MUNICIPIO DE ALMADA
Assembleia Municipal

EDITAL 23/VIII/2005
(Moção de Saudação ao 25 de Abril)

EU, JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DO CONCELHO DE ALMADA

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Abril de
2005, realizada no dia 27 de Abril de 2005, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a
seguinte Moção:

MOÇÃO
E em Portugal passou a dividir-se o tempo no
“antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril”
“25 de Abril, uma data que é preciso saudar e comemorar”
Saudar Abril é, antes de mais, saudar os militares que, com coragem, determinação e
patriotismo o tornaram possível.
Saudar Abril é dizer um sentido obrigado a todos os que, ao longo de décadas, arriscando a
sua própria liberdade e muitas vezes a própria vida, interpretaram e mobilizaram vontades,
mantiveram clandestinamente informação não censurada, que resistiram, que nunca
deixaram de lutar e por isso de acreditar que os ventos da liberdade seriam, um dia,
suficientemente fortes para derrubar um regime de opressão e obscurantismo, autista e
fechado ao mundo e à evolução dos tempos e da história.
Saudar Abril é reconhecer o papel de um povo que, contrariando as ordens dos militares,
saiu à rua, numa explosão de alegria e emoção, consagrando a acção militar, tornando-a
irreversível, sonhando individual e colectivamente, exigindo a libertação imediata dos
presos políticos, o reconhecimento dos mais elementares direitos de cidadania, o fim da
guerra colonial e o reconhecimento dos povos à auto-determinação e independência.

2

MUNICIPIO DE ALMADA
Assembleia Municipal

EDITAL 23
Comemorar Abril é partilhar, nomeadamente com aqueles que já nasceram no pós 25 de
Abril, a história desses tempos apaixonantes, não para saudosamente recordar mas para
manter bem abertas as “portas que Abril abriu”, ampliando-as no sentido do futuro e da
modernidade.
– Uma prática política transparente, de trabalho, rigor, e liberdade no respeito pela
vontade livremente expressa.
– Uma prática de justiça e fraternidade, de exigência de igualdade de direitos
políticos, sociais e culturais, de abertura ao mundo, no respeito pelas minorias e
pela diferença.
Comemorar Abril é dar testemunho de persistência na luta por aquilo que consideramos
justo, é exercer os nossos direitos de cidadania em todos os fóruns da nossa vida
colectiva, é não deixar que a desilusão por sonhos adiados, por derrotas ou recuos, nos
faça cruzar os braços!

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E
IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO.

Almada, em 28 de Abril de 2005

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)

