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Mensagem do Presidente da Assembleia Municipal aos munícipes do Concelho  de 

Azambuja,  pelo passagem do 25 de Abril de 2020. 

 

A Assembleia Municipal de Azambuja tem por tradição comemorar o 25 de Abril com 

uma sessão solene, para a qual são convidadas as Entidades Oficias, as Instituições de 

Apoio Social, de Cultura e de Recreio, Autarcas e os munícipes do concelho. Pretende-

se com a comemoração desta data, não deixar cair no esquecimento factos relevantes 

da nossa história, manter presente na memória colectiva os princípios básicos da vivencia 

em liberdade e democracia. Pretende-se também recordar aqueles que por força da sua 

acção libertaram o Povo português duma ditadura. O Povo português  está agradecido 

aos militares que em abril de 1974  saíram à rua  trouxeram a toda uma nação,   uma 

nova esperança. Passados todos estes anos cabem instituições como a Assembleia 

Municipal o dever de preservar a memória colectiva.  A comemoração duma data tão 

marcante como o 25 de abril coloca nos eleitos para cargos públicos o compromisso de 

manterem  abertas páginas da vida colectiva  assentes nos valores da democracia e nos 

conceitos de liberdade, pilares básicos  da convivência entre cidadãos. 

No momento actual, vive o País e o nosso concelho em particular uma crise generalizada, 

provocada por um vírus que não conhecemos e que não sabemos como se comporta,  

sobretudo não sabemos como o combater ou eliminar, criando nos cidadãos e nas 

empresas elevados níveis de inquietação quanto futuro quer na capacidade de resistir à 

doença quer na capacidade de resistir à crise financeira que a instabilidade gerou. A 

situação é de tal forma complexa que nenhum Português vivo se lembra de ter passado 

por alguma situação parecida, resta-nos acreditar que os médicos, os enfermeiros e todo 

pessoal ligado á saúde nos possam ajudar a sobreviver ao ataque de tão poderoso 

inimigo. Muitos portugueses já sente o seu efeito, sobretudo os cidadãos mais velhos 

que  segundo os dados oficiais, são as maiores vítimas desta guerra, como lhe chamou 

o Sr. Presidente da República.   Nas guerras não se costuma chorar os mortos, não 

porque se perdeu o sentido da amizade, da solidariedade ou do dever cristão, mas 

porque o inimigo não nos dá tempo.   

Para muitos dos nossos concidadãos o virus não lhe deu tempo, o País está de luto e 

para que um tão elevado numero de mortes não nos toque com o sentimento de 

insensibilidade pela vulgaridade do facto, seria muito importante que os portugueses 

não perdessem o sentido da condolência de quem perde um familiar ou amigo. Ficar-

nos-ia muito bem, atendermos o luto pela memória daqueles que nos deixam e, com os 



nossos actos, transmitirmos uma nota de pesar aos seus familiares. No nosso concelho 

á data de hoje ainda não se conhece nenhuma vítima mortal, esperamos continuar a 

usufruir da boa vontade dos Deuses e do empenho dos Homens. 

Nesta fase crítica em que a sociedade portuguesa se encontra, cabe a todos e a cada 

um preservar a segurança dos restantes cidadãos, deixando para outros tempos que 

espero não venham longe, as actividades que não sejam estritamente necessárias. 

Foi aprovado e implementado o estado de emergência nacional que estabeleceu medidas 

concretas na organização da vida dos cidadãos, com incidência especial no confinamento 

dos cidadãos aos seus lares, na capacidade de reunião limitada e outras medidas para 

preservarem o contacto entre pessoas. 

Como o 25 de abril não é propriedade de ninguém, é sobretudo uma data histórica de 

um Povo e de um País, certamente que os munícipes do concelho de Azambuja gostariam 

que a sua Assembleia Municipal comemorasse tão importante data com  a tradicional 

sessão solene. Por força dos tempos que vivemos e para não colocarmos em risco a vida 

dos cidadãos que pretendessem estar presentes , suspendeu-se por este ano a sessão 

solene que a Assembleia Municipal de Azambuja costuma promover nesta data.  Não se 

suspendeu o 25 de Abril nem a democracia, o povo tem hoje a vivencia democrática 

perfeitamente enraizada e sabe reconhecer os valores com que pretende viver. 

Resta-me agradecer aos munícipes de Azambuja e aos restantes portugueses que pelo 

seu comportamento social nesta fase têm mantido a quarentena que lhes é solicitada. 

Aos médicos, aos enfermeiros e outras profissões ligadas saúde pela sua capacidade de  

resiliência e de disponibilidade com risco para a própria segurança e dos seus familiares. 

Às  restantes profissões que com seu empenho  tem conseguido manter o País a funci-

onar. A todos o meu MUITO OBRIGADO E BEM HAJAM. 

 

 
Azambuja, 25 de abril de 2020 
 
 
António M. Guerra Duarte 
Presidente da Assembleia Municipal 


