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Caríssimas e Caríssimos Concidadãos 

Nas comemorações do 48º aniversário da Revolução de Abril, do Dia 

da Liberdade, que marcou a mais bela e relevante página da nossa 

história coletiva contemporânea e, simultaneamente, aquela que é 

consensualmente reconhecida, à quem e além-fronteiras, como a 

mais bem sucedida operação militar jamais realizada, a todos, de 

forma emocionada mas imensamente feliz, com grande orgulho e 

sentido da responsabilidade com que hoje aqui me encontro, na 

qualidade de representante dos Capitães de Abril, cumprimento. 

Começo por saudar as legítimas representantes do Poder Local 

Democrático aqui presentes. 

Saúdo também, e de forma particularmente reconhecida e 

agradecida, os Militares e os antigos Combatentes que hoje aqui 

estão connosco.  Mas não posso, nem devo, nem quero deixar de 

saudar e recordar todos aqueles que aqui não estão, Militares e Civis, 

que, por via da inexorável ação do tempo já partiram, mas sobretudo 

aqueles que com coragem e determinação exemplares, nos teatros 

de guerra mas também como perseguidos, presos, torturados e 

mortos permitiram que hoje aqui possamos estar, em Liberdade, a 

comemorar mais um 25 de abril e todas as inúmeras conquistas que 

a revolução nos trouxe.     

Saúdo finalmente a todas e a todos que hoje nos honram com a sua 

presença, povo anónimo, do qual os anteriormente referidos, 

representantes do Poder Local Democrático e Militares emanam. 

Porque acima de tudo somos e sempre seremos todos, orgulhosos 

Portugueses.  

Quem não tem memória e desconhece ou esquece a história, incorre 

no risco de não ter um futuro alicerçado na valorização do que já 



conquistámos e na legitima ambição de querer e exigir ter, com 

responsabilidade, mais e melhor.   

Nesta reflexão a que me proponho nos próximos breves minutos, 

ouso dirigir-me aos mais velhos, levando-vos a recordar o muito que 

ao longo destes 48 anos já conquistámos, mas sobretudo aos mais 

novos, os filhos da madrugada já nascidos no pós 25 de abril de 1974.  

Porque se nós, os mais velhos, nunca poderemos esquecer tudo o 

que já conquistámos e temos o dever de defender, porque nada 

podemos dar como definitivamente adquirido, não é menos certo 

que temos igualmente a obrigação inalienável de transmitir aos mais 

novos o legado que construímos e herdámos, para que estes 

prossigam, com bases sólidas o caminho que nos conduza a uma 

sociedade cada vez mais livre, mais progressista, mais equitativa, 

mais justa e mais solidária na construção de um futuro cada vez 

melhor para as gerações atuais e vindouras e que verdadeiramente 

honre a memória dos nossos antepassados.  

Permito-me então a todos e a todas recordar algumas das muitas 

conquistas que diretamente decorreram do 25 de abril de 1974 e que 

hoje aqui especialmente comemoramos, porque é isso que hoje aqui 

comemoramos, mas que, sobretudo, temos de cultivar e defender 

todos os dias do ano em casa, nas escolas, nos locais de trabalho, nos 

movimentos associativos, culturais, desportivos, recreativos e de 

cidadania.         

Para quem não saiba ou esteja mais esquecido! 

- Eleições Livres que nos permitem escolher e usufruir coletivamente 

das nossas escolhas quer ao nível do Poder Central quer do Poder 

Local democráticos;  

- A Lei de todas as Leis, a Constituição da República Portuguesa que 

de forma clara, inequívoca e com compromisso tem plasmados os 

grandes princípios e valores que nos regem coletivamente; 

- O Direito à Liberdade de Expressão, de Reunião, de Manifestação e 

de Associação; 



- O Direito à Igualdade mas sobretudo à Equidade de oportunidades; 

- O Direito ao Trabalho com direitos, incluindo o Direito à Greve; 

- O Direito aos denominados subsídios de férias e de natal; 

- O Direito à Negociação Coletiva, devidamente organizada através 

de Associações e Sindicatos; 

- O Direito à Habitação condigna; 

- O Direito à Educação, em termos universais e tendencialmente 

gratuita; 

- O Direito à Saúde, em termos universais e tendencialmente 

gratuita; 

- O Direito ao Salário Mínimo Nacional; 

- O Direito à Proteção Social em todas as fases da vida e sempre que 

nos encontramos em situação de especial vulnerabilidade; 

- O Direito à Reforma com a inerente, e digna, compensação 

financeira após uma vida de trabalho; 

- O Direito à Igualdade e não discriminação independentemente da 

ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 

condição social ou orientação sexual; 

- Os Direitos especiais de Maternidade e Paternidade; 

- O Direito à ampla Liberdade individual, com responsabilidade, ou 

seja, sempre tendo por base o respeito integral pela Liberdade 

individual do próximo. 

Estes são apenas alguns dos muitos exemplos das conquistas 

fundamentais que a revolução de abril de 1974 nos permitiu, em 

termos coletivos e individuais.  

Repito, são estas conquistas que hoje aqui comemoramos e que às 

primeiras horas do dia 25 de abril de 1974, por intervenção dos 

Militares, se começaram a construir. Estas e muitas outras de entre 



as quais não poderemos nunca esquecer o final de uma guerra injusta 

que vitimou muitos milhares de Militares Portugueses e que muitos 

mais ainda deixou com marcas físicas e psicológicas que ainda hoje 

perduram.  

Mas sendo certo que a operação levada a efeito naquela madrugada 

foi da responsabilidade dos cidadãos em uniforme, não é menos 

certo e vos garanto que nós, Militares, bem o sabemos e nunca 

esqueceremos, que o sucesso da revolução só foi possível de 

consumar, e consequentemente permitir a transição para o Portugal 

democrático, porque o Povo a ela aderiu de imediato e através da 

aliança POVO-MFA demonstrou que esse era, só poderia ser, o 

caminho. 

Honremos, pois, todas e todos os portugueses, Militares e Civis, os 

vivos mas sobretudo os que já não estão entre nós, que fizeram e 

apoiaram decisivamente o 25 de abril de 1974, mas também todas e 

todos os portugueses que com a sua luta, o seu empenho, dinamismo 

e motivação, diariamente pugnam pela defesa de tudo o que já 

conseguimos mas, ainda assim, não se conformam e, com plena 

responsabilidade e ambição legítimas contribuem e exigem que 

tenhamos um Portugal cada vez melhor. 

VIVA O 25 de Abril! 

VIVA A LIBERDADE! 

VIVA O POVO PORTUGUÊS! 

VIVA PORTUGAL! 

   

 

 


