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Intervenção Politica, no Clube de Praças, nas Comemorações 

do 25 de Abril de 2022 

Do 1º Tenente Florindo Paliotes 

Militar de Abril  

Digníssimos 

 Presidente e membros da mesa da Assembleia Geral do Clube de 

Praças! 

 Presidente da Direção e restantes membros da Direção do Clube 

de Praças! 

Presidentes de Junta de Freguesia presentes; 

Presidente da Direção da Associação dos Oficiais das Forças 

Armadas; 

Presidente da Direção da Associação Nacional de Sargentos; 

Presidente da Direção da Associação de Praças;  

Camaradas militares e convidados; 

Senhoras e Senhores presentes 

Boa tarde! 

Dizer-vos que é uma honra para mim ao ser-me incumbida a 

missão de usar da palavra, em representação da CDAP, nesta 

cerimónia, tão singela e simultaneamente tão significativa e 

profunda porque  

Comemoramos o aniversário da Revolução de Abril.  
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E sobre essa madrugada de Abril Sophia de Mello Breyner 

escreveu: 

Esta é a madrugada que eu esperava 

O dia inicial inteiro e limpo 

Onde emergimos da noite e do silêncio 

E livres habitamos a substância do tempo 

Por isso, comemoramos o 25 de Abril de 1974! 

Essa madrugada que todos nós que eramos nascidos esperávamos 

Esse dia inicial inteiro e limpo  

O dia que do solo, alimentado pelos corpos que tombaram na luta 

contra a ditadura e o fascismo, brotaram os cravos vermelhos para 

obstruir a alma das espingardas, então empunhadas, pelos briosos 

Militares do Movimento das Forças Armadas, os Militares de Abril. 

O dia quando acordámos e emergimos da longa noite Fascista! 

Com esta comemoração avocamos   as conquistas, direitos e valores 

de Abril, consagrados na Constituição da República Portuguesa, 

aprovada a 2 de Abril de 1976! 

E livres habitamos, vivemos e sentimos, a substância do tempo que 

agora é nosso, porque agora é livre! 

Como grande acontecimento histórico, a data que celebramos não foi 

um banal incidente ido, mas sim o corte total com o passado 

obscurantista e retrogrado de um regime fascista, com a maioria da 

sociedade portuguesa sujeita à exploração pelas classes dominantes 

e à imposição pelo regime de instrumentos de ensino e cultura 

retrógrados, orientados para o pensamento único e direcionados 
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para a aceitação da politica da guerra, da ignorância, das 

perseguições, da tortura e da morte. 

A alvorada de Abril trazia consigo a democracia politica articulada 

com a democracia económica, cultural e social e o direito à 

emancipação e à liberdade.   

Nesse dia! 

Nesse dia, 25 de Abril de 1974, foi o nascer de um novo tempo e de 

um novo caminho para a liberdade de pensar, escrever e de criar, foi 

o início de um novo pensamento livre, para as mulheres e para os 

homens da cultura e das artes! Mas também, a liberdade de reunião, 

de associação e manifestação para o povo honesto e trabalhador, até 

ali, amordaçado e condenado ao obscatorismo e à miséria. 

Digamos que renasceu a Liberdade! 

Renasceu a liberdade naquele dia, no dia 25 de Abril de 1974 as ruas 

apinhadas do Povo, até aí reprimido, que saiu à rua e disse que a 

revolução extravasou das Unidades Militares e envolveu a Nação! 

Preservando o sentimento que o MFA seria a garantia das aspirações 

e interesses da esmagadora maioria da população portuguesa (algo 

inédito nas Forças Armadas Portuguesas ao longo dos séculos da 

sua existência) o Povo rapidamente abraçou a revolução como sendo 

sua, conduzindo-a através da intervenção e direção da luta pela sua 

libertação. 

O Povo que almejando o bem-estar e o desenvolvimento, dava inicio 

a várias iniciativas que conduziram ao desmantelamento do aparelho 

fascista rumo à democracia plena e ao exercício do Poder.   
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Foi, pois, a sublevação militar conduzida pelo Movimento das Forças 

Armadas, que rapidamente se transformou na revolução popular e 

embebeu a vida de todos os que ansiavam pela liberdade, numa 

singular aliança do Povo com o MFA. 

É na conjunção da força do MFA com a vontade e força popular que 

se torna importante enaltecer, também, o contributo decisivo da 

Revolução Portuguesa para o fim da guerra e da ocupação militar 

que o fascismo impunha aos Povos irmãos da ex-colónias em África 

e na Ásia.  

Também aí, nesses territórios, com as populações dilaceradas pela 

guerra, a liberdade e a democracia se ergueram de um conflito que 

deixou milhares de mortes e estropiadas, desagregou e deixou 

marcas insaráveis não só nas famílias portuguesas como nas 

famílias dos territórios onde a guerra se desenvolveu. 

 A Revolução de Abril foi, assim, uma revolução libertadora das 

vontades e das aspirações do Povo Português e dos Povos das ex-

colónias. Introduziu profundas transformações na vida nacional 

traduzidas em impagáveis avanços e conquistas que hoje perduram 

como valores e referências para a consolidação de um Portugal livre, 

democrático e independente. 

Podemos e devemos concluir então, que a Revolução de Abril foi a 

rutura com o regime fascista, determinada pela ação dos militares do 

MFA seguida da ação das massas populares eliminando a estrutura 

politica, militar e socioeconómica que estava assente na organização 

repressiva e obscurantista da ditadura fascista. 

Não poderíamos deixar de recordar quão importante o movimento 

libertador se tornou, também dentro da Instituição Militar e quanto se 
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cuidou para que as Forças Armadas se transformassem num órgão 

garante da liberdade, da democracia e da independência nacional. 

Para que tal fosse possível os oficiais, sargentos e praças imbuídos 

no espirito da revolução e politicamente mais esclarecidos, 

envidaram esforços para fortalecer os seus camaradas ao 

compreenderem os objetivos do Movimento da Forças Armadas e as 

responsabilidades que estavam reservadas aos Militares na estrutura 

do Estado de Direito Democrático.  

É neste contexto que nasce a CDAP – Comissão Dinamizadora das 

Praças da Armada a 15 de Agosto de 1974. 

A CDAP que assentou a sua legitimidade democrática e institucional, 

em 2 Grandes Plenários Gerais de Praças da Armada, que tiveram 

lugar no Auditório da Escola Naval, contando com participação de 

mais de 2 000 praças em cada um deles, tendo como convidados: a 

hierarquia da Marinha e vários membros do Conselho da Revolução 

e no último dos quais contou com a presença do, então, 1.º Ministro, 

do 6.º Governo Provisório, o Almirante Pinheiro de Azevedo. 

Reconhecida pela estrutura superior da Marinha e do Chefe de 

Estado Maior da Armada, a CDAP esteve representada em todas as 

estruturas político-militares da Marinha.  

De recordar que a CDAP deliberou, na altura e em homenagem à 

Revolta dos Marinheiros de 1936, considerar e celebrar, como data 

simbólica, o dia 8 de Setembro como “O Dia da Praça”. 

Dia, comemorado em 1974 e 1975, no quase ano e meio da 

existência da CDAP, com a presença dos Marinheiros da Revolta, 

então ainda vivos, que tornaram aqueles momentos em símbolos 

históricos para as Praças da Armada.  
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A CDAP, apoiou em todas as unidades navais, as Comissões de 

Bem-Estar, fomentou a criação de bibliotecas, boletins de 

informação, criou o Jornal “Rumo” e um Programa de Rádio “A Voz 

da Armada” na antena um, que foi para o ar semanalmente até à sua 

extinção em resultado do golpe contrarrevolucionário do 25 de 

Novembro de 1975. 

Promoveu, também, inúmeras iniciativas culturais e desportiva 

E, sobretudo, desenvolveu um importante papel reclamativo na 

defesa dos interesses e do bem-estar da Praças da Armada.  

Hoje é com satisfação e orgulho que, nós então Praças da Marinha 

de Guerra Portuguesa, com muita honra, verificamos que esses 

valores e objetivos continuam bem vivos nos pressupostos da 

criação, tanto do Clube de Praças da Armada, digno anfitrião deste 

nosso Almoço de confraternização, como da Associação de Praças. 

Atividades que, embora de forma diferente também se 

desenvolveram ao nível das categorias de Oficiais e Sargentos e foi 

destes embriões e destas sementes que nasceram, cada uma a seu 

tempo, a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, a Associação 

Nacional de Sargentos e Associação de Praças que coletivamente 

defendem os interesses e direitos dos Militares, erguendo e fazendo 

ouvir a sua voz, como cidadãos fardados conscientes dos seus 

deveres Militares e das responsabilidades na defesa militar da 

República.  

Por tudo isto, hoje, podemos considerar sem relutância, que a 

Revolução de Abril foi o maior acontecimento da História Portuguesa 

Contemporânea. 
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Dizemo-lo, com muita dignidade e brio, porque ela, a Revolução de 

Abril, representou claramente que não foi um processo de transição 

entre “regimes” a que os seus detratores a quiseram e ainda hoje 

pretendem reduzir.  

Vem a propósito relembrar quando um Governo, em 2004, tentou 

remeter as comemorações oficiais da Revolução de Abril, para uma 

mera “Evolução” no retrocesso ao bolorento tempo das catacumbas 

salazarista e marcelistas. 

Recapitulo aqui que é imperativo afirmar que da Revolução de Abril 

permitiu estruturar e construir a Constituição da República 

Portuguesa que consagrou os direitos e as liberdades dos 

Portugueses e a sua contribuição positiva para estabilizar a 

organização politica e social do País e da Sociedade Portuguesa. 

Neste capítulo é de realçar a contribuição decisiva do Militar de Abril, 

o então General Costa Gomes, investido na mais alta magistratura 

do Estado, quando a 2 de Abril de 1976, não esperando que lhe 

apresentassem o diploma aprovado, se deslocou pessoalmente ao 

Palácio de São Bento, e aí, perante os deputados eleitos pelo Povo, 

promulgou o documento que passaria a ser o mais importante da 

estrutura jurídica, politica e administrativa do País e que tinha sido 

democraticamente aprovado pela grande maioria dos deputados da 

Assembleia Constituinte. 

Também nesse momento os Militares de Abril, os Militares do MFA, 

estiveram presente e simbolicamente, entregaram ao Povo 

Português o Poder de prosseguir o seu destino. 
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Por isso!   

Tendo presente o papel histórico do 25 de Abril de 1974, lançamos 

daqui um grito de alerta aos democratas e revolucionários para que 

eles também o façam, contra os que, ao abrigo de uma maioria 

temporária e volátil, na Assembleia da Republica, com a conivência 

da comunicação social, propriedade dos grandes grupos 

económicos, rugem por outras comemorações, querendo igualá-las 

a diversas datas, quando, estas não foram mais do que 

acontecimentos no processo de assunção da democracia e da 

liberdade. 

A isso dizemos NÃO!  

Dizemos não, porque Abril não se confunde com estranhos e 

obscuros trilhos que percorrem o tecido politico em Portugal!  

Digníssimos Camaradas, Senhoras e Senhores com quem 

partilhamos este dia e já que a minha intervenção se está a 

alongar queria ainda dizer que: 

Por tudo o que acabei de referir e o que lhe está subjacente, 

afirmamos que comemorar o 25 de Abril de 1974, não é comemorar 

uma qualquer data.  

Comemorar Abril é trazer consigo (connosco) o espirito dos que se 

dispuseram a arriscar a sua liberdade e a sua vida. 

Comemorar Abril é, simultaneamente, homenagear os Militares de 

Abril e os Homens e as Mulheres que foram perseguidos, torturados, 

presos, tombaram na luta durante a caminhada do Povo Português 

para este novo tempo e para este novo percurso de liberdade e 

democracia! 
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Isto é, prosseguir, em liberdade, com os valores e os direitos de Abril, 

como condição indispensável à futuridade de Portugal livre e 

Independente e ao futuro do Povo Português livre, porque Abril 

transporta e mantém consigo marcas profundas e insubstituíveis na 

vida presente, e contém experiências e vivências da Democracia e 

da liberdade, indissociáveis no percurso da humanidade para a 

libertação.  

Tal como aqui nós o fazemos, por esse País adentro milhares e 

milhares de homens e mulheres confirmam que comemorar a 

Revolução de Abril, constitui um importante momento de afirmação 

da luta pela liberdade e pela democracia. 

Essas comemorações são a afirmação do que a Revolução de Abril 

representou enquanto processo de transformação económica, social 

e cultural com uma particular importância na construção e 

transformação de um Portugal desenvolvido e soberano. 

Infelizmente, hoje, aparecem alguns, ou talvez os mesmos que 

exploraram o Povo Português ou os filhos deles, a pretenderem aliar 

o golpe contrarrevolucionário de 25 de Novembro, ao dia libertador 

do 25 de Abril, tentando esvaziar o significado «Maior» do 25 de Abri 

de 1974l. 

É importante sublinhar que se a realidade de Portugal, hoje, continua 

a ter a marca da Revolução de Abril e de muitas das suas conquistas 

que o grande capital não conseguiu destruir, tem também a marca 

negativa desse processo contrarrevolucionário e dos graves 

problemas que o acontecimento gerou. 
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Camaradas! 

A situação que vivemos interpela-nos a todos, convocando-nos para 

a nossa participação nas comemorações de Abril, na defesa dos 

direitos inscritos na Constituição da República Portuguesa, mas 

também para continuarmos a lutar para que Portugal continue a ser 

uma República soberana e independente, baseada na dignidade da 

pessoa humana e empenhada na construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária como preconiza o artigo primeiro da Constituição da 

República Portuguesa! 

Assim será importante deixar o brado tão alto quanto podermos: 

Viva o 25 de Abril de 1974 

Viva Portugal Uno e Democrático! 

25 de Abril sempre! 


