UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA SINTRA
Assembleia de Freguesia

MOÇÃO
44 Anos de Abril
Na passada Quarta-feira comemoramos o 44.º aniversário da Revolução do 25 de Abril, num
momento de grande incerteza tanto a nível Europeu como a nível Mundial.
Devemos recordar, em especial aos mais jovens, esta data maior da nossa História. Uma
data não tão longínqua como possa parecer a alguns e como possam querer fazer parecer
outros.
Devemos recordar aos mais Jovens que há apenas 44 anos, Portugal vivia subjugado e
submerso no maior obscurantismo politico.
Os portugueses viviam sob um clima de tensão e de constante ameaça por parte de um
regime totalitário e bafiento.
Há apenas 44 anos este país testemunhou a libertação de centenas de presos políticos
encarcerados nas masmorras da PIDE, nomeadamente nas fortalezas de Peniche e de
Caxias.
Devemos relembrar aos Jovens que foi o 25 de Abril que permitiu grandes e significativos
progressos na vida de todos os Portugueses em áreas como Educação, Saúde – com a
criação do SNS -, Organização do Poder Local, Direito dos Trabalhadores se organizarem em
Sindicatos Livres e ou Comissões de Trabalhadores e as comemorações do 1.º de Maio em
Liberdade.
Devemos relembrar aos Jovens que Portugal travara há apenas 44 anos uma guerra colonial
além-fronteiras onde uma grande parte da sua Juventude morreu e outros regressaram
estropiados.
Temos que relembrar as histórias da História do nosso país. As vidas dos homens e mulheres
que suportaram o insuportável durante a ditadura fascista. Dos muitos que viveram com o
“coração nas mãos” temendo pelo destino dos seus filhos. E porque o tempo tem tanto de
bom conselheiro como de traiçoeiro, não podemos permitir que as gerações mais novas
percam a noção da importância desta data, que foi o ponto de viragem para uma
sociedade democrática, participativa e livre, para um país mais justo, evoluído, europeísta;
e para um Estado responsável por todos os seus cidadãos e respeitado pelo mundo.
Fazer-se respeitar e ter uma voz no conjunto das Nações não será, certamente, tarefa fácil,
num contexto de globalização e de mudança constantes. Mas Portugal tem conseguido
fazer valer a sua posição enquanto Nação, tem demonstrado o seu valor, e depois de ter
andado “por mares nunca dantes navegados”, possui hoje uma democracia forte e
equilibrada.
Para o Partido Socialista, que também comemorou no passado dia 19 de Abril o
45.ºaniversário da sua fundação, comemorar o 44.º aniversário do 25 de Abril é o reafirmar
de valores pelos quais desde sempre nos debatemos e dos quais não abdicamos nunca
porque os mesmos estão na base da nossa matriz republicana, igualitária e democrática.
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No entanto, estes valores jamais podem ser dados como adquiridos, especialmente num
Mundo onde o medo pretende subjugar a liberdade de escolha e o dinheiro procura
capturar a dignidade do Trabalho.
Por tudo isto, celebrar o 25 de Abril e o 1.º de Maio é honrar a memória dos militares de Abril
e a todos os democratas que arriscaram as suas vidas e impedir o retrocesso, ainda que
mascarado de modernidade.
A crise que se viveu e ainda se vive na Europa, mais do que um crise financeira é una crise
de valores, um combate subterrâneo entre forças de progresso e de retrocesso, entre quem
quer continuar a construir o futuro ou repetir trágicos erros do passado.
Comemorar o 25 de Abril e o 1.º de Maio mais do que uma vocação histórica, deve, antes,
continuar a construir um estimulo para todos quantos continuam a combater pela
Liberdade, pela democracia e por um Portugal de desenvolvimento, de inclusão e de justa
distribuição da riqueza produzida.
Por eles e por todos os que sonharam e fizeram um Portugal maior, o grupo político do
Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Agualva e Mira
Sintra, assinala esta data e saúda também todos os trabalhadores do Concelho de Sintra
que, a 1 de maio, celebrarão igualmente o dia do trabalhador e propõe que a Assembleia
de Freguesia da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra aprove a presente Moção.
Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra,
26 de abril de 2018
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