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ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL. 
 
Nº.2/2014 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e catorze, na vila de Castro Verde, no 
Fórum Municipal, compareceram: Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo, Presidente da 
Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição Hipotecas Cabaça e João Miguel 
Benedito Branco, 1ª e 2º. Secretários da respetiva Mesa, Filipe Manuel Patrício Mestre, Maria 
Cesaltina da Cruz Mendes Basílio, Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, Carlos Alberto Soares 
Ramos, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Ana Sofia Guerreiro Coelho, Rui Luís Silva de Matos, 
Jorge Manuel Custódio Monteiro, José de Brito Silva Martins, Presidente da Junta de Freguesia 
da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, António José Silvestre Jerónimo, Alexandra 
Isabel Bravo Nunes Batista Tomé e Ana Luísa Marques Fatana, Presidentes das Juntas de 
Freguesia de Entradas, de São Marcos das Ataboeira e de Santa Bárbara de Padrões, na 
qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão extraordinária. 
 
Faltaram a esta sessão os Vogais João Pedro Dias Janeiro Aurélio, Maria João de Lima Teixeira 
da Silva, João Miguel Dias Marques Pires e Rui Duarte Moreno Nobre da Conceição. 
 
Esteve igualmente presente todo o executivo municipal. 
 

 ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia, na sequência da 
decisão tomada na reunião ordinária anterior, declarou aberta a sessão, informando contudo que 
o Sr. Vogal Rui Nobre da Conceição, lhe havia comunicado que por motivos pessoais não podia 
estar presente nesta sessão, tendo em seguida procedido à leitura do edital que a tornou 
pública, com o único ponto da ordem de trabalhos: 
 

 Evocação dos 40 anos do 25 de Abril 
 
Posto isto, a Srª. Presidente da Assembleia efetuou a seguinte intervenção que se transcreve na 
integra: 
 
“25 de Abril  
 
Hoje Abril faz 40 anos. Depois de 48 anos de obscurantismo fascista, e da luta de muitos 
homens e mulheres (em que alguns pagaram com a própria vida), os capitães de Abril 
devolveram-nos a liberdade e, com ela, a esperança num país melhor. E, com efeito, Portugal 
mudou. Pôs-se fim à guerra colonial. Em liberdade, passámos todos a poder votar em 
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consciência, a poder participar na vida pública (nas associações, nas fábricas, nos bairros, nas 
comissões de moradores e de trabalhadores), fizemos cooperativas, a reforma agrária, 
conquistámos o direito à educação, o direito à saúde, como direitos fundamentais consagrados 
na Constituição da República Portuguesa. 
 
A par destes, como presidente da Assembleia Municipal, não posso deixar de referir uma das 
principais conquistas de Abril – O Poder Local Democrático – que, ao longo destes 40 anos tem 
sido responsável pela significativa melhoria das condições de vida dos portugueses, inicialmente 
com maior relevância na superação das enormes carências ao nível das infraestruturas e 
saneamentos, e, mais tarde, com maior realce para a satisfação das necessidades de âmbito 
económico e socio cultural. Apesar do severo ataque de que têm sido alvo, nomeadamente com 
liquidação de freguesias, as autarquias locais, têm continuado a dar um forte apoio às suas 
populações, contribuindo até, para a resolução de muitos dos seus problemas. 
 
A par desta ofensiva contra o poder local, vivenciamos também um agravamento da situação 
económica e social do país, com maior endividamento, maiores desigualdades e injustiças, mais 
desemprego e mais exploração, maior precariedade, aumento da pobreza e redução de direitos, 
liberdades e garantias dos trabalhadores e dos cidadãos em geral. 
 
Mas, apesar da grave e profunda crise económica e social e dos fortes e sistemáticos ataques às 
conquistas de Abril, com limitações à liberdade e empobrecimento do país, estamos hoje aqui 
para festejar Abril.” 
 
Por isso, e dando continuidade à cerimónia, informou que iriam usar da palavra as duas forças 
políticas com representação e presentes na Assembleia Municipal, por ordem crescente de 
representatividade e de seguida, usaria da palavra o Sr. Presidente da Câmara. Assim referiu 
que, em 1º. lugar, íamos ouvir o Sr. Deputado Municipal Filipe Mestre, em representação do 
Partido Socialista, e em seguida da Srª. Deputada Municipal Cesaltina Basílio, em representação 
da Coligação Democrática Unitária (CDU). 
 
Assim deu a palava ao Sr. Deputado Municipal, Filipe Mestre cuja intervenção a seguir se 
transcreve na integra: 
 
“Exmª Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Exmº Sr. Presidente da Câmara, Srs. 
Vereadores, Srs. Vogais e Exmº Público: 
 
Faz hoje quarenta anos e por esta hora, estava eu encostado ao muro do antigo Liceu de Beja 
ou a vaguear pelas Portas de Mértola, tentando perceber o ponto da situação, que era então 
ainda muito vago. 
 
Embora se ouvissem de vez em quando os comunicados do posto de comandos das Forças 
Armadas, só começou a haver certezas no ar quando chegaram os primeiros jornais, avidamente 
disputados, e mais tarde, a rendição do ditador no Largo do Carmo. 
 
Difícil de esquecer as sensações e os momentos vividos por um jovem de 18 anos, que já tinha 
entrado nas leituras e nas conversas com pessoas mais velhas, e já uma escuta ou outra da Voz 
da Liberdade, a emitir de Tunes. 
 
Quarenta anos depois há quem queira reescrever a história apagando ou menorizando a ação 
heroica e generosa dos militares de Abril. 
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Heroica pelos riscos que correram e que seriam terríveis se tivessem falhado, como todas as 
outras tentativas de derrubar uma ditadura com 48 anos, alicerçada numa temível policia política.  
Generosa porque sempre disseram, e cumpriram, que não queriam o poder para si. E 
devolveram-no ao povo e ao país, para que este através dos partidos e associações políticas 
falasse através do voto e tomasse os destinos na mão, como aconteceu a partir daí. 
 
Não resisto a recitar aquele que foi o poema que até hoje mais me faz lembrar o que senti no dia 
25 de Abril de 1974 e aquilo que ainda sinto cada vez que se faz a evocação desse dia: 
 

Esta é a madrugada que eu esperava 
O dia inicial inteiro e limpo 

Onde emergimos da noite e do silêncio 
E livres habitamos a substância do tempo 

 
Sophia de Mello Breyner Andresen, in ‘O Nome das Coisas’ 

 
E, depois de extintas a polícia política e as organizações fascistas, depois de acabar com a 
guerra colonial, que foi cemitério e inferno da juventude portuguesa, depois de estabilizada a 
democracia e haver eleições livres, criaram-se enfim um conjunto de transformações no plano 
económico, político e social que durante tantos anos tinham sido negados aos portugueses. 
 
Passadas estas quatro décadas, nem Portugal nem o nosso Baixo Alentejo são comparáveis aos 
tempos da Ditadura. Felizmente, quase todos soubemos ter maturidade democrática para ajudar 
a construir um país melhor! Com dificuldades e muitos escolhos, isso é certo! Mas este Portugal 
de agora, se comparado com aquele outro antes da Revolução, é um país muito diferente, onde 
além da liberdade temos direito à saúde, à educação, à ação social, à cidadania livre e 
participada. 
 
Seria pois muito errado desvalorizar o facto de Portugal ser um país democrático, solidário e 
fraterno! Um país muito diferente e muito melhor do que aquele que saiu da Ditadura. Embora 
isto, obviamente, não nos possa impedir de reconhecer que os tempos estão muito complicados. 
 
Ora é perante essas dificuldades muito exigentes que temos de estar juntos para dar a resposta! 
Temos de agir no fortalecimento da liberdade e da luta democrática contra quem parece 
empenhado em esmagar cada vez mais a vida das pessoas e das famílias mais pobres e 
desprotegidas. 
 
Nos últimos três anos, o Governo desferiu um duro ataque, nunca visto na democracia 
portuguesa, às famílias, aos reformados e aos jovens. Aos funcionários públicos, às empresas e 
ao Poder Local. Quase todos fomos atingidos por uma política cega, sem dignidade nem 
estratégia. Uma política neoliberal que é absurda e trata as pessoas como números!  
 
Nada podia estar mais errado! Por isso, neste momento em que celebramos a força do 25 de 
Abril, não devemos nem podemos baixar os braços!  
 
É urgente dizer não a esta estratégia de empobrecimento e de desgraça. Temos de ser firmes 
para travar o desgoverno da direita e para abrir um novo ciclo de confiança. Não podemos adiar 
mais o momento de usarmos a força que Abril nos dá e fazermos a única escolha possível para 
um caminho de esperança e de futuro. 
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A resposta exige-se a cada um de nós.  
 
E todos seremos sempre poucos para honrar a força do 25 de Abril! 
 
Viva o 25 de Abril! 
Viva a Liberdade!” 
 
Agradecendo a intervenção do Sr. Deputado Filipe Mestre, deu a Srª. Presidente a palavra à Srª 
Deputada Municipal, Maria Cesaltina Basílio, que fez a seguinte intervenção, a qual se 
transcreve na íntegra: 
 
“Exmª Srª Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, 
Senhores Deputados Municipais, 
 
Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, 
Senhores Vereadores, 
 
Ilustres convidados e caros munícipes aqui presentes: 
 
É para mim uma honra estar aqui, hoje, a dirigir-vos algumas palavras, em nome dos eleitos da 
CDU, nesta Assembleia.  
 
Primeiro, porque serão palavras de evocação de um dia que dista no tempo 40 anos. 
Sem esse dia, que se tornou data, e ainda é feriado nacional, não seria possível estarmos aqui 
nesta Assembleia, reunidos para a comemorar pois a vigilância da PIDE impedir-nos-ia de o 
fazer. 
 
Segundo, seria impossível alguns de nós estarmos aqui, pelo simples facto de sermos mulheres. 
Facto, só por si, impeditivo de exercer o nosso direito de voto e, mais ainda, o de sermos eleitas 
para qualquer cargo político e muito menos para a Assembleia Municipal, órgão deliberativo e, 
digamos assim, fiscalizador da ação do executivo municipal, também ele eleito de forma não 
democrática, pois poucos eram os homens que eram convidados a votar. 
 
Em terceiro lugar, seria de todo impensável estarmos aqui com o nosso nome próprio, sem 
disfarces e a representar uma força política que sempre se opôs aos governos ditatoriais de 
direita, desde a Ditadura Militar de 1926, com o general Gomes da Costa e passando, com 
grande determinação e luta, pelo Salazarismo, a partir de 1932 e pelo Marcelismo, após 1968. 
 
Luta que continuou até aos nossos dias. 
 
Somos a força política que mais homens e mulheres congregou e organizou na clandestinidade; 
que mais homens, mulheres e crianças deu à prisão e à morte porque essa força política, meus 
senhores e minhas senhoras, sempre lutou por uma sociedade mais justa, mais equilibrada, 
mais igualitária, em que todos os cidadãos portugueses tivessem igual direito de acesso à 
justiça, à educação, à cultura, à saúde, à assistência médica e a medicamentos gratuitos e, que 
todos, sem exceção, tivessem direito a um trabalho remunerado, sem distinção entre homens e 
mulheres. Que todos tivessem direito a uma habitação condigna, a uma alimentação equilibrada, 
à verdadeira assistência na velhice que permitisse usufruir, com qualidade, do tempo de lazer 
que esta comporta em si. 
 



5/11 
Sessão solene extraordinária evocativa das comemorações do 40º. Aniversário do 25 de Abril 
 

Lutaram, ainda, para que os campos fossem cultivados e produzissem, para que as nossas 
fábricas produzissem e exportassem e para que a balança comercial se equilibrasse, o que não 
é, de todo, possível quando se compra mais do que se vende, e, assim, se impedisse a 
emigração que conduziu à desertificação e ao envelhecimento da população. 
 
Lutaram, para que a Guerra Colonial terminasse e com ela o sorvedouro de jovens inocentes 
que matavam e morriam em nome de nada e de ninguém, em defesa de terras que não eram 
nossas, contra pessoas que apenas queriam o que era seu. 
 
Esta nossa força política lutou, também, para que o sufrágio fosse secreto, direto e universal; 
para que os partidos fossem autorizados; para que as pessoas se pudessem reunir e associar 
onde e quando quisessem; para que os poetas pudessem escrever e declamar os seus poemas; 
para que os escritores pudessem editar os seus livros; para que os músicos pudessem compor e 
cantar, livres das grilhetas da censura do maldito lápis azul. O tal, que também era usado para 
censurar os aerogramas escritos pelos soldados em África e seus familiares. 
 
Finalmente, meus senhores e minhas senhoras, depois de anos e anos de torturas 
violentíssimas, sofridas por homens, mulheres e crianças deste país, houve um grupo de 
militares, que cansados da guerra, se encheram de coragem e, depois de algumas incursões 
goradas, conseguiram, na madrugada do dia 25 de Abril de 1974, depor o governo fascista. Esse 
punhado de jovens corajosos, com a razão do seu lado e com as armas na mão, sem as usar, 
obtiveram a adesão massiva do povo e dos políticos democráticos. Concederam-nos a 
possibilidade de obter tudo aquilo por que tanto lutámos. 
 
Ofereceram-nos a liberdade interna e o respeito internacional; ofereceram-nos a democracia e 
as 1ªs eleições livres, em 1975; deram-nos a Constituição de 1976, uma das mais democráticas 
dos países ocidentais e, ainda, entre muitas outras coisas, o Poder Local Democrático a 
funcionar junto e diretamente para as populações. 
 
Os governos provisórios que se seguiram à Revolução, uns mais que outros, ofereceram-nos 
quase todos os direitos e regalias de que usufruímos. Os posteriores, pouco mais nos deram, 
mas foram garantindo a maior parte das já conquistadas. 
 
40 anos volvidos, verificamos com tristeza, apreensão e muita revolta que afinal todas essas 
lutas, sofrimentos e glórias, se estão a tornar inglórias. 
 
Estamos a perder a maior parte dos direitos alcançados e as regalias sociais obtidas; estamos a 
caminhar no sentido oposto ao que está contido na Constituição da República Portuguesa.  
Tememos, muito, que se caminhe para um antes do 25 de Abril de 74. E, é por isso, que 
deixamos aqui um alerta: não basta comemorar em festa os 40 anos de Abril. Há que lutar para 
reaver o que ele nos trouxe, há que lutar e não nos resignarmos com as desculpas que nos dão, 
que é necessário cortar salários, pensões, reformas, pagar mais na saúde e na educação, 
despedir pessoas, fechar postos de trabalho, deixar de produzir, etc., etc., para equilibrar as 
contas públicas. 
 
É preciso, sim, incentivar a produção, incentivar a produtividade, lutar pela exportação dos 
nossos produtos que são bons, ao invés de os desconsiderar em prol da importação de géneros, 
por vezes de pior qualidade, e que nos leva o dinheiro que não temos. 
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É preciso, sim, cortar nas despesas do senhor presidente da República, do 1º ministro, dos 
governantes deste país que gastam, com os seus gabinetes, a rego cheio, como se fossemos os 
mais ricos do mundo. Gastam mais sozinhos, do que muitos milhares de portugueses em 
conjunto. 
 
Meus amigos, quero dizer, também, que nós, no seio da CDU, tememos que a democracia no 
nosso país seja cada vez mais, uma palavra vã e destituída do seu verdadeiro significado. 
Tememos que os nossos filhos tenham de passar por tudo aquilo que alguns de nós, os nossos 
pais e avós, passaram. 
 
Por isso, pedimos, encarecidamente, para nos juntarmos e não deixarmos que tal aconteça. 
Temos um país magnífico, com riquezas por explorar, gente profissionalmente capacitada e 
muito boa e, por isso, queremos ser tratados com dignidade. 
 
Merecemos melhor do que temos. 
Merecemos ser felizes em todas as idades. 
 
E para que tal aconteça, não podemos deixar fechar as portas que Abril abriu. E, por isso, temos 
de homenagear verdadeiramente os homens e mulheres deste país que nos deram Abril. 
 
Não podemos deixar as nossas terras por cultivar; os nossos pescadores sem apoio, os nossos 
operários na rua. 
 
Não podemos deixar os nossos velhos na miséria e as nossas crianças sem escola. 
Não podemos deixar que nos retirem o acesso à justiça, às repartições de finanças, aos correios, 
aos hospitais e maternidades… 
 
Não podemos, meus amigos, deixar que os vendilhões do Templo, nos vendam os nossos 
jovens ao estrangeiro e vendam o que ainda resta de Portugal e o orgulho de ser português. 
 
Viva Portugal 
Viva a democracia 
VIVA O 25 DE ABRIL SEMPRE!” 
 
Agradeceu igualmente a Srª. Presidente a intervenção da Srª. Deputada Maria Cesaltina Basílio 
e em seguida deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, o qual efetuou a seguinte intervenção 
que se transcreve na integra: 
 
“Ex.ma Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, 
Ex.mos eleitos para a Assembleia Municipal de Castro Verde, 
Ex.mos senhores vereadores da Câmara Municipal de Castro Verde, 
Ex.mas e exmos presidentes das Juntas e demais autarcas das Freguesias do concelho 
Ex.mos senhores representantes dos partidos políticos, 
Ex.mos representantes das entidades convidadas a participar nesta sessão evocativa do 25 de 
Abril de 1974, 
Minhas Senhoras e meus senhores: 
 
40 anos depois da maioria de nós ter assistido e vivido um dos mais fascinantes momentos da 
história de Portugal, que pôs fim a um Portugal feito de homens eternamente vestidos de fatos 
escuros a cheirar a mofo; 
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40 anos decorridos, ao longo dos quais muitos de nós fomos crescendo, ouvindo e apreendendo 
nos bancos da escola e nas ruas, palavras como Ditadura, Estado Novo, Censura, Guerra 
Colonial, que muitos sofreram nas prisões e no exílio; 
 
40 anos depois de deixarmos de ter medo de dizer a palavra Liberdade e de tirar do nosso 
vocabulário a palavra calar, com a naturalidade de quem vive em Liberdade, aqui estamos, neste 
espaço de Cultura, de festa, de encontros às vezes inesperados que nos fazem acreditar no 
sonho, evocando em Liberdade um tempo de Liberdade.  
 
Evocando o 25 de Abril de 1974:  

“O dia inicial e limpo 
Onde emergimos da noite e do silêncio 
E livres habitamos a substância do tempo” 

como escreveu Sophia de Mello Breyner, a eterna poetisa da Liberdade. 
 
(Abriu o Sr. Presidente da Câmara na sua intervenção um pequeno parêntesis, afirmando que 
apesar de se tratar de uma repetição da intervenção do Sr. Deputado Filipe Mestre nada tinham 
combinado, mas demonstra de facto a força deste poema).  

40 anos depois, aqui estamos: sem a sombra da guerra a invadir em sobressalto o nosso dia-a-
dia, despojando de esperança o dia chamado amanhã;  

40 anos depois, aqui estamos, sem o medo do lápis azul rasgando a universalidade de se ser 
cidadão em toda a plenitude; 

40 anos depois, aqui estamos, sem o horror de ter de fugir a salto, entre a insónia da noite e o 
escarpado de caminhos inexistentes, antes e depois de uma fronteira, à procura de uma vida 
diferente numa terra de falas estranhas, de olhares acusadores, acossados pelo peso da 
distância e o horror da solidão. 

 
40 anos depois do mundo assistir a uma das mais estranhas revoluções da história, onde os tiros 
se transformaram em flores e os homens, abominando a violência, cresceram inteiros em cima 
de chaimites gritando um país novo, 
 
40 anos depois do mundo inteiro assistir a uma revolução que foi o símbolo de tantas lutas, e 
que fez muitos desejarem ser o imenso Portugal, como cantou Chico Buarque,  
 
40 anos depois, dizia, aqui estamos nesta casa, neste preciso momento o símbolo verdadeiro da 
Democracia, enquanto representantes da vontade intrínseca do mais puro ato de cidadania 
conquistada no 25 de abril de 1974 e refletida no voto, gesto maior na definição do regime 
democrático que somos.  

40 anos depois, aqui estamos a evocar o dia primeiro de um sonho que acontecia sempre 
adiável, mas não adiado. 

E não adiado porque esse dia ainda é hoje, 40 anos depois. 
 
O bater implacável do relógio trouxe-nos até aqui, a este encontro de evocação do 25 de Abril de 
1974, mas também de reflexão.  
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Evocação de um tempo novo, nascido numa primavera mágica que trouxe mais qualidade de 
vida a todos os portugueses, que trouxe trabalho e questionou a posse dos recursos naturais, da 
terra e da riqueza do país até então depositada nas mãos de meia dúzia de privilegiados;  
 
Aqui estamos evocando um dia que trouxe mais equidade social; que trouxe o poder da palavra 
aos ignorados; que promoveu a igualdade entre homens e mulheres.  
 
Aqui estamos a evocar um tempo que trouxe Educação para todos; o acesso à Saúde, à Justiça, 
à Habitação.  
 
40 anos depois, aqui estamos, dando voz aos nossos sentimentos, resgatando à memória a 
palavra Liberdade.  
 
E falamos de resgate da palavra Liberdade porque, pouco a pouco, assistimos pasmados e 
revoltados ao regresso da censura no direito em gritar Liberdade.  

Um direito que se recusa neste país onde menos se esperava e de quem menos se pensava 
poder vir a acontecer, como verificámos recentemente com a atitude da senhora Presidente da 
Assembleia da República em silenciar, na casa da Democracia, a voz àqueles que nos 
trouxeram o regime democrático. 
 
Neste dia de evocação do 25 de Abril, de reconhecimento e de gratidão pela revolta do MFA nos 
quartéis, feita festa na rua pelo povo anónimo, aqui deixamos o mais profundo repúdio por ser 
recusada ali a palavra aos representantes dos militares que fizeram o 25 de Abril.  
 

Afinal, aqueles que (citando) 

“Disseram a primeira palavra 
na madrugada serena 
em que um poeta cantava 
o povo é quem mais ordena” 

como cantou Ary dos Santos) 
 
Aqui queremos deixar a mais viva indignação pela forma como foram expulsos da casa da 
Democracia as vozes que, naquele abril distante que também é hoje, depositaram a bandeira da 
Liberdade nas mãos do nosso povo, e fizeram explodir em uníssono o grito de que a Liberdade é 
possível, bastando para isso sermos nós!  
 
E essa recusa em dar a voz aos mensageiros da Liberdade, é necessariamente o motivo maior para 
refletirmos em torno deste dia que é, sobretudo de festa, o que ele representa no momento atual. 

Importa refletir sobre o país que somos e o país que temos, 40 anos depois de um dia que nos 
trouxe a Liberdade, que já pensávamos inabalável e eterna, assim como os direitos que fomos 
conquistando ao longo destes anos na luta do dia-a-dia.  
 
E importa fazer essa reflexão porque o percurso da Revolução de Abril e a memória que dele 
transportamos, vem sendo branqueada e ultrajada a belo prazer de interesses ocasionais, 
mesquinhos, míopes, que a desfraldam como bandeira quando estão na rua, e a ignoram, ou 
destroem, quando regressam ao Poder. 
 
E importa refletir o 25 de Abril porque vivemos de novo num país assustado.  
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Num país que tem medo de ser amanhã.  
Que volta a adiar a esperança de ter futuro.  
 
Num país que assiste diariamente à imagem desoladora de ver a face invadida de lágrimas em 
mães e pais impotentes em garantir aos seus filhos o futuro que o país lhes recusa e em que 
acreditaram. 
 
Aqui estamos, pois, a evocar o 25 de Abril, uma data que representa a maior transformação 
jamais vista na nossa história.  
 
Em 40 anos, assistimos à chegada da dignidade no trabalho, da educação para todos, do acesso 
à saúde e à justiça a todos os cidadãos, na equidade e universalidade do apoio social.  
 
Nestes 40 anos assistimos a tempos de maior dignidade na velhice, de melhores condições de 
vida para todos os cidadãos. Assistimos à chegada da água potável a todas as casas, à chegada 
da eletricidade a quase todas as habitações. Ao longo de 40 anos assistimos a transformações 
sociais, económicas e políticas que, dificilmente e em qualquer outro tempo foram ou serão tão 
ricas, tão imensas, tão cheias na esperança. 
 
Mudanças que trouxeram certeza à mudança e que trouxeram esperança ao desalento.  
 
40 anos depois, podemos dizer que para além de todas estas referências que fizemos 
anteriormente, podemos evocar o 25 de Abril como marco intransponível na construção do Poder 
Local Democrático e que foi a peça basilar de todas as transformações que fizeram o Portugal 
de Abril que hoje evocamos e festejamos. 
 
Poder Local Democrático que representa um tempo novo de Liberdade e que é o depositário da 
esperança de todos os cidadãos, pelo que representa enquanto espaço de diálogo e de 
construção de futuro.  
 
Nesta casa onde todos os que aqui estão, foram eleitos livremente num processo resultado da 
reflexão interior de cada cidadão, efetuado em plena Liberdade, e na certeza de estar a construir 
um momento de cidadania insubstituível na procura de um mundo mais justo,  
 
Nesta casa, dizia eu, que melhor reflexão podemos efetuar que lembrar que todas estas 
memórias foram o fruto de uma conquista feita na rua ao longo de 40 anos. 
 
Conquistas conseguidas graças ao esforço árduo de muitos em defesa da dignidade de todos os 
cidadãos, no direito inalienável que todos temos em ter uma vida melhor e na certeza de que é 
possível ter uma sociedade mais justa trazendo o poder, e tudo o que ele representa, enquanto 
motor de desenvolvimento e de crescimento, para mais junto dos cidadãos. 
 
E isto, apesar da perseguição criminosa que os últimos governos do Estado têm feito ao Poder 
Local Democrático, limitando a sua autonomia financeira, administrativa e sobretudo a autonomia 
política conquistada com o 25 de Abril, extinguindo freguesias centenárias que eram a referência 
institucional histórica das populações; procurando transformar os presidentes de câmara em 
marionetas do Poder Central e alimentando os velhos tiques de caciquismo e subserviência que 
marcaram o municipalismo de má memória do Fascismo de Salazar e do Estado Novo de 
Marcelo Caetano, neste momento de evocação da memória, importa gritar a importância dessa 
memória como arma no combate aos atropelos que ocorrem todos os dias, de forma cirúrgica e 
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continuada, atropelos que se fazem às conquistas saídas desses longos dias de Abril, e que 
alimentaram o sonho que acordou multiplicado naquela manhã de Abril, em 1974. 
 
Precisamos de lembrar que o país da fome, do desesperante desemprego, da destruição da 
coisa pública e do serviço público, não é o país de Abril; 
 
Precisamos de mostrar que o país da emigração, do empobrecimento dos reformados e dos 
funcionários públicos, não é o país de Abril; 
 
Precisamos desmascarar este país das mordomias para os mais fortes, das violentas cargas de 
impostos, da corrupção e do compadrio, e dizer que este não é o país de Abril; 
 
Precisamos escrever bem alto que o país de Abril não é o país que rouba as reformas aos mais 
necessitados, que desvaloriza o trabalho e transforma os trabalhadores em objetos descartáveis, 
que baixa salários, que amordaça e violenta o direito à defesa do posto de trabalho.   
 
Mas como a história o vem demonstrando, este país de Abril não começou apenas agora a 
sofrer este ataque desenfreado e sinistro. 
 

Este país que vê diariamente subir a dívida pública e hipotecar o futuro das próximas gerações; 

Que vê o peso dos juros no arrasar das contas públicas; 

Este país que, tem perdido a sua soberania e vive submetido aos interesses financeiros sem 
rosto, mas com muitos rostos saídos dos governos nacionais que se vão alternando de forma 
colorida, mais não é que um território das máquinas financeiras que como grifos determinam o 
que fazer em Bruxelas, em Berlim, nos paraísos fiscais sem geografias. 
 
Não! Este não é o país do 25 de Abril.  
 
Este país é o fruto da má gestão, da incompetência, da ganância dos políticos que vêm 
ocupando as cadeiras do poder desde há alguns anos a esta parte. 
 

Este país a caminhar para a miséria, roubando a dignidade que se exige no dia-a-dia do comum 
dos cidadãos, é o país construído pelos políticos que assinaram os memorandos da troika, que 
fizeram os negócios das parcerias público-privadas, que fizeram e fazem os negócios com as 
sucateiras e com as grandes construtoras, que permitiram os BPN’s e os BPP’s, que aniquilaram 
e aniquilam a possibilidade de condenar os poderosos, que permitem que a máquina financeira e 
os grandes grupos económicos fujam impunemente à justiça, ao pagamento de impostos. 

Este país não é o país saído do 25 de Abril.  
 
Este país não é o país saído do 25 de Abril, repito.  
 
Mas este é o país onde se fez o 25 de Abril e nós somos cidadãos de pleno direito deste país! 
Resgatar à memória o que conquistámos, o que conseguimos ao longo de dezenas de anos de 
lutas, é fazer da memória uma arma e com ela voltar a construir Abril. 
 
É por isso que evocar o 25 de Abril tem que ser, sobretudo, a coragem de gritar que a Liberdade 
está em perigo e que é necessário fazer de novo Abril. 
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Que é necessário libertarmos Abril. 
 
Viva o 25 de Abril !” 
 
Voltou a Srª. Presidente da Assembleia a agradecer os contributos das intervenções dos 
senhores Deputados Municipais e do Sr. Presidente da Câmara, e concluiu realçando e 
sublinhando que, de facto, a situação política atual constitui um verdadeiro ataque ao Portugal 
Democrático ameaçando transformar o passado em futuro. 
 
Afirmou que deste modo, cabe-nos a nós impedir que isso aconteça e, é urgente, por isso, que 
nos mobilizemos e lutemos em defesa das conquistas e dos valores de Abril, e não deixemos 
fechar as “portas que Abril abriu” e afirmar “Viva o 25 de Abril”. 
 
Agradeceu ainda a presença de todos e convidou à sua participação nas restantes atividades 
deste dia de festa das comemorações do 25 de Abril, nomeadamente na marcha que terá o seu 
inicio, a seguir a esta assembleia, a partir do Parque da Liberdade, com o título “Desporto para 
todos” e que assinala o aniversário do Futebol Clube Castrense. 
 

 ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente 
ata que vai ser assinada pela Presidente da Assembleia e pelo Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos termos do nº. 2 do artigo 57º. da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


