
 
 

 

Sessão Solene Comemorativa  

do 45º Aniversário do 25 de Abril de 1974  

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal  

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Senhora Vice-Presidente e Senhores Vereadores  

Senhora e Senhores Presidentes de Juntas e de Assembleias de Freguesia  

Senhoras e Senhores Deputados Municipais 

Senhores Autarcas presentes 

Senhoras e Senhores Representantes das Instituições do Concelho  

Senhoras e Senhores Representantes do Movimento Associativo do Concelho  

Minhas Senhoras e Meus Senhores  

 

 

 

Estamos aqui hoje reunidos, em sessão solene nos Paços do Concelho, para mais 

uma vez, celebrarmos esta importante data para o nosso país.  

Assinala-se precisamente o quadragésimo quinto aniversário do 25 de Abril, o 

que nos leva a festejar o grande golpe de Estado que derrotou o regime opressivo 

de ditadura rumo a um Estado de Direito Democrático e, consequentemente, a 

festejar os 45 anos das primeiras eleições livres em Portugal. 

  

A todos aqueles que lutaram, a todos os que ficaram na História materializando e 

tornando possíveis estes dois momentos, quer fossem militares, designados depois 

como Comandantes de Abril, quer fossem civis, a todos os que fizeram o 25 de 

Abril de 1974 e que depois o confirmaram no 25 de Novembro de 1975, o Partido 

Socialista de Alcochete, presta a sua sentida homenagem e invoca a sua 

memória. 

 



Homenageamos deste modo todos aqueles que, antes, durante e depois do 25 de 

Abril, se debateram contra qualquer forma de totalitarismo e defenderam a 

Liberdade como valor supremo e como pressuposto para a prosperidade que 

continuamos todos os dias a procurar alcançar, e a eles agradecemos hoje e mais 

uma vez, vivermos neste nosso país independente, democrático, laico e inclusivo, 

que nos permite estar aqui hoje a expressar e a celebrar livremente em defesa dos 

nossos ideais, aquilo que acreditamos e que defendemos.  

 

E como Abril é sinónimo de LIBERDADE e de expressão permitam-nos neste 

importante dia, prestar uma breve homenagem à recentemente falecida 

professora, escritora, jornalista e poetisa, Maria Alberta Menéres. 

Vencedora, de entre outros, do Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para 

Crianças e Jovens, nomeada na década de 1990 Provedora da Justiça das Crianças, 

e agraciada em 2010 com o grau de Comendadora da Ordem de Mérito, foi uma 

figura ímpar na Educação no nosso País, lendo o poema da sua autoria, «AS 

PEDRAS»: 

 

 

 

As pedras falam? pois falam 

mas não à nossa maneira, 

que todas as coisas sabem 

uma história que não calam. 

 

Debaixo dos nossos pés 

ou dentro da nossa mão 

o que pensarão de nós? 

O que de nós pensarão? 

 

As pedras cantam nos lagos 

choram no meio da rua 

tremem de frio e de medo 

quando a noite é fria e escura. 



 

Riem nos muros ao sol, 

no fundo do mar se esquecem. 

Umas partem como aves 

e nem mais tarde regressam. 

 

Brilham quando a chuva cai. 

Vestem-se de musgo verde 

em casa velha ou em fonte 

que saiba matar a sede. 

 

Foi de duas pedras duras 

que a faísca rebentou: 

uma germinou em flor 

e a outra nos céus voou. 

 

As pedras falam? Pois falam. 

Só as entende quem quer, 

que todas as coisas têm 

uma coisa para dizer. 

 

 

Evoquemos AS PEDRAS, que muito têm para nos dizer e muito têm para nos 

mostrar.  

 

E homenageemos Maria Alberta de Menéres por tudo de bom e de grande 

importância que deu ao nosso País, mas também por ela representar a grande 

prioridade do Partido Socialista de Alcochete para ALCOCHETE – por ser símbolo 

da EDUCAÇÃO, da defesa dos direitos das CRIANÇAS e da melhoria das 

condições para o ENSINO – traduzida nas obras que já realizámos neste primeiro 

ano de mandato e nas obras que estamos a projectar para os próximos tempos no 

nosso Concelho, nomeadamente: 

  



- A já efectuada Requalificação da Escola do Passil  

- A já efectuada Ampliação da escola da Restauração  

- A futura Ampliação da Escola do Valbom  

- A futura Requalificação da EB do Samouco 

- A prevista Ampliação do Centro Escolar de São Francisco 

- E a projectada Requalificação da Escola Básica do Monte Novo. 

 

 

O PS de Alcochete quer mais e melhores condições para a EDUCAÇÃO em 

Alcochete.  

Queremos mais e melhores PEDRAS, queremos que AS PEDRAS sejam marcos para 

a nossa História, para a História de Alcochete. 

 

 

Viva aos Direitos Fundamentais! 

Viva a Liberdade!  

Viva o 25 de Abril!  

Viva Alcochete!  

Viva Portugal!  

 

 

 

 

A Bancada do Partido Socialista da Assembleia Municipal  

Alcochete, 25 Abril de 2019 

 


