
DISCURSO 25 DE ABRIL 2018 

 
Exmº. Senhor Presidente da Assembleia Municipal,  
Exª. Senhora Vice-Presidente e Exmºs. Senhores Vereadores,  
Reverendíssimo Padre… 
Exª. Senhora e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, 
Exmºs. Senhores representantes dos Partidos Políticos,  
Exmºs. Senhores Membros da Assembleia Municipal,  
Exmºs. Senhores Presidentes de Assembleia de Freguesia, 
Exmºs. Senhores Membros das Juntas e Assembleia de Freguesia,   
Exmºs. Senhores representantes das Instituições Civis e Militares, 
Exmº. Senhor Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos BVA, 
 
Exmº. Senhor Comandante dos BVA, 
Exª. Senhora Directora do Agrupamento de Escolas de Alcochete, 
Exªs Senhoras e Senhores representantes do Movimento Associativo,  
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Hoje comemoramos a liberdade! 

Hoje comemoramos a vida! 

Hoje assinalamos com orgulho a presença do nosso Povo junto das nações 
dignas e humanizadas. 

Expressamos com sentimento de Povo Livre, o reconhecimento e gratidão aos 
militares do Movimento das Forças Armadas – os Capitães de Abril, pela 
oportunidade que nos deram em escolher o nosso caminho, construindo um 
futuro colectivo onde se respeite a diversidade de opiniões e de ideias. Foi a 
partir deste gesto, deste simbólico gesto, que aprendemos que mais do que 
aquilo que nos separa, é o que nos une e percebemos o verdadeiro sentido da 
Liberdade. A alma das sociedades modernas. 

A democracia é a liberdade! É a fonte inspiradora a que sempre regressamos 
quando do presente não antevemos os contornos do futuro. 

44 Anos depois, não vivemos num país perfeito contudo todos os dias 
caminhamos para o desenvolvimento, lutando para a igualdade de direitos e 
deveres, para um estado social com maior equidade, para maior prosperidade, 
solidariedade, liberdade e democracia, para uma maior credibilização do nosso 
papel enquanto políticos, enquanto verdadeiros servidores da causa pública.  

Se isto é ser utópico, então que sejamos! Sonhar é viver! Não sejam 
indiferentes ao sonho da nossa nação, tal como afirmava Almeida Garrett, “ o 
maior inimigo da liberdade é o indiferentismo”. 

A história não pertence a ninguém, a história é património dos portugueses, tal 
como a viveram e hoje é nossa competência lembrar a história, recordar este 
dia como um dia festivo, um dia de festa para todos. Um dia em que se renova 



a esperança num País melhor para todos e sobretudo para as gerações 
futuras. 

Que nunca se perca a história, que nunca se abandone os ideais de Abril. 
Enquanto autarcas devemos Agir local mas sobretudo Pensar global! Estes 
pequenos passos que assumimos nas nossas autarquias são fundamentais 
para a preservação da nossa história colectiva. Uma história de direitos, 
liberdades e garantias que a revolução de 1974 nos legou.  

Cumpre agora a cada um, na medida das suas possibilidades, dar o melhor de 
si próprio na contínua edificação de um melhor país para todos. Esta busca 
incessante de melhores soluções assenta fundamentalmente em boas 
lideranças e numa maior participação cívica dos cidadãos, esta é a grande 
lição que nos deixaram todos aqueles que se envolveram no 25 de Abril e de 
todos que em continuidade aprofundaram os seus objetivos. 

Temos consciência de que a democracia é sempre uma tarefa inacabada, mas 
como escreveu Sophia de Mello Breyner, façamos dos nossos dias “um dia 
inteiro e limpo” e um “despertar da noite e do silêncio” rumo a uma democracia 
plena e respeitadora dos mais elementares direitos do homem: a LIBERDADE. 

Sejamos livres, todos os dias! 

Viva a Liberdade! 

Viva o 25 de Abril! 

Viva Alcochete! 

Viva Portugal! 


