MUNICÍPIO DE ALMADA
CÂMARA MUNICIPAL
40º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 1974
24 de Abril de 2014
Intervenção do Presidente
da Câmara Municipal de Almada
Comemorar a Revolução de Abril
A Liberdade
A Paz
A Vitória no caminho da democracia, do progresso e da justiça social, que queremos para o nosso
povo e para o nosso país.
Festejar a própria festa de participação e unidade popular que representa a Revolução de Abril.
Evocar a enorme capacidade e força transformadora que resulta da mobilização popular, motivo
da nossa inabalável confiança num futuro melhor.
Saudar
•
Os Capitães de Abril e o Movimento das Forças Armadas, as Associações e Clubes de
Militares;
•

Saudar o Coronel Andrade da Silva que teve um papel destacado, designadamente em
Almada, na ocupação de posições junto ao Cristo Rei e na libertação de presos políticos
detidos no presídio da Trafaria;

•

Saudar todos os que resistiram à ditadura e Homenagear todos os que, resistindo,
sofreram para que o fascismo fosse derrubado;

•

Saudar todos os que pela sua disponibilidade para lutar e para construir, desde o
primeiro momento têm defendido Abril e a Constituição, e ajudado a transformar para
melhor a nossa terra e o nosso país;

•

Saudar a Comissão Promotora e a Comissão de Honra destas Comemorações do 40º
Aniversário da Revolução de Abril e através deles saudar os jovens, os idosos, os
trabalhadores, todos os homens e mulheres desta nossa terra de Almada;

•

Saudar a nossa Comunidade Educativa e o nosso Movimento Associativo;

•

Saudar os homens e as mulheres da Ciência, da Cultura, do Desporto e de tantas outras
áreas da nossa sociedade que se destacaram e destacam iluminando com o seu saber e
exemplo o nosso caminho comum.

•

Saudar os Autarcas que serviram e servem Almada por livre escolha do voto popular;
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•

Recordar os que já não estão entre nós, e de entre eles o José Vieira, o primeiro
Presidente de Câmara Municipal Eleito, e sem esquecer Emília Lídia, lembrar Carlos
Mourinho, que nos deixou há 1 ano depois de ter dedicado um largo período da sua vida
a Almada como Presidente da Junta de Freguesia do Pragal;

•

Saudar a Maria Emília Neto de Sousa que, como Autarca, serviu Almada desde a Primeira
Hora de Liberdade e se constitui pela obra realizada enquanto Presidente da Câmara,
como uma das mais destacadas figuras do Poder Local Democrático no nosso país;

•

Saudar os trabalhadores da administração pública, vítimas de uma injusta política de
sacrifícios que lhes está a ser imposta e o seu esforço para em difíceis condições defender
e manter o serviço público de qualidade, seja na área da administração geral, na saúde,
no ensino, como nas áreas de segurança e soberania;

•

Saudar os reformados e pensionistas que duramente atingidos nos direitos conquistados
com uma vida de trabalho, são ainda em muitos casos o sustento dos seus filhos e netos
atingidos pelo desemprego, pela precaridade laboral e empurrados para a emigração;

•

Saudar a juventude que generosamente estuda, trabalha e luta por construir o seu futuro
e todos aqueles que com a sua iniciativa voluntariosa se batem para levar a solidariedade
a todas as casas.

Para todos peço uma forte salva de palmas
Denunciar:
•

Os que pela sua ação ou omissão nos têm afastado de Abril;

•

Os que nos negam o direito à saúde, ao ensino, à segurança social, à cultura e a uma vida
digna;

•

Os que nos negam o direito à família, a uma habitação, a um salário digno e um trabalho
com direitos;

•

Os que negam o nosso direito à construção do nosso futuro comum, vendendo à alta
finança corrupta e exploradora a soberania nacional, a democracia e os nosso direitos
fundamentais;

•

Os que atacam o Poder Local Democrático e a sua autonomia, designadamente ao imporlhe a eliminação de freguesias, e que pretendem retirar às populações o direito de
defender como seus o ambiente e a água.

Apelar
•

À mobilização e à luta conjunta de todos por Abril;

Porque com o Povo Unido, Abril jamais será vencido

Comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril, Praça da Liberdade, Almada
24 de abril 2014
Intervenção do Presidente a Câmara Municipal de Almada, Joaquim Judas

MUNICÍPIO DE ALMADA
CÂMARA MUNICIPAL
Unidos afirmamos a nossa determinação em lutar convosco e a nossa confiança em que juntos
voltaremos a ter as nossas onze Freguesias;
Unidos asseguraremos a qualidade e a propriedade da nossa água, do nosso ambiente;
Unidos garantiremos a independência de Portugal num Mundo de Paz e Cooperação entre os
povos;
Unidos asseguraremos para sempre a Liberdade;
Unidos recuperaremos os nossos direitos;
Unidos construiremos um Portugal, de Progresso, mais Justo e Solidário.
Com confiança e alegria, porque as dificuldades não nos dobram, sejam aquelas que más
políticas nos levantam, sejam as que a natureza nos coloca.
•

É com ação e grande festa que também vamos defender a Costa da Caparica.

•

Para provar que as tempestades não nos assustam.

•

Nos dias 14, 15, 16 e 17 de Agosto, na Costa brilhará o “Sol da Caparica” um grande
Festival de Música Portuguesa, com mais de 30 artistas e grupos.

Almadenses,
Está nas nossas mãos defender e construir Abril.
Viva Almada
Viva o Poder Democrático
Viva o 25 de Abril
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