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Quero começar por dar-vos conta da satisfação de estarmos aqui, presencialmente, a 

comemorar Abril. Na minha opinião não podíamos deixar de comemorar os 47 anos do 25 de 

Abril na rua, essa mesma rua que foi decisiva para a vitória do golpe dos Capitães nesse próprio 

dia de 1974, mas foi sobretudo decisiva em todo o processo revolucionário que se seguiu e que 

edificou a nossa democracia. 

Voltamos a celebrar o 25 de Abril em condições especiais, sob restrições determinadas pela 

pandemia que já leva mais de um ano. Neste contexto, sabemos que haverá discordâncias 

relativamente a estas comemorações, assim como às que estão a ocorrer no parlamento ou o 

desfile da Av. da Liberdade, sejam por preocupações legitimas com a segurança sanitária, seja 

devidas ao medo, pois não ignoramos que o medo tem sido um peso a asfixiar a nossa vida 

colectiva, seja também, não o ocultemos, vindas de quem em boa verdade não comemora 

habitualmente o 25 de Abril, antes pelo contrário. 

Pois bem, aqui no Concelho da Moita, as comemorações do 25 de Abril sempre tiveram um forte 

conteúdo participativo popular, onde o movimento associativo desempenha o papel central, e 

portanto estamos onde sempre estivemos, onde devemos e queremos estar: as autarquias, as 

colectividades e associações, a população, a assinalar a data mais importante da nossa história 

contemporânea. 

Para nós, Abril é desde há 47 anos sinónimo de esperança. A esperança num país e num mundo 

melhores, que ganhou asas com a Revolução dos Cravos, e agora a esperança de que estejamos 

finalmente no princípio do fim da maior crise sanitária do nosso tempo, que acarreta enormes 

consequências em todas as esferas da nossa vida. E é esse sentimento de esperança que nos 

impele a honrar a conquista da Liberdade que se comemora neste dia, usufruindo dessa 

Liberdade, responsavelmente, como é imperioso, mas recusando que deliberada ou 

inadvertidamente, a necessidade se transforme em hábito, e as restrições a que nos 

submetemos ao longo do ano que passou sejam transformadas na tal “nova normalidade” que, 

sem sequer o esconderem muito, os poderosos do país e do mundo e os poderes que comandam 

ambicionam impor à humanidade. 

Reconquistar a Liberdade, exercendo-a, é afinal do que se trata em cada celebração do 25 de 

Abril, em 2021 como em qualquer outro ano. 

Ao assinalar mais um aniversário da Revolução de Abril, não podemos contudo ignorar que as 

ameaças à Liberdade não começam nem se esgotam na situação decorrente da pandemia e no 

aproveitamento que dela se tenta fazer. O combate ao Portugal de Abril vem de longe, é certo, 

mas na verdade assume hoje formas, discursos e protagonistas diversificados, que acresceram 

ou substituíram aos mais antigos. Recolhem os frutos de anos e anos de branqueamento e 

ocultação da natureza e dos beneficiários do fascismo, de falsificação e ocultamento da história 

do processo revolucionário e das mistificações que desde 1976 procuraram legitimar a 

desconstrução das conquistas de Abril. 

Há na actualidade avanços perigosos na nossa sociedade que não devem ser menosprezados, 

sob pena de vermos em breve serem postos em causa pilares elementares do nosso sistema 

democrático. Não sendo um fenómeno específico do nosso país, aliás tem até desenvolvimentos 

mais graves em outros países, designadamente na União Europeia, tem por cá sido hábil na 

manipulação de problemas e insatisfações reais de largas camadas da população. 
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Mas a grande mistificação, que parece ir levando ao engano muitos portugueses, é a de atribuir 

ao sistema democrático e em última instância ao 25 de Abril, a origem dos males que afectam, 

e de facto afectam mesmo, tantos portugueses. 

E o grande embuste é levar esses portugueses a acreditar que afinal o sistema que empobreceu, 

oprimiu, humilhou, condenou ao atraso, forçou à guerra, em benefício de uma pequeníssima 

oligarquia, pode representar qualquer solução para resolver os problemas do povo e do país. 

A verdade é exactamente o contrário. É nos retrocessos causados pela reconstituição em muitos 

aspectos do Portugal anterior a 1974 que se situa a maior causa dos problemas com que se 

confronta o nosso país. 

Por exemplo, os populismos de todos os matizes cavalgam a existência de corrupção, mas 

ardilosamente escondem que a principal raiz da corrupção sistémica está na reconstituição da 

oligarquia económico-financeira que dominava o país antes de 74, a quem foi permitida e 

facilitada a recuperação dos grupos económicos que dominavam e voltaram a dominar a 

economia e a política do país, através designadamente das privatizações, das ppp’s e de outras 

negociatas da mesma índole. É nesse caldo insalubre onde se juntam os velhos e os novos 

“donos disto tudo” com os políticos que lhes são servis, que germina a corrupção que corrói a 

democracia. 

Mais 25 de Abril, e não menos, é o que faz falta para combater a corrupção, para fazer funcionar 

uma Justiça democrática, para fazer cessar o banquete com que a oligarquia, nacional ou 

estrangeira, se refastela com a riqueza produzida pelos trabalhadores em Portugal. 

O que precisamos é de mais 25 de Abril em todas as esferas na vida social: no primado da 

dignidade humana em todas as opções políticas, no combate a todas as formas de desigualdade 

e discriminação, no combate a todas as formas de racismo, xenofobia e exclusão social, no 

combate pela erradicação da pobreza e pela justiça social. Na recusa efectiva, e nas opções 

políticas consequentes, em continuar a tolerar que no nosso país cada vez mais se empobreça a 

trabalhar. 

Já agora, não deixemos de aprender as lições que a pandemia nos pode deixar e atentemos no 

que afinal se revela mais ligado ao 25 de Abril do que pode parecer. 

É que o país que luta contra a pandemia, pela saúde dos portugueses, pela protecção social, 

pelos direitos, pelo emprego, é o país de Abril, o que no nosso país ainda assenta nas conquistas 

de Abril. Pelo contrário, o país do 24 de Abril, o país dos monopólios, da alta-finança, dos grandes 

negócios, da submissão ao estrangeiro, esse faz o mesmo de sempre – lucra com as crises, 

prospera enquanto grande parte do povo e o país empobrecem. 

É o país de Abril – no Serviço Nacional de Saúde, nas autarquias locais, no sistema de segurança 

social, na escola pública – que defende os trabalhadores e o povo e que de novo demonstrou 

que apesar do definhamento a que foi submetido por décadas de políticas neoliberais, é o 

verdadeiro garante da resposta às necessidades e da defesa dos interesses de quem vive e 

trabalha no nosso país. 

Quero concluir com algumas observações mais centradas no nosso Concelho. 

Desde logo para referir as consequências da pandemia. É já evidente o grande impacto que este 

ano de causou na vida de muitos dos nossos concidadãos. Muitas empresas, sobretudo 

comerciis e de serviços, mas não só, estão a atravessar grandes dificuldades e poderá não ser 
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pequeno o numero das que não vao conseguir resistir; aumento do desemprego; aumento das 

situações de pobreza, com um crescimento significativo do número de famílias forçadas a 

recorrer a poios sociais e designadamente apoio alimentar. 

É verdade e é um importante indicador para nos dar esperança e confiança, que a situação tem 

melhorado significativamente nas últimas semanas, do ponto de vista do controle da doença, 

revelado na grande redução do número de novos casos. Entretanto iniciou-se o 

desconfinamento e está progressivamente a ser retomada a actividade normal em todos os 

sectores. No entanto, nada leva a acreditar que as consequências na economia e na sociedade 

se invertam rapidamente e por isso necessitamos estar preparados para enfrentar uma crise 

económica e social profunda e prolongada. 

A Câmara Municipal tem actuado em diversos âmbitos para responder à situação sanitária e às 

suas consequências. Decidindo novos apoios e alargando os existentes, quer dirigidos às 

actividades económicas locais, quer às famílias. Readaptando serviços e a organização do 

trabalho para conseguir assegurar os serviços públicos municipais essenciais face às muitas 

limitações impostas pelas necessárias medidas de protecção dos trabalhadores da autarquia e 

dos munícipes. Cooperando com as autoridades de saúde e o Serviço Nacional de Saúde, com a 

Segurança Social e com outros serviços públicos em todas as áreas a que fomos chamados a 

intervir. E não menos importante é o esforço que foi feito e que está a ter bons e evidentes 

resultados, em manter a programação de investimentos e acções previstas, bem como para 

adaptar a programação cultural e de animação às limitações impostas pela pandemia. A notável 

dimensão dos investimentos que estão já em curso e dos que estão para se iniciar ao longo deste 

ano, para além de representar importantes avanços em benefício das populações de todo o 

Concelho, significa também neste período de crise um fundamental alento à recuperação 

económica. 

As últimas palavras quero dirigi-las ao movimento associativo do Concelho, que está a ser 

dramaticamente atingido pela crise. Importa distinguir a situação as colectividades de cultura, 

recreio e desporto das associações que integram a rede social. 

No caso das primeiras, a suspensão forçada da quase totalidade da actividade há já mais de um 

ano tem terríveis consequências na sua sustentabilidade. O Município alargou os apoios e vamos 

continuar a fazê-lo, mas temos consciência de que isso poderá não ser suficiente para assegurar 

a recuperação de algumas associações. Torna-se necessário que sejam implementados apoios 

do Estado a este sector e torna-se mais importante que nunca o apoio dos associados e das 

populações para criar a força necessária para superar este período. O Movimento Associativo 

desempenha um papel insubstituível na comunidade e temos de unir esforços para a sua 

recuperação. 

Já no que se refere ao sector social, escasseiam as palavras para descrever e enaltecer o que 

tem sido a acção e o esforço das instituições que integram a rede social do Concelho. Numa 

parceria com as autarquias, que revelou aqui toda a sua virtuosidade, (permitam-me que faça 

aqui um parêntesis para deixar a justa referência ao papel destacado que as Juntas de Freguesia 

têm desempenhado no apoio às populações durante a pandemia.) as instituições sociais que 

actuam no Concelho, nas diversas vertente – infância, idosos, apoio alimentar, e outros – foram 

chamadas a um incrível acréscimo de esforço e de recursos e demonstraram – os seus 

trabalhadores, os seus dirigentes – os seus voluntários uma extraordinária dedicação e uma 

quase incrível resiliência. E a verdade é que responderam “Presente!”. E a verdade é que graças 
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à sua acção milhares de pessoas no nosso Concelho receberam o apoio e a ajuda que 

precisavam. 

Por isso são devedores do nosso sentido Obrigado. 

Estes tempos difíceis que nos coube viver poderão ao menos servir para nos lembrar, se é que 

alguém o esqueceu, que “a união faz a força”. Guiemo-nos por essa sabedoria popular e unamos 

esforços para continuar a construir um Concelho, onde orientados pelos Valores de Abril, se 

constrói uma vida melhor para quem aqui vive e trabalha. 

Viva o 25 de Abril 

Viva o Concelho da Moita 


