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Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Abril de 2008 

da Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 28 de Abril de 2008, a Assembleia 
Municipal aprovou a seguinte Moção/Deliberação:  
 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

 

Passados 34 anos sobre o dia 25 de Abril de 1974, é necessário que se recorde esta 
importante data da historia recente do nosso pais, importa recordar e sublinhar, desde logo, o 
que foi a conquista da liberdade de expressão e de reunião, a plena actividade sindical e 
politica das populações do nosso País, a criação do Poder Local em democracia e a eleição 
directa dos concelhos e das freguesias, o fim da guerra colonial e o inicio de um novo 
caminho de desenvolvimento e de relação intensa com os países da Europa e do mundo. 
Houve uma significativa mudança na consciência dos portugueses e um factor de profundas 
mudanças nos conceitos, nos comportamentos sociais, éticos e nas mentalidades. 

A Revolução de 25 de Abril de 1974 criou as condições para que os portugueses interviessem 
na construção do seu próprio futuro, sendo possível uma participação directa dos cidadãos 
na vida pública, na vida política, social ou cultural. Restituindo a liberdade aos portugueses, 
consagrou direitos essenciais aos cidadãos, promoveu mudanças positivas nos valores e 
atitudes, impulsionou transformações económicas e sociais diversas, abrindo caminho a um 
Portugal democrático e para todos. Como em todos os processos de mudança cometeram-se 
erros e decisões menos correctas mas o saldo final é apesar de tudo bastante mais positivo e 
temos que ter presente que esta data é de todos os Portugueses e não de um, sector ou grupo 
de cidadãos em especial pois ninguém é dono do 25 de Abril, esta data e de todos e para 
todos.  
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Mas a democracia é um processo dinâmico que ainda está longe do seu pleno e ainda há 
muito a fazer em diversos sectores da sociedade. O 25 de Abril de 1974 abriu as portas ao 
caminho dos sonhos, da esperança e de um Portugal livre e democrático. É necessário 
lembrar que todos os actores da causa pública têm a enorme responsabilidade de formar e 
informar todos aqueles que já nasceram no Portugal pós revolução, há que despertar e educar 
as consciências cívicas dos mais jovens, dando exemplo, criando e consolidando direitos e 
deveres de cidadania, na certeza que à juventude de hoje, caberá, amanhã, a condução dos 
destinos do país.  
Assim, a Assembleia Municipal de Almada, reunida no dia 28 de Abril de 2008, delibera:  
- Saudar o dia 25 de Abril como uma importante data para um melhor e mais desenvolvido 

Portugal, que permitiu aos portugueses com a sua força e potencial empreender tarefas 
grandiosas com o objectivo de edificar um Portugal evoluído, moderno, um Portugal do 
século XXI.  

- Continuar a pugnar pelos valores da Liberdade, da Democracia representativa, da igualdade 
de oportunidades e de um desenvolvimento equilibrado e sustentável. 

 
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 29 de Abril de 2008 
 
 

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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