Exmo.. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia da União das freguesias de Gondomar
(S. Cosme), Valbom e Jovim,
Exmo. Sr. Presidente da União das frequesias de Gondomar (S.Cosme), Valbom e Jovim
Jovim,
Exmos. Srs. Membros da Assembleia de Freguesia,
Exmos. Srs. Membros do Executivo,
Entidades
Gondomarenses,
Hoje comemoramos a liberdade!
Hoje comemoramos a vida!
Hoje mais do que nunca o 25 de Abril, além denos fazerrecordar
recordar histórias, afirma-se
afirma
como
lição de civismo e de humanidade
humanidade.Vivemos um período na Historia Mundial que,com
certeza, não estaríamos a espera
espera, em que os tempos de mudanca e o salto para o
desconhecido, como foi o dia 25 de Abril de 1974, nos dá apossibilidade
possibilidade, como nos deram
a 46 anos, de mudar, evoluir em sociedade, em humanid
humanidade
ade e em espirito de unidade
nacional e mundial.
Não nos podemos restringir a apresentar meros discursos pelo que representam,
deveremos sim unir-nos e criar uma sociedade à qual o 25 de Abril abriu caminho,no
caminho,
entanto mais prática e efetiva.
Muito se tem perdido de valores e de princípios basilares da Democracia
Democracia, mas tambem de
unidade, de espíritode entreajuda, havendo um excesso de individualismo,oportunismo
individualismo
e
falta de visão de Estado.
A democracia é a liberdade!
A ela sempre regressamos quando
quando, do presente, não antevemos os contornos do futuro.
futuro
Por isso, ao longo dos 46 anos da nossa democracia, fomos construindo novas formas de
estar em sociedade, com a globalização e a interdependência das economias
economias.Tudo isso no
momento que vivemos nos leva a refletir sobre o nosso papel neste contexto global.
Falar de Abril e da Revolução dos Cravos
Cravos, deveria ser algo que nos obrigasse a uma
reflexão sobre:
 o que foi este dia?
 como é encarado/vivido hoje?
 como queremos que o seja no futuro?
Hoje mais do que tudo temos que recordar
recordar,, em contingência e em respeitoás imposições
dela resultantes para todos os portugueses, o dia 25 de Abril como uma forma de nos
recriarmos como Sociedade, como um Pa
País e com o orgulho de ser português
Obrigado. Viva Abril!
Viva Portugal!
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