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Senhor Presidente da Assembleia Municipal,  
Senhora Vice-Presidente e Senhores Vereadores,  
Senhores e senhoras representantes dos Partidos Políticos,  
Senhores e senhoras membros da Assembleia Municipal,  
Senhores e senhora Presidentes de Assembleia de Freguesia, 
Senhores e senhoras membros das Juntas e Assembleia de Freguesia,   
Senhores e senhoras representantes das Instituições Civis e Militares, 
Senhor Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos BVA, 
Senhor Comandante dos BVA, 
Senhora Directora do Agrupamento de Escolas de Alcochete, 
Senhoras e Senhores representantes do Movimento Associativo,  
Demais convidados, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Somos Livres! 

Comemoramos hoje 45 anos da construção da Liberdade, cujos 

alicerces foram fundados na noite de 24 para 25 de abril de 1974 pelos 

Capitães sem medo, a quem prestamos homenagem num inequívoco 

sinal de respeito e gratidão. 

Da noite se fez dia, transformando o medo em liberdade e a ditadura 

em democracia! 

Foi este corajoso levantamento militar que permitiu libertar os presos 

políticos, o regresso dos exilados e restabelecer os direitos 

fundamentais da pessoa humana – a livre expressão do pensamento e 

opinião, a liberdade de imprensa, a livre criação de partidos e 

associações, a liberdade sindical, a elaboração de uma nova 

Constituição da República Portuguesa e a organização de eleições 

livres. 

Estarmos aqui reunidos é a prova viva de uma das conquistas mais bem 

sucedidas da revolução portuguesa que hoje assinalamos, a 

instauração do Poder Local Democrático. 
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Na verdade, ao longo destes 45 anos, os Municípios e as Freguesias, 

no cumprimento das suas competências, têm sido o grande motor da 

transformação e desenvolvimento dos territórios, nomeadamente no 

campo das infraestruturas básicas que não existiam – redes de 

abastecimento de água e saneamento, higiene pública, energia 

eléctrica, vias de comunicação, escolas, entre outras valências. 

As conquistas de Abril estenderam-se também e gradualmente ao 

campo dos direitos económicos e sociais, permitindo a profunda 

transformação da economia e sociedade portuguesas. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Como alguém disse, e eu gosto particularmente de repetir, “o caminho 

faz-se caminhando” e se olhamos para o passado é para melhor 

compreender o presente e definir o rumo para o futuro. 

A democracia alcançada permite o confronto de ideias e a diferença 

política, mas também é feita de momentos de compromisso, 

sobretudo, quando em causa está o bem-estar das nossas populações. 

Este é o azimute que nos deve sempre orientar: as pessoas! Criando 

com elas uma relação de proximidade, comprometimento e confiança, 

derrubando os muros da incompreensão, impedindo discursos 

populistas que nos conduzam a situações similares às que Abril, aboliu. 

“Somos Livres, não voltaremos atrás!” 

Não voltaremos atrás porque continuaremos a caminhada para o 

desenvolvimento, para a plena integração europeia e para a 

alternância democrática. Esta é a mensagem que todos devemos 

transmitir às gerações futuras. 

 A quem já nasceu num Portugal livre é necessário recordar de onde 

vimos, para que entendam, e tomem como seu, este legado de 

liberdade e esperança, para que o respeitem e cumpram. 
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Importa, naturalmente, que todos e todas compreendam que a 

História não pertence a ninguém, é património nacional. A liberdade e 

a democracia são conquistas de todos e para todos, sem qualquer 

sombra de exclusividade. O 25 de abril é do Povo, é nosso! 

Assim escreveu Manuel Alegre: 

”Era um Abril comigo, Abril contigo. 

Ainda só ardor e sem ardil. 

Abril sem adjetivo, Abril de Abril. 

Era um Abril na praça, Abril de massas. 

Era um Abril na rua, Abril a rodos. 

Abril de sol, que nasce para todos.” 

 

É com as palavras do poeta que termino a minha intervenção, porque 

quando o poeta fala, a alma escuta. 

Celebremos a liberdade em cada dia das nossas vidas, em cada gesto 

e em cada palavra! 

Viva a Liberdade! 

Viva o 25 de Abril! 

Viva Alcochete! 

Viva Portugal! 

 

 

 


