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SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO 45º 

ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE 25 DE ABRIL 

DE 1974 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Alcochete 

 

Senhores Vereadores 

 

Senhores Membros da Assembleia Municipal 

 

Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia e 
restantes autarcas 

 

Caros convidados 

Alcochetanos e Alcochetanas 
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Assinalamos hoje o quadragésimo quinto 

aniversário de uma das mais marcantes datas da 

História da nossa Nação, a Revolução de 25 de 

Abril de 1974. 

Comemoramos também os 43 anos da 1ª 

Constituição da República Portuguesa. 

Depois da conquista dos direitos primordiais, 

inclusive os que me permitem proferir estas 

palavras nesta sessão solene, o país ficou marcado 

por diversos conflitos que forçavam a implantação 

de um regime totalitário, oposto de orientação 

política ao que fora recentemente deposto. 

Felizmente, Abril abriu a porta que Novembro 

impediu que fosse fechada. Terminou com o PREC 

que insistia em tornar a Revolução em Destruição 

com o pretexto de a proteger.  
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Inequivocamente, a Revolução teve protagonistas, 

civis e militares, aos quais prestamos hoje a nossa 

homenagem e admiração, que pacificamente 

conquistaram a Democracia aos portugueses.  

 

Contudo, a Revolução não tem proprietários, 

sendo a Liberdade um bem universal e absoluto, à 

qual é inconcebível que se relacionem símbolos e 

ideologias, que autoproclamam a sua tutela não 

partilhada. 
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A conquista de Liberdade e da Democracia foi de 

tal modo importante que já não conseguiríamos 

imaginar um país sem esses dois Valores 

essenciais. A consequente abertura e 

modernização do país depois de 25 de Novembro 

de 1975, que pôs fim a iniciativas extremistas, 

nacionalizações compulsivas e ocupações injustas, 

permitiu que Portugal finalmente granjeasse no 

seio de uma Europa globalizada. 

Desde os primórdios da História o povo português 

tem mostrado a sua valentia, perspicácia, 

engenho - qualidades essas que foram largamente 

admiradas e reconhecidas por todo o mundo ao 

longo dos tempos. Volvidos 45 anos de um dos 

acontecimentos que veio confirmar a existência 

desses atributos naturais dos portugueses, esses 

parecem ter-se dissipado, mesmo que não 

totalmente. 
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Nos dias que correm, as greves a que assistimos e que varrem 

o país de Norte a Sul, litoral ao interior, parecem já não surtir 

qualquer efeito e assim o povo português conforma-se 

usando o cinto mais apertado de sempre.  

Finanças desnorteadas (embora ilusoriamente saudáveis) 

cativações, a carga fiscal mais pesada de sempre, carreiras 

congeladas, a degradação dos transportes, o nepotismo são 

alguns dos dilemas da atualidade portuguesa que forjam um 

profundo descontentamento na sua população.  

Portugal exige mais metas alcançáveis que sejam algo para 

além das promessas utópicas que nunca se materializarão. 

Todas as áreas profissionais, de forma quase absolutamente 

transversal têm-se manifestado nos últimos meses exigindo 

melhores condições a uma regência esgotada, mole, sem 

poder de reação e que finge não ouvir quem protesta, 

deixando o país inteiro a subsistir em serviços mínimos.  

O Portugal desigual que cresce a ritmos diferentes consoante 

a sua localização no mosaico nacional. A crescente 

litoralização contrasta com um interior esquecido, à beira da 

desertificação e totalmente marginalizado pelas decisões 

tomadas na capital.  

  



6 
 

 

Distinguindo mais uma vez os homens e mulheres que nos 

deram, nos anos 70, uma razão para comemorar hoje a 

Democracia, relembro que Portugal possui uma população 

envelhecida e que esses que viveram durante anos de 

totalitarismo em Portugal são escassamente valorizados 

devido à falta de respostas para este problema. 

Os jovens, futuro da nossa Pátria, vivem com pouca 

esperança de serem bem sucedidos no seu país, onde o apoio 

é escasso, sendo tentados por uma Europa Central abundante 

e que progrediu. A falta de educação para a cidadania, não 

promovida pelo governo e pouco referida pelos professores, 

estes últimos totalmente descrentes, e com razão, da 

capacidade de renovação do país, afeta em muito as escolhas 

dos jovens. 

Infelizmente, e talvez por esta razão, é desta faixa etária que 

o monstro da abstenção se alimenta maioritariamente, 

constituindo este a maior ofensa à soberania popular, ao 

pluralismo e às liberdades individuais. Pois este monstro é 

real e advém da descrença gerada pelos deslizes e pela 

desonestidade de representantes nacionais, que deveriam 

dar o exemplo ao invés de fazer a população perder a 

esperança na possível prosperidade do país.  
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Contudo, nada desculpa a inatividade na 

participação política dos portugueses. De que 

serve então a Liberdade se não tiramos proveito 

dela? Só assim honraremos Abril e no que deve 

consistir o seu verdadeiro significado.  

Para mim votar, para além de ser um direito cuja 

conquista celebramos hoje, é acima de tudo um 

dever cívico que deverá ser encarado por todos 

como uma conquista a honrar e não como algo 

desprezível. 

Há que combater o abstencionismo e assim unir-

nos a favor do progresso, a favor da inovação, a 

favor do empreendedorismo, a favor de Portugal. 

Apenas juntos conseguiremos honrar o que 

outrora fizeram pela nossa nação, mobilizando-

nos para um projeto comum que promova a nossa 

identidade, desenvolva todos os setores 

económicos sem exceção, aposte na qualificação e 

dê resposta às exigências da população. 
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Devemos, assim, honrar o nosso ADN 

relembrando o passado, analisando o presente e 

preparando o futuro, que será seguramente mais 

próspero se todos trabalharmos em prol de um 

único fim: o progresso de Portugal. 

 

 

Viva a Democracia! 

Viva Alcochete! 

Viva Portugal, sempre! 

 

Alcochete, 25 de abril de 2019 

 

O CDS-PP de Alcochete 

                                 Mariana Nicolau 

 

 


