PAZ, PÃO, POVO E LIBERDADE
25 DE ABRIL
Este ano assinalamos o 47º aniversário da Revolução de Abril.
Nunca tanto como hoje, fruto da crise pandêmica e social que atravessamos, se torna necessário
comemorar e recordar tal Revolução e momento de profunda viragem do panorama político e
social do nosso país.
A Revolução de Abril trouxe conquistas políticas, sociais, económicas e culturais que a
Constituição da República soube acolher e foram a fonte essencial para um acelerado
desenvolvimento do nosso País com uma profunda e galvanizante participação dos trabalhadores
e das populações, permitindo uma sociedade livre da repressão, da censura, das prisões e da
tortura de muitas mulheres e homens democratas e patriotas que lutaram pela liberdade e pela
democracia.
A Revolução de Abril de 1974 e a aprovação da Constituição da República de 1976, como
corolário daquela, constituíram o acto mais elevado de afirmação, de soberania e independência
nacionais, daí resultando a consagração do Poder Local Democrático.
Importa, assim, apelar a que toda a sociedade portuguesa, se una em torno desta conquista e a
afirme como baluarte de um país livre e democrático, dizimando algumas tentativas de afirmação
de ideias totalitaristas e extremistas nos diferentes extremos politico que a reboque da actual
situação procuram aproveitar a mesma apresentando-se como uma (falsa) alternativa e
esperança.
Portugal e o seu povo, há 47 anos, deu provas da sua maturidade e tenaz vontade de prosseguir
o caminho democrático.
Deixamos, assim, aqui o nosso apelo para que a sociedade saiba honrar o legado recebido de
quem por muitos e muitos anos lutou, alguns perecendo e sofrendo por tal, sempre com o
objectivo alcançado da afirmação da democracia, enquanto caminho para a paz, para o pão e
para a liberdade.
Viva o Democracia;
Viva a Liberdade;
Viva o Povo;
Viva para sempre 25 de Abril;
Viva Portugal.
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