, foi renovado e vigorará até dia 02 de 

Maio, pelo menos. Há mais de um mês que estes tempos de emergência 

nos atingem. Há mais de um mês que não temos o nosso bem mais 

precioso: a liberdade! 

Um país confinado às suas casas, ruas quase desertas, serviços quase 

parados, fábricas fechadas, rotinas viradas do avesso. A distância dos que 

mais amamos, velhos e novos todos fomos atingidos pelo vírus. Uns mais 

do que outros, como sempre acontece em tempos de crise, mas cabe-nos a 

nós enquanto sociedade solidária mitigar os seus efeitos. Cumprir os ideais 

de Abril. 



46 anos passados e nunca fez tanto sentido assinalar este dia. Para os que 

viveram em ditadura, para os que nasceram depois do 25 de Abril, para 

todos nós. As coisas mais simples que dávamos como adquiridas podem a 

qualquer momento alterar-se, é por isso que devemos defender todos os 

dias a nossa liberdade, a democracia deu-nos isso e, não tenhamos dúvidas, 

é esse o melhor regime para viver e ultrapassar estes tempos tão difíceis e 

conturbados. 

Aos que nasceram antes do 25 de Abril e aos que nasceram depois nunca 

Abril fez tanto sentido. Nunca como hoje é importante ensinar e relembrar 

o que significa a liberdade e o quanto custou a conseguir. Aos novos e aos 

mais velhos. A todos nós.  

Porque Abril também é esperança, que unidos conseguiremos ultrapassar 

a privação, aos poucos e com cuidados redobrados retomaremos a 

normalidade possível. Ainda que com um maior distanciamento social, 

equipamentos de proteção individual, higienização constante das mãos. 

Até que haja uma vacina eficaz contra o vírus temos que ser resilientes e 

cuidadosos. No fim, seremos mais fortes, no fim venceremos enquanto 

sociedade. Sem esquecer todos os que, infelizmente, sucumbiram.  

Aos que estão na linha da frente um Obrigada. Por se sacrificarem por todos 

nós, por todos os dias permitirem que seja mais um dia ultrapassado na 

batalha contra o vírus. 



A nós, a todos nós, que sejamos Capitães de Abril na luta pelo regresso da 

normalidade. Que sejamos Capitães de Abril no dia-a-dia, que sejamos 

Capitães de Abril na coragem e no sentido cívico. Sejamos Capitães de Abril 

na reconquista da Liberdade. A luta é de todos e de cada um de nós. No fim 

venceremos todos. No fim vencerá Portugal. 

Viva o Partido Socialista! 

Viva a liberdade! Viva o 25 de Abril! 

 


