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Assembleia Municipal 

EDITAL 
Nº 24/VIII/2004 

(Moção sobre a Revolução 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 2004, realizada no dia 27 de Abril de 2004, a Assembleia Municipal de 

Almada aprovou a seguinte Moção: 

MOÇÃO 

A Revolução de Abril pôs fim à ditadura fascista e à guerra colonial, restituiu a 

liberdade aos portugueses, consagrou direitos essenciais dos trabalhadores e dos 

cidadãos, promoveu mudanças positivas nos valores e mentalidades, impulsionou 

transformações económicas e sociais progressistas, abriu caminho à construção de 

um Portugal democrático. 

A Revolução de Abril concretizou sonhos e objectivos pelos quais lutaram e se 

sacrificaram durante quase meio século sucessivas gerações de portugueses, 

constituindo justamente um marco honroso e maior da nossa história. 

Celebrar hoje os 30 anos da Revolução de Abril significa não esquecer a opressão da 

ditadura fascista e recusar tentativas de branqueamento e desculpabilização do 

fascismo e da sua história. 

É contrariar o conformismo, a passividade e a perda de memória. 

É fazer engrossar a corrente de luta e de esperança contra as políticas que 

deliberadamente querem pôr em causa quase tudo o que foi conquistado com o 25 

de Abril. 
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É valorizar a modernidade e actualidade dos valores e do projecto libertador da 

Revolução de Abril como elemento indispensável de uma política que inscreva no 

futuro de Portugal uma efectiva democracia política, económica, cultural e social. 

A Assembleia Municipal de Almada, reunida no dia 27 de Abril, saúda a gloriosa 

revolução de Abril. 

VIVA O 25 DE ABRIL. 

 

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 2004 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
     (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


