
 

 
 
 

Discurso da Bancada da CDU  

Sessão Solene do 25 de Abril de 2019  

 

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal  

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal  

Exmos. Senhores Vereadores  

Exmos. Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia  

Exmos. Senhores Presidentes das Assembleias de Freguesia  

Exmos. Senhores Membros da Assembleia Municipal  

Caros Convidados  

Senhoras e Senhores 

 

 

É com enorme alegria que neste dia, tão especial, profiro algumas palavras em nome da 

Bancada da CDU, enquanto eleita na Assembleia Municipal. 

 

Os ataques à Revolução de Abril começaram no próprio dia 25, e passados 45 anos o ataque à 

liberdade, à democracia, aos direitos dos trabalhadores e do povo contínua. 

 

Agrupadas em torno do General Spínola, as forças reaccionárias e conservadoras esforçaram-se 

desde logo por conter o mais possível o rumo democrático e progressista da Revolução (ao 

mesmo tempo que tentavam conservar a PIDE e impedir a libertação de todos os presos 

políticos), o povo e os militares do MFA punham fim à sinistra polícia e devolviam à liberdade 

quem tanto se tinha sacrificado por ela. 

 

Perante o poderoso movimento de massas e os extraordinários avanços que este alcançava, a 

contra revolução a tudo recorreu para travar a democracia que nascia - golpes militares, 

sabotagem económica, terrorismo, ameaça de intervenção externa (a NATO, é bom não 

esquecer, fez manobras militares intimidatórias ao largo da costa portuguesa em 1975). 

 

 



 

 

 

A Revolução, contudo, avançou e a 2 de Abril de 1976 foi aprovada e promulgada a Constituição 

da República Portuguesa, consagrando as principais conquistas alcançadas pelo movimento 

operário e popular e pelo MFA. 

 

Vários foram os governos constitucionais, das diferentes forças políticas, que efectuaram uma 

ofensiva a Abril e às suas conquistas, institucionalizando a contra revolução, com objectivos 

semelhantes: retirar à jovem democracia portuguesa o seu carácter anti-monopolista, anti-

latifundista e profundamente popular. 

 

As nacionalizações, a Reforma Agrária, os direitos dos trabalhadores, as funções sociais do 

Estado e as mais vibrantes expressões da democracia participativa foram alvos privilegiados da 

política de direita ao longo destas quatro décadas e meia. 

  

Os meios de que a reacção se serviu para concretizar os seus propósitos foram das revisões 

constitucionais à adesão à CEE, da submissão ao FMI a cargas policiais contra trabalhadores em 

luta. 

 

Décadas de política de direita dirigida contra o que de mais progressista Abril alcançou trouxe o 

País ao estado em que ele se encontra, que os avanços alcançados nos últimos anos não 

inverte, como são a dependência económica, alimentar, energética e produtiva; submissão 

política; salários e rendimentos baixos; gritantes desigualdades; elevada precariedade; 

degradação dos serviços públicos.  

 

Longe, muito longe, do Portugal democrático que Abril gerou e mostrou ser possível. 

 

A destruição das conquistas de Abril e a ofensiva contra os direitos e as liberdades levadas a 

cabo pelos sucessivos governos de direita, contaram sempre com a poderosa resistência do 

movimento operário e popular e do Partido Comunista Português. 

 

Em poderosas jornadas de massas, como greves gerais e manifestações nacionais, ou em lutas 

nas fábricas, nos serviços, nos campos, nas escolas e nas cidades, vilas e aldeias do País, os 

trabalhadores e o povo defenderam a pulso cada uma das suas conquistas.  

 



 

 

 

Ao seu lado tiveram sempre o PCP, impulsionando a sua luta e dando-lhe expressão política, nas 

instituições e fora delas.  

 

Se o PCP foi a principal força de resistência ao fascismo e esteve na linha da frente das 

conquistas de Abril, foi também o principal obstáculo ao avanço da contra-revolução.  

 

Gozando de forte implantação, junto da classe operária, dos trabalhadores, da juventude, o 

Partido Comunista Português lutou e luta com todas as suas energias contra a exploração, o 

ataque às liberdades e aos direitos e em defesa do regime democrático.  

 

Ao mesmo tempo que nunca prescinde de intervir, com as suas propostas, para defender os 

trabalhadores, o povo e o País. 

 

Muitas das principais conquistas de Abril foram já destruídas, mas a resistência não foi em vão: 

para lá do que conseguiu defender – de que a Constituição da República é exemplo maior - , nela 

forjou-se a unidade, alargou-se a consciência, atraiu-se para a luta amplas camadas sociais.  

 

Deste processo resultarão, mais cedo do que tarde, novas transformações democráticas e 

progressistas.  

 

No seu projecto político, que aponta como objectivos supremos a construção do socialismo e do 

comunismo, o PCP bate-se, hoje, por uma democracia avançada que inscreva os valores de Abril 

no futuro de Portugal, uma democracia de natureza antimonopolista e anti-imperialista, 

simultaneamente política, económica, social e cultural.  

 

Tal como a Revolução de Abril mostrou, os direitos e as transformações sociais nunca são 

oferecidos por ninguém; têm, sempre, de ser conquistados pela luta organizada dos 

trabalhadores e das populações.  

 

O caminho para a democracia avançada requer uma unidade de luta maior, mais forte e 

influente, a ampliação e multiplicação da luta de massas, o alargamento da convergência entre 

sectores e personalidades democráticas e patrióticas. 

 



 

 

 

 

Neste processo de luta, que é contínuo, os comunistas pugnam pela reposição, defesa e 

conquista de direitos indissociável da luta pela ruptura com a política de direita e por uma política 

alternativa patriótica e de esquerda. Por tudo isto, o PCP é, justamente, o partido de Abril. 

 

Viva o 25 de Abril!  

Viva a Democracia e a Liberdade!  

Viva o Concelho de Alcochete!  

 


