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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Exmos. Senhores e Exmas. Senhoras Deputados Municipais, 

Exmas. Senhoras Vereadoras e Exmos. Senhores Vereadores, 

Exmos. Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, 

Exmas. Senhoras e Exmo. Senhor Presidentes das Assembleias de Freguesia, 

Exmo. Senhor Comandante da Base Aérea Nº 6 

Ilustres e distintos autarcas e demais convidados, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Assinalamos, hoje, 40 anos da Revolução de Abril! 

Uma das maiores realizações históricas do Povo Português, verdadeiro acto 

de emancipação nacional e social, desencadeada pelo acto heroico do 

levantamento militar do Movimento das Forças Armadas (MFA), logo 

acompanhado pelo Povo, que transformou profundamente a realidade 

nacional e com enormes repercussões internacionais. 

Revolução de Abril que, culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 

anos de ditadura, realizou profundas transformações democráticas, 

políticas, económicas, sociais e culturais no País que abriram uma janela de 

liberdade para um novo período da história colectiva do Povo e do futuro de 

Portugal 

Por isso, hoje comemoramos 40 anos do início da construção do mais bonito 

projecto levado a cabo por nós, por todos nós!  

Um projecto, iniciado por mulheres e homens que, sem medo e partilhando 

de uma profunda convicção, ousaram enfrentar um sistema que coarctava 

sonhos, interrompia vidas e corroía a esperança. 

 

Um projecto que nos trouxe conquistas e direitos: o direito à educação, à 

saúde, ao subsídio de desemprego, a férias, à segurança social. Um projecto 

que instituiu o sistema nacional de saúde e que abriu portas à elaboração de 

uma constituição da República progressista. 
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Um projecto que pôs sectores estratégicos da economia ao serviço do Povo e 

do País, que nos tirou do marasmo e da obscura subserviência a valores que 

não nos levavam a lado nenhum e que nos fecharam sobre nós próprios, 

impedindo o desenvolvimento, não só enquanto país, como inclusivamente 

enquanto indivíduos. 

Um projecto de sociedade que consagrou os grandes valores da Revolução 

de Abril, que criaram profundas raízes na sociedade portuguesa e que se 

projectam como realidades, necessidades objectivas, experiências e 

aspirações no futuro democrático de Portugal! 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Afirmei que este é um projeto de todos nós. Afirmo aqui, hoje, nesta sessão 

comemorativa, que este projecto é um sonho inacabado e, por isso, somos 

nós que temos a obrigação, em memória de todos aqueles que o iniciaram e 

em prol das gerações futuras, de o continuar e de o defender. 

 

Mia Couto, escritor moçambicano, escreveu um dia “ O que faz a andar a 

estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva” 

 

Permitam-se que ouse adaptar esta afirmação, dizendo que enquanto 

sonharmos e tivermos a capacidade de defender essa realidade conhecida e 

experienciada, o projeto de Abril permanecerá vivo! 

 

E é isto mesmo que, particularmente na conjuntura em que atualmente 

vivemos, temos de fazer: continuar o sonho e afirmar os valores de Abril! E, 

permitam-me a redundância, continuar o sonho que nos fez sonhar que um 

Portugal melhor era possível. 

 

Um sonho e um projecto de sociedade, que alguns pretendem abandonar e, 

mais grave ainda, querem fazer esquecer e destruir! 
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Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Comemoramos os 40 anos do sonho de Abril, num quadro em que o País vive 

um dos mais graves e dolorosos períodos da sua longa história. Um período 

de total confronto com as alegrias e esperanças que as portas de Abril 

abriram ao nosso Povo. Um período em que Portugal vive uma grave crise 

económica e financeira, em que o País está sob uma inaceitável intervenção 

externa que agride a sua soberania e põe em risco a independência nacional, 

acompanhado de um profundo ataque do governo PSD/CDS a pilares 

estruturantes do regime democrático, que degrada direitos, fere liberdades 

do povo português, empobrece o País, empurra para o desemprego e a 

emigração milhares de portugueses, subverte a Constituição da República e 

põe em causa o futuro do País e dos Portugueses. 

 

A política praticada nestes últimos 40 anos desmantelou e continua a 

desmantelar o aparelho produtivo português, generaliza a corrupção, 

aumenta as desigualdades sociais, promove a desconfiança nos agentes 

políticos, destrói conquistas sociais fundamentais! 

 

Continuamos a ter um modelo de produção assente em actividades de baixo 

valor acrescentado, trabalho precário e não qualificado. O desemprego 

atinge já mais de 800 mil portugueses e nos últimos três anos encerraram 

mais de 16.000 empresas. 

 

O direito à saúde é cada vez para menos, quando foi pensado para ser para 

todos. O acesso à saúde está cada vez mais dependente dos rendimentos e da 

origem social, deixando para os mais necessitados o acesso a um pacote 

mínimo de serviços. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 
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Mais uma vez, o Orçamento de Estado para 2014, aprovado na Assembleia 

da Republica, representa um profundo retrocesso no que à qualidade de 

vida dos portugueses diz respeito, designadamente na eliminação e 

compressão de direitos duramente conquistados. 

 

O Governo está a reconfigurar o Estado para atingir um Estado mínimo para 

as famílias e para os pequenos empresários e um Estado máximo para a 

banca e para os grupos económicos. 

Não foi com isto que os obreiros de Abril sonharam e concretizaram! 

 

Também o poder local democrático, algo que nos diz directamente respeito, 

não tem escapado a esta política de terra queimada. A democracia na sua 

expressão mais próxima das populações está diariamente a ser posta em 

causa, seja com diplomas legislativos que mais não visam que atrofiar 

serviços, atrasar respostas e prejudicar a prestação do serviço público aos 

cidadãos, seja com a extinção de centenas de freguesias em nome do 

argumento demagógico de maior eficácia e rentabilização de custos. 

 

Minhas senhoras e meus senhoras,  

 

A afirmação do Poder Local é essencial à vida política portuguesa e é uma 

exigência de Abril! 

Tal como já afirmei, o “Poder Local, como o resultado de um processo de 

construção, empenho, honestidade, dedicação e competência de 

praticamente três gerações de portugueses, de milhares de autarcas e de 

múltiplas formações político – ideológicas, que contribuíram decisivamente 

para atenuar os atrasos em que o País se debatia… e pugnaram pela criação 

de condições materiais adequadas à satisfação das necessidades básicas das 

suas populações…” é um sonho de Abril e uma das suas mais belas 

conquistas!  

 

E é algo pelo qual nos bateremos até ao limite das nossas forças. 
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Foram os eleitos locais, conjuntamente com as populações, que construíram 

e beneficiaram escolas, que apostaram na alfabetização, que construíram e 

renovaram infraestruturas, que ergueram equipamentos desportivos, 

culturais e sociais, que facilitaram o acesso à cultura, ao desporto e à 

solidariedade social, mas, também, ajudaram a combater o atraso 

económico! 

 

Efectivamente, parece ser hoje consensual, com exceção de quem nos (des) 

governa, de que o País ganhou, e muito!, com o Processo de Descentralização 

Política e Administrativa alcançada, com a Autonomia do Poder Local, hoje 

consagrada constitucionalmente. 

 

Mas, minhas senhoras e meus senhores, 

 

Actualmente, assistimos a uma verdadeira campanha de desvalorização do 

trabalho desenvolvido pelos autarcas portugueses, sobrevalorizando os 

fenómenos negativos existentes, em detrimento das experiências 

francamente positivas que ao longo destes anos de democracia aconteceram. 

 

Por nós, eleitos na Câmara Municipal de Alcochete, tudo continuaremos a 

fazer para que a génese do poder local seja respeitada. E foi isso mesmo que 

fizemos quando avançámos com a decisão de regenerar a nossa frente 

ribeirinha, tornando não só o nosso território mais competitivo como 

aumentando a sua atractividade, criando, assim, um efeito multiplicador no 

que diz respeito ao potencial investimento que pode ser realizado, elevando, 

consequentemente, a qualidade de vida das nossas populações. 

 

Ou ainda quando, apesar da conjuntura difícil, tudo fazemos para consolidar 

a nossa actividade, num esforço por vezes titânico de controlo das contas 

públicas, mantendo, em simultâneo, a qualidade da prestação do serviço 

público às populações, sempre com a nossa principal força motriz, os nossos 

trabalhadores, com todo o seu empenho e dedicação! 
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Este é um sonho e um valor de Abril. E é este sonho e este projecto que nos 

fazem caminhar!  

Porque as conquistas políticas, económicas, sociais e culturais de Abril 

representam importantes direitos e avanços, devemos comemorar Abril, 

lutando contra as políticas de regressão social. 

Porque Abril nos deu a Liberdade, devemos continuar a comemorar Abril 

contra o obscurantismo, a demagogia, a mentira e os objectivos 

antidemocráticos, que querem pôr em causa a democracia política de Abril, 

nomeadamente no Poder Local. 

Porque entendemos que as comemorações de Abril devem ser um tempo e 

um momento de afirmar a indignação e a recusa contra as forças que 

pretendem ajustar contas com Abril, defendemos, igualmente, que também 

devem ser um tempo para a unidade e a convergência dos patriotas, dos 

homens e das mulheres que acreditam nos valores de Abril, em defesa da 

Constituição, da exigência de ruptura com as atuais políticas e na afirmação 

de soluções alternativas, em defesa da democracia, da Liberdade, da Paz e do 

Desenvolvimento de Portugal!  

 

Gabriel Garcia Marquez, dizia que “a vida é uma sucessão contínua de 

oportunidades”. Acreditamos que este é o momento para agarrarmos mais 

esta oportunidade de tudo fazermos para que Abril se cumpra, nem que para 

isso tenhamos que Gritar Liberdade! 

 

VIVA O 25 DE ABRIL! 

VIVA ALCOCHETE! 

VIVA PORTUGAL! 

  

 

 

 


