
                                                                                                        

 

Voto de Saudação ao 25 de Abril 
 

Celebramos, este mês de Abril, 48 anos sobre a madrugada libertadora em que um 

pronunciamento militar, a que se seguiu rapidamente a adesão generalizada da população, 

permitiu o derrube do regime político que oprimia o país e os povos das ex-colónias, que 

esmagava as liberdades mais elementares dos cidadãos e que suportava a exploração 

desenfreada dos trabalhadores em favor de um pequeno número de grupos económicos. 

 

Celebramos Abril e o movimento popular que se desenvolveu a partir daquela data e que 

proporcionou a definição e a consolidação das liberdades tão duramente conquistadas, e o 

desenho de uma nova organização política avançada, que ficou consubstanciada na 

Constituição de Abril de 1976. 

 

Celebramos Abril no ano em que, pela primeira vez, vivemos mais dias em democracia do 

que os dias que vivemos em ditadura. E por isso faz hoje particular sentido celebrar esta 

data, quando parece haver um esquecimento dos tempos e das situações ocorridas durante 

os 48 anos de ditadura, em que o povo português se viu privado das mais elementares 

liberdades. 

 

Celebramos Abril num momento em que por toda a Europa alastram ideologias e 

movimentos que pretendem repor valores extremistas e radicalismos, norteados por 

práticas onde têm lugar a xenofobia, o racismo e a falta de respeito pela condição humana. 

Celebramos Abril porque também em Portugal esses movimentos assumem um crescimento 

que nos deve preocupar e devemos combater.  

 

Celebramos Abril num ano em que a guerra assolou a Europa e muitos ucranianos se veem 

privados da sua liberdade, oprimidos pela violência de uma guerra ou pela força do exílio. 

 

Celebrar o 25 de abril é não só saudar a Liberdade e a Democracia, como saudar o Poder 

Local Democrático. Este mesmo que, a nós eleitos, nos permite aqui estarmos no exercício 

de uma função participativa. 

 

 

 



 

Para que a Revolução se mantenha viva é impreterível assegurar a dignidade e os direitos 

fundamentais de todas as gerações, fazendo e refazendo Abril, dia após dia.  

 
 
Os Deputados Municipais Independentes do movimento dos Cidadãos Por Lisboa vêm 
propor à Assembleia Municipal de Lisboa, reunida em 26 de Abril de 2022, que delibere: 
 
 

1) Prestar homenagem a todos os portugueses e portuguesas que lutaram contra a 

ditadura e contra o colonialismo, em prol da liberdade, da igualdade e da 

democracia; 

2) Saudar todos os que, não tendo vivido então, fazem a Revolução sua, porque os 

valores universais de Abril pertencem a todas as gerações; 

3) Enviar este voto à Presidência da República, à Assembleia da República, ao Governo, 

aos Grupos Parlamentares e à Associação 25 de Abril. 

  
 
Lisboa, 25 de Abril de 2022 
 
 
Os Deputados Municipais Independentes dos Cidadãos Por Lisboa, 

 

 

 

   Miguel Graça          Daniela Serralha 

 


