
                         

    
 

SAUDAÇÃO 

25 DE ABRIL SEMPRE! 

Aproxima-se a data da libertação do povo Português, o 25 de Abril. 

Vamos comemorar os 42 anos em que os valores de Abril derrubaram o estado fascista, que durante 48 

anos esmagaram os direitos do povo, mergulhando o País num subdesenvolvimento profundo, sem 

liberdade nem direitos humanos. 

O 25 de Abril, foi em toda a história do País, uma realidade política, onde as transformações económicas 

e sociais, foram brilhantes, com a conquista da liberdade, do Poder Local Democrático e de inúmeras 

conquistas, consagradas na constituição da República Portuguesa, que este ano comemora os 40 anos. 

Com a constituição, chegou um Portugal novo, uma República soberana, baseada na dignidade da 

pessoa humana na vontade popular, empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária 

num estado de direito democrático. 

É a maior conquista de Abril de 1974, é o garante dos direitos, liberdades e garantias do povo Português. 

A revolução de Abril, só foi possível, com a dinâmica de massas e da luta desenvolvida com a aliança 

povo/Movimento das Forças Armadas, que levou às grandes transformações económicas, políticas, 

sociais e culturais, com o desmantelamento do estado fascista. 

Durante várias décadas, a resistência e a luta das massas populares, mantem vivos os ideais de Abril, 

consubstanciados nas eleições de 4 de Outubro, mantendo vivas as conquistas da revolução de Abril. 

A reunião pública da União de Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, reunida no 

dia 23 de Março, pelas 15h00, deliberou: 

 Saudar os 42 anos da revolução de Abril, nomeadamente os capitães de Abril e o Povo em 

geral. 

 Saudar o 40º aniversário da Constituição da República Portuguesa. 

 Continuarmos a luta pela implementação dos valores de Abril a todos os níveis da sociedade 

portuguesa. 

 Exortar a população a integrar-se nas comemorações do 25 de Abril, nas iniciativas do 

Movimento Associativo e nas manifestações do 24 de Abril, no Barreiro e 25 de Abril, na cidade 

de Lisboa. 

 

VIVA O 25 DE ABRIL! 
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