
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTEL

SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL

Comemoramos  o  quadragésimo quarto  aniversário  do  25  de  Abril  de
1974,  um  dos  momentos  mais  marcantes  e  determinantes  da  nossa
história coletiva.

O 25 de Abril não é apenas uma data simbólica. 

É a data em que o povo português festeja o momento em que um grupo
de  militares  deu  corpo  a  uma  inquebrável  vontade  de  mudança  e
consolidou a luta de um povo pela liberdade.

Uma data que jamais poderá ser esquecida. 

Uma data que representa a vitória da liberdade e da democracia e que
tornou possível a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e
fraterna.

Em 25  de  Abril  de  1974  Portugal  abriu  caminho para  a  Democracia,
conquistando o direito à participação política, ampliando os direitos de
cidadania e desenvolvendo o estado social.  Nesse dia,  Portugal  abriu
caminho  à  democratização  da  educação,  à  concretização  do  Serviço
Nacional de Saúde e à garantia do direito à habitação.

O 25 de Abril  representa a força de um povo e evoca a conquista da
liberdade  de  expressão  e  de  reunião,  a  criação  do  poder  local
democrático, as eleições livres, o fim da guerra colonial e o início de um
novo caminho de desenvolvimento.

O 25 de Abril  leva-nos a lembrar os valorosos militares que estiveram
com  o  povo  português  na  conquista  dos  direitos  fundamentais  e
demonstrar  a  nossa  gratidão  a  todos  os  homens  e  mulheres  que
tornaram e tornam possível que hoje vivamos em liberdade.

O projeto político iniciado a 25 de Abril de 1974 deve continuar a ser a
referência no caminho sobre o qual devemos todos os dias continuar a
construir um País livre, democrático e plural.

A Assembleia Municipal de Portel saúda o 44º Aniversário do 25 de Abril
e reitera a necessidade de todos os dias continuarmos a construir Abril
na permanente defesa de um País livre, democrático e plural.

Viva o 25 de Abril.

* Moção apresentada pelos eleitos do Partido Socialista e aprovada por 
unanimidade.
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