
46º aniversário do 25 de abril de 1974 

 

Caros Munícipes e Concidadãos, 

 

Dirijo a todos estas breves palavras, nesta altura por razões históricas num duplo sentido. 

Estamos a comemorar mais um aniversário daquela que consideramos a madrugada mais 

importante do último século da história de Portugal. Depois da revolução, felizmente pacífica, que 

fechou as portas do medo e da opressão em que vivíamos, nada ficou como dantes. Com a 

coragem dos jovens Capitães de Abril, passámos a viver em Democracia e com a tão desejada 

Liberdade, nomeadamente de expressão e de reunião. 

 

Nessa madrugada e nesses dias, fez-se história, pelas melhores razões. E hoje, também se faz 

história, mas por motivos diferentes. Há dois ou três meses, quem pensaria que não iriamos poder 

celebrar de forma aberta o 46º aniversário da revolução? Quantos de nós acreditariam que 

teríamos de estar confinados às nossas casas, impedidos de conviver nas habituais atividades 

socioculturais com as quais gostamos de festejar esta data com tanto significado? 

 

Assim, também hoje se faz história, porque pela primeira vez em 46 anos estamos privados de 

exercer de forma plena os direitos que o regime democrático nos veio assegurar. Muitos viram-

se, inclusivamente, limitados na possibilidade de trabalhar e assegurar o seu sustento. Todo este 

cenário se deve a um inimigo invisível e traiçoeiro. Um inimigo que apesar de tudo tem uma 

virtude, o de nos unir a todos neste combate. 

 

E é a falar de união que vou terminar a minha breve mensagem. Da mesma maneira que no 

passado, todos os democratas juntaram forças para derrotar a ditadura, também hoje, todos os 

que defendem os valores humanistas devemos estar unidos na luta contra a crise de saúde 

pública que nos afeta globalmente. Será a melhor forma de atingir o objetivo comum, aproveitando 

importantes conquistas do 25 de abril de 1974, como informação e educação para todos, o 

Serviço Nacional de Saúde, o Poder Local autónomo e com meios para intervir, entre outras. 

 

Por fim, a minha homenagem a todos os profissionais de saúde e socorro, eles têm sido os 

verdadeiros Capitães deste Abril de 2020. Que esta pandemia seja uma lição de vida para todos 

nós. Se ficar em casa for uma forma de me proteger a mim e aos outros, não posso vê-lo como 

uma prisão, mas como um ato de responsabilidade social. Se pudermos ser voluntários, ou ajudar 

os que passem por maiores dificuldades nestes dias, estaremos a praticar a solidariedade que é 

um dos mais nobres valores de abril. Acreditemos e façamos tudo o que pudermos, para que 

todos possam ficar bem! 

 

Viva o 25 de abril. Viva o Concelho de Azambuja. Viva Portugal! 

O Presidente da Câmara 

Luís Manuel Abreu de Sousa 


