MOÇÃO SAUDAÇÃO 25 de ABRIL
Este ano celebram-se 48 (quarenta e oito) anos de uma data que tanto marcou a história
de Portugal: o 25 de abril de 1974.
Uma data que marcou o fim de um regime autocrático e egocêntrico; a data em que,
num ato heroico, a Liberdade e a Democracia foram restauradas e o mundo em que hoje
vivemos tornou-se uma realidade.
Este dia permanece, de forma intergeracional, na memória de todos os portugueses. Das
gerações mais velhas, mas também das gerações mais novas; das gerações que sobre
ele aprenderam nos livros, às gerações que o presenciaram e vivenciaram. Uma data
perpetuada no tempo, que marcou o fim de um capítulo e o início de um novo desígnio
na história de Portugal.
Com o auxílio dos militares, capitães de Abril, MFA e de muitos políticos e cidadãos
resistentes, o povo português providenciou ao país uma esperança de pluralidade
democrática, discussão e liberdade de expressão política e de integração europeia e
ocidental.
Não obstante, e concomitantemente, celebremos com o mesmo júbilo o dia 25 de
novembro de 1975. O dia que efetivou o 25 de abril de 1974. Inegavelmente, foi naquele
dia que o povo português rompeu com firmeza um país marcado por décadas de um
regime autoritário. Através da intervenção dos militares e políticos moderados, o povo
português foi libertado de qualquer tentativa de implementação de um novo regime
ditatorial e autocrático, adverso aos princípios democráticos renascidos no dia 25 de Abril
de 1974.
Comemoremos, portanto, estes dois momentos históricos. Quase meio século em que
nos é permitido viver como escolhemos viver, ter a liberdade de ter uma voz e o
privilégio de ser deputados nesta Assembleia.
Neste contexto, importa salientar o contributo dos partidos políticos democráticos e a
resistência indómita de muitas figuras de relevo que permitiram que Portugal fosse, hoje,

um país democrático, prestigiado, aberto e tolerante, integrado na União Europeia, em
pleno desenvolvimento político, económico e social.
O dia 25 de abril de 1974 é, sem dúvida, uma das mais importantes datas para o país.
Mas também o é o 25 de novembro de 1975.
Neste sentido, o Grupo de Lista do PPD/PSD propõe à Assembleia de Freguesia de
Alcabideche, reunida a 21 de Abril de 2022, que:
1. Se celebre e comemore o dia 25 de Abril 1974 de forma efusiva e integrando
todos aqueles que comungam com os princípios de Liberdade, Democracia e Paz.
2. Se preste homenagem a todos os heróis do 25; do 25 de abril de 1974 e do 25 de
novembro de 1975, como um sinal comum da verdadeira democracia em que
vivemos hoje.
3. Faça aprovar um voto de saudação para todos aqueles que permitiram, com a sua
resistência a regimes autocráticos e ditatoriais e cuja vida dedicaram à pluralidade
democrática e liberdade de expressão, que hoje se possa concretizar Portugal.

Portugal fez história, sim, no dia 25. No dia 25 de abril de 1974, mas também no dia 25
de novembro de 1975! Viva Portugal!

Alcabideche, 21 de Abril de 2022
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