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Cumprem-se 45 anos desde que emergimos da noite e do silêncio. O 25 de 
Abril foi esse momento original que deu
democracia e a dignidade, que acabou com as detenções, torturas e 
assassinatos políticos levados a cabo pelo Estado, que permitiu pôr fim a uma 
guerra colonial injusta e iníqua para quantos nela participavam dos dois 
lados, e que conseguiu o feito historicamente incomparável de alcançar tudo 
isto sem derramamento de sangue. Sem sangue do lado dos derrotados, isto é, 
não esquecendo as quatro pessoas que nesse dia perderam as suas vidas, 
alvejadas por agentes da PIDE na António
democrático deve ainda a devida homenagem: João Arruda, Fernando 
Gesteiro, Fernando dos Reis e José Barnetto.

Abril foi democracia e descolonização, mas foi também desenvolvimento. Trouxe consigo a criação 

do Serviço Nacional de Saúde e de um verdadeiro sistema universal de Segurança Social, permitiu a 

democratização do acesso ao ensino, a erradicação do analfabetismo, a emancipação das mulheres, 

a quase eliminação da mortalidade infantil, o combate às formas mais indignas 

foi também Maio, trazendo direitos e democracia ao mundo do trabalho: a criação do salário 

mínimo, o direito à greve, a protecção contra o despedimento arbitrário, os 13º e 14º meses, o 

direito a gozar licenças de parentalidade, as 40 h

desemprego. 

A gratidão por todas estas conquistas deve manifestar

representar os nossos valores como comunidade. É de saudar a criação em breve do Museu da 

Liberdade no forte de Peniche, por onde passaram mais de 2500 presos políticos, e a inauguração 

no dia de hoje do Memorial aos Presos e Perseguidos Políticos, no Chiado, bem como a proposta de 

transformação do antigo edifício da PIDE no Porto num Museu da Resistência. Mas já vai 

também tempo de se acabar de retirar os nomes dos dirigentes da ditadura das ruas e 

equipamentos do Portugal democrático, como a ponte em Vila Franca de Xira que continua a 

ostentar o nome do primeiro Presidente da República do Estado Novo.

Um pouco mais de Abril 

se 45 anos desde que emergimos da noite e do silêncio. O 25 de 
Abril foi esse momento original que deu aos portugueses a liberdade, a 
democracia e a dignidade, que acabou com as detenções, torturas e 
assassinatos políticos levados a cabo pelo Estado, que permitiu pôr fim a uma 
guerra colonial injusta e iníqua para quantos nela participavam dos dois 

e que conseguiu o feito historicamente incomparável de alcançar tudo 
isto sem derramamento de sangue. Sem sangue do lado dos derrotados, isto é, 
não esquecendo as quatro pessoas que nesse dia perderam as suas vidas, 
alvejadas por agentes da PIDE na António Maria Cardoso, e a quem o Estado 
democrático deve ainda a devida homenagem: João Arruda, Fernando 
Gesteiro, Fernando dos Reis e José Barnetto. 

Abril foi democracia e descolonização, mas foi também desenvolvimento. Trouxe consigo a criação 

nal de Saúde e de um verdadeiro sistema universal de Segurança Social, permitiu a 

democratização do acesso ao ensino, a erradicação do analfabetismo, a emancipação das mulheres, 

a quase eliminação da mortalidade infantil, o combate às formas mais indignas 

foi também Maio, trazendo direitos e democracia ao mundo do trabalho: a criação do salário 

mínimo, o direito à greve, a protecção contra o despedimento arbitrário, os 13º e 14º meses, o 

direito a gozar licenças de parentalidade, as 40 horas de trabalho semanal, o subsídio de 

A gratidão por todas estas conquistas deve manifestar-se nos símbolos que escolhemos para 

representar os nossos valores como comunidade. É de saudar a criação em breve do Museu da 

niche, por onde passaram mais de 2500 presos políticos, e a inauguração 

no dia de hoje do Memorial aos Presos e Perseguidos Políticos, no Chiado, bem como a proposta de 

transformação do antigo edifício da PIDE no Porto num Museu da Resistência. Mas já vai 

também tempo de se acabar de retirar os nomes dos dirigentes da ditadura das ruas e 

equipamentos do Portugal democrático, como a ponte em Vila Franca de Xira que continua a 

ostentar o nome do primeiro Presidente da República do Estado Novo. 

se 45 anos desde que emergimos da noite e do silêncio. O 25 de 
aos portugueses a liberdade, a 

democracia e a dignidade, que acabou com as detenções, torturas e 
assassinatos políticos levados a cabo pelo Estado, que permitiu pôr fim a uma 
guerra colonial injusta e iníqua para quantos nela participavam dos dois 

e que conseguiu o feito historicamente incomparável de alcançar tudo 
isto sem derramamento de sangue. Sem sangue do lado dos derrotados, isto é, 
não esquecendo as quatro pessoas que nesse dia perderam as suas vidas, 

Maria Cardoso, e a quem o Estado 
democrático deve ainda a devida homenagem: João Arruda, Fernando 

Abril foi democracia e descolonização, mas foi também desenvolvimento. Trouxe consigo a criação 

nal de Saúde e de um verdadeiro sistema universal de Segurança Social, permitiu a 

democratização do acesso ao ensino, a erradicação do analfabetismo, a emancipação das mulheres, 

a quase eliminação da mortalidade infantil, o combate às formas mais indignas de miséria. E Abril 

foi também Maio, trazendo direitos e democracia ao mundo do trabalho: a criação do salário 

mínimo, o direito à greve, a protecção contra o despedimento arbitrário, os 13º e 14º meses, o 

oras de trabalho semanal, o subsídio de 

se nos símbolos que escolhemos para 

representar os nossos valores como comunidade. É de saudar a criação em breve do Museu da 

niche, por onde passaram mais de 2500 presos políticos, e a inauguração 

no dia de hoje do Memorial aos Presos e Perseguidos Políticos, no Chiado, bem como a proposta de 

transformação do antigo edifício da PIDE no Porto num Museu da Resistência. Mas já vai sendo 

também tempo de se acabar de retirar os nomes dos dirigentes da ditadura das ruas e 

equipamentos do Portugal democrático, como a ponte em Vila Franca de Xira que continua a 
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A mais importante celebração das conquistas do 25 de Abril faz-se porém todos os dias, através da 

exigência de uma democracia mais robusta, participada e socialmente justa. Passa pela defesa da 

escola e universidade públicas contra as tentativas de torná-las menos universais e gratuitas, por 

assegurarmos que o Serviço Nacional de Saúde continua a ser um factor central de dignidade 

humana e qualidade de vida para todos e não uma fonte de lucros para alguns. Passa pelo reforço 

substancial da provisão pública de habitação, o grande pilar de Abril que ficou por construir, sector 

em que Portugal tem um grande atraso face aos restantes países europeus e que se encontra hoje 

sob especial pressão das dinâmicas do mercado. Passa por repor e aprofundar direitos, dignidade e 

democracia no mundo do trabalho, combatendo a precariedade e impedindo a arbitrariedade. 

Passa pela defesa da segurança social contra as lógicas de financeirização e contra as propostas que 

visam reduzir a sua dimensão de solidariedade. 

Celebrar e defender um Portugal livre e democrático requer também a defesa intransigente dos 

direitos, dignidade e liberdade de todas e todos, especialmente aqueles que são confrontados com 

as piores formas de dominação, discriminação e violência racistas, machistas e homofóbicas. E 

exige que não esqueçamos que Portugal celebra 45 anos de liberdade num contexto internacional 

em que, num país após outro, a democracia e as liberdades têm estado em recuo, subvertidas e 

desmanteladas por líderes e governos brutais e autoritários. O nosso país tem sido uma feliz 

excepção, mas para que continue a sê-lo são necessárias vigilância constante e intransigência face 

às tentativas de branqueamento e legitimação daqueles que atacam a democracia e o estado de 

direito, como o ignominioso Sérgio Moro que esta semana cobriu de desonra a Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa e se prepara para regressar em breve a Portugal para umas 

vergonhosas conferências do Estoril que ainda há poucos anos deram também palco a Viktor 

Orbán. 

Se vivemos hoje num país livre, digno, democrático e desenvolvido, é ao 25 de Abril e a quem o 

construiu, nessa madrugada e nas conquistas que se seguiram, que o devemos. 45 anos volvidos, os 

portugueses que não tinham então ainda nascido, como eu, são já uma maioria, mas nem por isso 

estamos menos gratos. Esta gratidão traz consigo a responsabilidade de honrarmos quem lutou 

pela liberdade, de exercermos vigilância constante contra os inimigos da democracia e de 

construirmos todos os dias um pouco mais de Abril. 
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