
2021 – 47º aniversário do 25 de abril 
 

Caros Munícipes e Concidadãos, 

 

Um ano depois de termos vivido o 25 de abril mais estranho de sempre, aqui estamos, de novo, 

ainda privados da plena liberdade para celebrar um dos acontecimentos mais significativos da 

nossa história de Portugal. 

 

Também por isso continua a ser estranho, não termos liberdade para festejar a Liberdade. No 

entanto, se refletirmos por um momento, compreendemos facilmente que valores mais altos se 

impõem ao desejo de comemorarmos em convívio presencial esta efeméride que tanto nos alegra 

e nos orgulha. 

 

Os valores da vida, da saúde individual e coletiva e da prudência recomendam-nos que é preciso 

continuarmos vigilantes e cuidadosos, no controlo de uma pandemia global provocada por um 

vírus traiçoeiro. E essa atenção e esse cuidado têm mostrado ser o caminho certo. Graças ao 

comportamento adequado de toda a população, o nosso Concelho de Azambuja tem registado 

nas últimas semanas zero casos positivos de Covid-19. 

 

Estamos todos de parabéns e assim queremos prosseguir. Afinal, o nosso comportamento 

também é um ato de liberdade e, no exercício dessa liberdade, aqui estamos desta forma digital, 

sem o encontro físico e as manifestações culturais e de festa que queremos retomar logo que 

seja possível. 

 

Importa sublinhar que, desta ou de outra forma, faz e fará sempre sentido celebrar a conquista 

da Liberdade e da Democracia, dois bens sem preço, mas com um valor incalculável. A liberdade 

de pensamento e de expressão e o regime democrático, sem esquecer o Poder Local autónomo, 

são valores sem os quais já não sabemos – nem queremos – viver. 

 

Nesta minha última mensagem do 25 de abril, no papel de Presidente da Câmara Municipal, volto 

a destacar o orgulho que devemos ter na coragem dos Capitães de 1974, que nos deram a 

possibilidade de escolhermos um novo rumo e de construirmos um novo país, mais desenvolvido 

e mais solidário, com uma grande aposta na Educação e nos Cuidados de Saúde para todos. 

 

Guardei a última palavra para homenagear os “Capitães” da luta contra a pandemia: a todos os 

profissionais de saúde, às forças de socorro e de segurança, às instituições públicas e 

particulares de apoio social, muito obrigado por continuarem a dar o vosso melhor. 

Pelo bem de todos, vamos continuar a proteger-nos e a ajudar-nos uns aos outros. 

 

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

O Presidente da Câmara 

Luís Manuel Abreu de Sousa 


