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EDITAL 
Nº 25/VIII/2004 

(Moção/Deliberação 
«O 25 de Abril de 1974 é de Todos Nós») 

 

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/DELIBERAÇÃO 

No dia 25 de Abril os cidadãos portugueses conquistavam a liberdade e a real 

democracia pela qual há tanto tempo ansiavam, foi sem dúvida um dia que ficará 

para sempre como um marco da história de Portugal. Tivemos oportunidade de 

conhecer o verdadeiro valor da liberdade, tendo sido uma das maiores conquistas 

dos cidadãos. A liberdade é sem dúvida um dos maiores valores da humanidade e os 

portugueses perceberam isso e fizeram deste dia um dia de todos e para todos nós. 

Após tantos anos de ditadura houve finalmente um ponto de viragem que foi 

importantíssimo, para que todos os portugueses tenham liberdade de expressão e 

vivam em democracia. 

O 25 de Abril levou a que tenhamos hoje uma das democracias mais consolidadas e 

até maduras do mundo, sendo este um facto pelo qual os portugueses devem sentir 

orgulho. Portugal conseguiu libertar-se da opressão e da ditadura mas infelizmente 

ainda existem povos que vivem sobre a força brutal de ditaduras sanguinárias. 

Somos contra todo o tipo de ditadura seja ela de cariz for, porque da mesma forma 

que nós sabemos o que sofremos, estamos solidários com aqueles que por esse 

mundo fora ainda hoje no século XXI sofrem os horrores da opressão. 
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Independentemente das opções político-partidárias de cada um e das diferentes 

opiniões de circunstância, a verdade é que esta transição valeu a pena, apesar dos 

problemas e complicações do período pós revolucionário, o que permitiu termos 

hoje uma democracia plena e para todos os portugueses. 

Como tal, a Assembleia Municipal de Almada reunida hoje delibera sobre o valor 

do 25 de Abril de 1974 e enaltece o valor desta data histórica como património de 

todos e para todos os portugueses. 

 

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) 


