
 

PARTIDO SOCIALISTA DE AZAMBUJA 
 

25 DE ABRIL 
 

Caras e Caros munícipes de Azambuja, 
 
Comemoramos hoje o 47º aniversario da Revolução dos Cravos, levada a cabo 
pelo Movimento das Forças Armadas- Capitães de Abril, que nos deram a 
oportunidade de escolher o nosso caminho, construindo um país que assenta na 
liberdade de expressão e numa igualdade que não poderá nunca ser utopia. O 
25 de ABRIL deu-nos a Democracia e a Democracia é a Liberdade! 

Liberdade, que teve no Poder Local o expoente máximo da sua realização, com 
milhares de autarcas a desenvolverem um trabalho excecional no que ao 
desenvolvimento do nosso território diz respeito, trazendo uma qualidade de 
vida a todos os portugueses que até ao ano de 1974 parecia totalmente 
impossível de concretizar. 

Poder Local que tem tido um papel incessante na busca de soluções, que 
resolvam as necessidades imediatas dos munícipes, criando indiscutivelmente, 
uma maior qualidade de vida a todos.  

Poder Local que está e estará sempre na linha da frente, com muito 
empenhamento, na continuação do trabalho de apoio e proteção das pessoas e 
das entidades coletivas, procurando cada vez mais corresponder à exigência dos 
tempos que correm. 

Portugal e o Mundo tem em mãos a tarefa hercúlea, de enfrentar e derrotar uma 
pandemia, a covid-19, que nos últimos tempos não tem dado tréguas e tem 
colocado à prova todos aqueles que têm estado na linha da frente, desde os 
profissionais de saúde, aos autarcas, passando por imensos sectores da nossa 
sociedade, que se tem desdobrado para poderem chegar (cada um com sua 
capacidade e força de vontade) a todos os que necessitam mais do que nunca de 
ajuda. 



O Município de Azambuja teve que pôr à prova a força e o carater para agir 
rápida e eficazmente na defesa da segurança, saúde e bem-estar da nossa 
população. 

Em ano de eleições autárquicas, totalmente atípicas, o que se pede a todos é 
simplesmente que ninguém fique para trás. Os que socialmente precisarem tem 
o direito de um Município solidário e empenhado, em que todos caminhem lado 
a lado na recuperação de uma crise social e financeira que porventura resultará 
desta pandemia.   

Mais do nunca, os valores de Abril têm que ser, de uma forma inolvidável, 
orientados por todos os candidatos de forma a garantir que o Município de 
Azambuja sairá muito mais forte desta batalha. 

47 anos depois, nunca fez tanto sentido as palavras: Equidade, Prosperidade, 
Solidariedade, Democracia, mas, acima de tudo, Liberdade. Palavras que 
estarão sempre na génese do Partido Socialista em Azambuja e em Portugal. 

Tal como em 1974, que o ano 2021 nos restitua a LIBERDADE! 
 

VIVA O 25 DE ABRIL! 
VIVA PORTUGAL! 
VIVA O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA! 


