
Sessão Solene de Comemoração do 25 de Abril da Assembleia Municipal de 

Alcochete em 2019. 

Celebramos 45 anos sobre o 25 de Abril. Renasceu a liberdade num dia onde 

os cravos substituíram as balas. Como portugueses, temos o dever moral, ético, 

cultural e social de nos sentirmos gratos a todos os que lutaram pela liberdade, que 

nos foi negada ao longo de 48 anos de ditadura. Ser livre é, sem dúvida, o bem mais 

precioso que o ser humano consegue alcançar. Sem a coragem e a determinação dos 

capitães de Abril, que nos abriram as portas para a liberdade, o nosso sonho pela 

vivência em democracia teria sido adiado por muitos mais anos.  

O segundo agradecimento é dirigido ao povo português. Nunca é demais 

recordar a alegria reflectida no rosto de cada um, que desde o primeiro momento, 

com grande determinação, vontade e empenhamento patriótico, aderiu ao derrube 

da ditadura, contrariando a afirmação tantas vezes repetida, de que o povo não tinha 

preparação para viver em liberdade. 

O terceiro agradecimento é dirigido a todos quantos contribuíram para a 

afirmação da democracia. Destacaria, sem qualquer exceção, os quatro presidentes 

eleitos pelos portugueses que foram, sem dúvida, grandes exemplos de lealdade 

democrática: General Ramalho Eanes, Dr. Mário Soares, Dr. Jorge Sampaio e Prof. 

Cavaco Silva. O presidente da república Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu o 

legado político do General Ramalho Eanes na institucionalização da democracia em 

Portugal, dizendo que o primeiro presidente em democracia teve a missão histórica de 

abrir caminhos, aplanar confrontos e de estabelecer pontes. 

O Dr. Mário Soares será sempre lembrado como um dos maiores políticos de 

sempre, a maior referência do nosso regime democrático, a quem Portugal deve a 

liberdade. É de inteira justiça destacar dois marcos de extrema importância: a 

construção da democracia e a sua participação na União Europeia. Foi ele que 

entendeu como ninguém que a democracia obrigaria a termos uma voz respeitada 

internacionalmente. 

Neste ano de 2019, uma das grandes amigas de Mário Soares, faz 100 anos. 

Trata-se da poetisa Sophia de Mello Breyner, a voz da liberdade, possuidora de uma 

sólida cultura e de uma sensibilidade poética únicas. Recordemos o que Sophia disse 

na Assembleia Constituinte: “A Cultura não existe para enfeitar a vida, mas sim para a 

transformar – para que o homem possa construir e construir-se em consciência, em 



verdade, em liberdade e em justiça. E, se o homem é capaz de criar a revolução, é 

exactamente, porque é capaz de criar a cultura.” 

Os Portugueses que vivenciaram os tempos antes e depois do 25 de Abril de 

1974, têm plena consciência da evolução sócio-política e das transformações ocorridas 

em liberdade. 

As bases construtoras do Poder Local Democrático, uma das maiores 

conquistas de Abril, foram alicerçadas na espontânea dinâmica de muitos homens e 

mulheres, ávidos de ajudar a construir um país novo. Assim, organizaram-se em 

Comissões de Moradores reivindicativas junto das Comissões Administrativas dos 

municípios e participaram na construção de infra-estruturas (ex: saneamento básico, 

novas vias rodoviárias, jardins, parques infantis, escolas, instalações para atividades 

sociais, culturais, desportivas, etc.)  que  faltavam por todo o país. 

Sem dúvida,  graças à implantação e consolidação do Poder Local 

Democrático  por via eleitoral a partir de 1976, Portugal seguiu o rumo do progresso 

social e do desenvolvimento económico cujas repercussões perduraram até ao 

presente.  

Por esta razão é publicamente reconhecida e relevante a importância duma 

gestão autárquica competente, criteriosa  e justa na administração dos recursos 

financeiros, visando a resolução dos problemas locais e necessidades coletivas dos 

munícipes. 

O Poder Local Democrático continua a ser um dos pilares fundamentais para o 

desenvolvimento económico e cívico dos Portugueses.                                                                            

Cada vez mais precisamos de construir uma governação mais eficiente e, 

consequentemente, mais eficaz, para o nosso concelho. Não pode nem deve competir 

às oposições, a destruição deliberada e sistemática da imagem e dos bons resultados 

da governação autárquica. Saibamos aproveitar o contributo esclarecido e crítico de 

todos. Sem exceções. Isso não nos diminui, antes nos engrandece e nos melhora, 

assim tenhamos a coragem de o exercitar na vida e na política. 

Depois de um grande esforço de qualificação, levado a cabo nos últimos 43 

anos, há que prosseguir na procura de soluções, de modo a dar-se resposta aos 

anseios da nossa população, tendo em conta os desafios que se avizinham. Nada está 

acabado, apenas começado. Por mais criatividade, empenho e competência 

demonstrados, todos devemos ter consciência que não é fácil governar um concelho 



pequeno e com recursos limitados. Porém, estar mandatado pelo povo, em 

democracia, pelos votos dos munícipes, dá aos órgãos autárquicos a legitimidade 

para, em consciência e liberdade, conduzirem os seus destinos em prol do bem 

comum, merecendo de todos nós, o máximo respeito e consideração pelo trabalho a 

desenvolver.  

Passados 45 anos, há que reconhecer que as gerações nascidas depois de 

1974, que não viveram a transição resultante da Revolução dos Cravos, consideram a 

democracia e liberdade, como uma realidade da vida tão inquestionável como o ar 

que respiram. Por isso torna-se imperativo ter sempre presente que a Democracia é 

um processo em construção que nunca está acabado. Pertence a todos os 

portugueses e não é monopólio de nenhum partido. Com a participação de todos, 

continuaremos Abril, contribuindo decisivamente para uma sociedade cada vez mais 

justa, mais livre, mais fraterna e mais solidária.   Viva o 25 da Abril!  Viva Alcochete! 

Viva Portugal!        


