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Chegamos ao mês de Abril do ano treze deste século, ou seja, 39 anos depois do 25 de Abril 
74, o que, pareceria ser um tempo para as sementes da paz, da justiça, da justiça social, do 
desenvolvimento, da cultura, da criatividade, da cidadania e da moralidade, tal qual, os jovens 
militares capitães e tenentes de 25 a 35 anos de idade,  que com o povo  fizeram o 25 de Abril 
idealizaram, tivessem dado frutos, e em que o espectro da fome, do desemprego, da corrupção 
e da ditadura nunca mais pudessem ser pensados, ou assombrassem os nossos dias, depois de 
instalada a democracia.

Nos meus 25 anos de idade, no 25 de Abril 74, como madeirense, ouvia 
falar dos reinos da Liberdade e do desenvolvimento social da Suécia, e 
nada disso, ou quase nada disso via na minha linda terra, a Madeira, mas 
de qualquer modo, apesar das dificuldades por ter perdido o meu pai, 
capitão do exército, lá ia vivendo ajudado pelas belezas da Terra,  pelas 
minhas convicções religiosas que abandonei pelas contradições que 
constatei,e por três anos de actividades de muito interesse cultural e 
desportivo na Mocidade Portuguesa, durante a direcção de um homem 
maravilhoso, o Dr. Bastos Machado,  após a sua morte tive um processo 
disciplinar por defender valores de moralidade e abandonei a Mocidade 
Portuguesa, mas de qualquer modo até a minha ida para a guerra, em 
1971 julgava positivamente o regime de Marcelo Caetano.
Todavia, ao chegar a Angola, ao ver a inutilidade da guerra, a mentira do 
Portugal uno do Minho a Timor, a exploração escrava de grande parte 
da população negra rebelei-me contra o sistema, e, em 1972, escrevia 
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uma carta a um camarada meu, a dizer que tínhamos de dar a volta a 
tanta mentira, corrupção. É com este espírito que regresso em 1973, e, 
logo, adiro ao movimento dos capitães, e na casa do Salgueiro Maia, em 
Setembro de 1973 se começa a desenhar um plano para a conquista da 
Democracia e o fim da guerra.
É a partir daqui que todos os sonhos são possíveis e a imagem de um 
Portugal livre e democrático se começa a desenhar e, então, para 
mim,como hoje,  democracia significava desenvolvimento, liberdade, 
justiça, dignidade e uma governação de sábios, pensamento que mais 
se veio a aprofundar com a participação do povo na resolução dos seus 
problemas, pós 25 de Abril.
Foi com o   Povo de Alcácer do Sal a Fronteira, passando por Coruche, 
Couço, Pegões, Vendas Novas, Mora, Ciborro,  Montemor, Escoural, 
S. Critovão, Évora,  Beja, Pias, Cabeção etc. etc. que aprendi o valor da 
democracia participativa/directa. Conheci a história de miséria dos 

trabalhadores agrícolas, e o modo desumano como os latifundiários 
os tratavam, e, então, começamos a erguer uma nova sociedade do 
trabalho, da   fraternidade, cultura, pão, habitação e desenvolvimento.
Porém, quando uns generosamente trabalhavam para este novo 
Portugal, outros conspiravam para a sua destruição e, assim, aconteceu 
um 11 de Maço 75, que obrigou o MFA ou parte deste a aprofundar 
medidas de controlo da economia e da transferência do poder das 
antigas classes possidentes, acreditei que para o MFA. Todavia, com o 
desenvolvimento deste novo quadro politico e com as suas consequências 
como: nacionalizações e reforma agrária, controlo operário,  um grupo 
maioritário do MFA, capitaneado por Vasco Lourenço e Ramalho Eanes, 
e por um ideólogo que diziam  ser do MRRP, Aventino Teixeira, acusam 
o MFA ou de parte deste, com Vasco Gonçalves à cabeça, de estarem ao 
serviço de um projecto totalitário, de supressão das liberdades do PCP.
É nesta conformidade que os nove, em 25 de Novembro 75, fazem uma 
acção militar contra a tal ala supostamente comunista do MFA, como 
era vista por Kissinger ,Carlucci, Willy Brandi e Mário Soares. Para toda 
esta gente o 25 de Novembro 75 era o regresso às virtudes iniciais do 
25 de Abril, conduzido pelos verdadeiros capitães do 25 de Abril,  a cujo 
grupo, por decisão deles, por exemplo outros e eu, já não pertencíamos, 
no meu caso por ser considerado talvez um militante encartado do PCP, 
como fui acusado pelo Chefe da Repartição de Pessoal do Estado Maior 
do Exército, apesar de só ter falado, já bem perto do 25 de Novembro 
de 75,  com um  dirigente do PCP de Évora, Dinis Miranda, por razões de 
segurança física de militantes do PCP.
Todavia, porque tinha andado nos movimentos sociais alentejanos, 
no processo da Reforma agrária que no que respeita ao MFA era pôr 
as terra incultas a produzir, passei a ser um executante do desígnios 
do PCP. PCP que dizia a terra a quem a trabalha, e o MFA, dentro da 
batalha da produção e do emprego, que  as terras incultas tinham  de 
ser cultivadas, e expropriadas, ou não, de acordo com a lei que viesse a 
ser promulgada, o que, também tardou, dando origem a movimentos 
massivos e sistemáticos de ocupação  de terras em Agosto 75, na zona do 
Couço dirigidos por um homem, uma força da natureza, o delegado do 
sindicato agrícola, o Canejo, bastante rebelde em relação ao PCP. Dizia-
se que ele era do PCP,b.
Para supostamente salvarem a democracia e o 25 de Abril, os militares do 
grupo dos nove e toda a direita militar vencedora no 25 de Novembro 
75 perseguiram  todos os militares que acharam que eram comunistas 
ou esquerdistas,ou seja os otelistas (seguidores do General Otelo) e os 
gonçalvistas (seguidores do  General Vasco Gonçalves) e instalam-se no 
poder, no  Conselho da Revolução até aos princípios da década de 80, 
com a missão de através da constitucionalização da democracia pelo 
voto popular, construírem  a tal sociedade democrática que sonháramos.
Mas foi isto que fizeram ?
No sul do país não o fizeram, e, pelo contrário, destruírem tudo o que 
foi iniciativa popular, promulgaram  uma lei, a de António Barreto, 
da Reforma agrária que foi a da recuperação dos latifúndios ou do 
abandono das terras, e, para isto, espancaram e mataram no Escoural, em 
1979 , o Caravela e o Casquinha, um com 19 anos.Então, era presidente 
da República Ramalho Eanes, 1º Ministra Lurdes Pintassilgo e ministro  
da administração interna Costa Brás.
Para mim, que, entretanto, estava a cumprir uma pena de prisão na 
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Vem por este 
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Viva o 25 de Abril! 

Viva Portugal! 

O Executivo 

A Revolução dos Cravos 
trouxe para Portugal 
um novo conceito de vida 
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a democracia. 
Este ano 
celebramos 39 anos 
de 25 de Abril e de 
liberdade. 

O Executivo
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Trafaria de 2 anos, por não me ter deixado matar,  tudo isto significava 
um irreversível caminho de afastamento do 25 de Abril, como registo 
nos meus diário de prisão,  apesar dos supostos guardiões  do 25 de 
Abril 74 estarem no Conselho da Revolução, mas, para este efeito, nada 
protegeram, e nada guardaram.
Depois segue-se o regresso  das famílias antigas patrocinado por Mário 
Soares,  a extinção do Conselho da Revolução em que os conselheiros 
vão para casa, e Vasco Lourenço dizendo que representa 90% dos 
capitães do 25 de Abril, cria a Associação 25 de Abril, de que Vasco 
Gonçalves foi sócio sem nunca ter desempenhado nenhum cargo.  
Também sou sócio da mesma, embora, sem nenhuma actividade que 
também não me é solicitada, apesar de me oferecer.... coisas...
O País ganha foros de desenvolvimento na década de 90, com muita e 
apreciável obra no poder local e mesmo de bem estar das famílias com 
os fundos Europeus,  contudo já em 1990 me parecia que  o dinheiro que 
circulava na economia não tinha correspondência com a nossa riqueza 
produzida, havia endividamento excessivo, e dessa má governação dei 
sinal ao governo de Cavaco da Silva, em 1990, com direito a resposta em 
que era afirmado que  sendo major do exército e ganhando 150 contos 
mês, em sede de IRS era dos trabalhadores por conta de outrem,dos   

6% mais bem pagos, fiquei, desde então, ciente do abismo e do desastre 
para que partíamos,e, onde, hoje estamos.
Se acrescentarmos a tudo isto  o que tem vindo a acontecer em termos 
de corrupção, destruição do estado, gestão danosa e odiosa, mentira, 
não posso deixar de ver que estamos a fazer um rápido caminho de 
regresso ao passado. De facto com esta Europa e com estes Governos 
não poderemos viver muitos mais anos em Democracia,  é verdade 
que  já vivemos numa ditadura financeira, mas  que para se completar e 
manter  vai precisar da ditadura politica.  Esta será um perigo real?
Penso que sim, e até mesmo poderá ser consentida, porque os poderosos  
meios de comunicação social, propaganda  que os inimigos da Liberdade 
e do desenvolvimento possuem, através da criação de um ambiente 
social e emocional de ansiedade, de TERROR E HORROR, podem levar  
amplas camadas da população a crerem que a DITADURA é a garantia 
mínima, para os sobreviventes desta catástrofe   continuarem vivos.
Mas o que digo como militar de Abril e cidadão perante este quadro tão 
sinistro?
DIREI NUNCA NADA ESTÁ PERDIDO ATÉ QUANDO SE LUTA, mas 
os perigos são reais, e  será preciso Organizar os Portugueses em 
torno de um projecto INTERGERACIONAL,  NACIONAL que defenda 
a INDEPENDÊNCIA NACIONAL, A LIBERDADE, A DIGNIDADE 
HUMANA e o DESENVOLVIMENTO, e, para isto, é mesmo 
necessário  a NAÇÃO, ser conquistada por um projecto aberto, mas 
onde  não  podem caber coveiros, mentirosos, corruptos, eunucos e 
mercenários.
UM SÓ CAMINHO NOS RESTA LUTAR COM TODAS AS FORÇAS 
E SABEDORIA PARA CRIARMOS O PORTUGAL DEMOCRÁTICO 
E JUSTO QUE IDEALIZAMOS NO 25 DE ABRIL 74, e que  está 
realmente suspenso, por  governações incompetentes e indecentes.
POR PORTUGAL E ABRIL LUTEMOS! 

Andrade da Silva
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Saudação ao 25 de Abril
Trinta e nove anos se vão comemorar sobre a passagem do 25 de abril de 1974. É 
sem dúvida, uma data histórica que deve continuar a pairar sobre a memória de 
todos os portugueses, uns porque conhecem as verdadeiras razões que levaram 
o movimento dos capitães, com o apoio de muitos lutadores pela liberdade a 
instaurar a Democracia em Portugal, outros embora tendo nascido após essa data 
deverão também refletir, fazendo um esforço, para também eles conhecerem a 
história de Portugal, cujo regime tanto oprimiu o povo Português antes do 25 de 
abril.
É certo que, 39 anos volvidos houve e continua a haver avanços e recuos perante o 
sistema democrático em que vivemos, basta olharmos um pouco, para repararmos 
que muitos direitos dos portugueses conquistados após o 25 de abril estão a ser 
postos em causa.
O que se constata no dia a dia: mais desemprego, mais fome, menos proteção à 
saúde, subida em flecha dos preços dos bens de consumo, cortes nos aumentos 
salariais, o não cumprimento para as Autarquias da Lei das Finanças locais, a não 
permissão do desenvolvimento do País impedindo o investimento público o que 
leva a que não haja investimento privado. Enfim um sistema que contribui para 
a grande evasão fiscal numa sociedade onde os ricos são cada vez mais ricos e 
os pobres são cada vez mais pobres. Não foram estas as esperanças que o Povo 
Português alimentou após a madrugada daquele histórico dia de abril, e o que 
o Movimento dos Capitães na sua ação libertadora soube interpretar sobre os 
verdadeiros sentimentos do Povo Português.

Vamos ser fortes e com coragem continuaremos a honrar o 25 de abril, 
desmitificando aqueles que se servem das palavras e alusões ao 25 de abril 

para apenas atingirem os seus fins e os seus objetivos, desrespeitando as regras 
mais elementares da Democracia.

No seu 39º Aniversário Viva o 25 de abril
Viva Portugal

O Executivo da Junta de Freguesia da Venda Nova


