
A CDU E O 25 DE ABRIL 

O 25 de Abril constitui um acontecimento maior na vida do povo e dos traba-

lhadores portugueses. 

Restitui-lhe a liberdade e a dignidade, devolvendo a esperança numa vida me-

lhor. 

Criando as condições para que o povo e os trabalhadores pudessem disfrutar 

de melhores condições de vida. 

Contudo, apesar de nem sempre ter sido assim, sem a luta dos trabalhadores 

não teriam sido alcançados amplos e profundos direitos que, então, muito as-

sustaram aqueles que nunca com eles de conformaram e sempre procuraram 

combate-los, mesmos não os podendo destruir como desejavam e ainda dese-

jam. 

Este ano também se comemoram os 45 anos da Constituição de 1976, a qual 

consagrou as conquistas de Abril. 

Não podemos esquecer as conquistas laborais, mormente no que respeita à con-

sagração dos direitos dos trabalhadores que têm vindo a ser erodidos, no segui-

mento da adoção paulatina das teses neoliberais no âmbito do direito do traba-

lho, principalmente de inspiração europeia, quem não se esquece dos malfada-

dos tempos da troica que introduziram normas gravosas para os trabalhadores 

e para todos aqueles que tem como único rendimento o proveniente da sua 

força de trabalho. 

Apesar das liberdades amplamente previstas na Constituição, ainda há quem 

pense que as mesmas devem ser revistas e sujeitas a permanente ataque. 

O poder local é uma dessas importantes conquistas de Abril, em que os seus 

titulares são eleitos pelo povo, nos tempos do fascismo eram nomeados pelo 

governo de então. 



Apesar de sempre estarem sob o fogo da dúvida, os autarcas eleitos pelo povo 

estão sujeitos à obrigação de demonstrar o que fazem em seu nome, nos tempos 

de então, era pura e simplesmente vedado ao povo questionar sequer os nome-

ados. 

Por isso, vale sempre a pena lembrar e agradecer ao Militares de Abril que co-

rajosamente se levantaram contra o opróbrio que representava o regime fas-

cista. 

Apesar da situação pandémica que o país tem vindo a passar, não podemos 

olvidar que foram as conquistas de Abril, dentre elas o Serviço Nacional de 

Saúde que tem permitido enfrentar tão grave crise de saúde pública com que os 

portugueses se tem confrontado. 

Viva Portugal 

Viva o 25 de Abril 


