
 

 

Saudação 
 

A Revolução de Abril constitui um dos mais importantes acontecimentos da história de Portugal, 
num ato de emancipação social e nacional, que permitiu conquistas políticas, sociais, ambientais, 
económicas e culturais que a Constituição da República Portuguesa acolheu e que foram a fonte 
para um acelerado desenvolvimento do País, com uma marcante e galvanizante participação dos 
trabalhadores e das populações. 
A Revolução de Abril é património do povo e é património do futuro! 
Em nenhum momento difícil da nossa vida coletiva, mesmo enfrentando as maiores dificuldades 
e transportando as mais densas inquietações, podemos deixar de viver Abril. 
Abril é passado, presente e futuro. Do passado temos que obrigatoriamente destacar todos 
aqueles estiveram sempre na primeira linha. Quando os outros desistiram eles mantiveram a 
chama do sonho da Liberdade aceso.  
Abril é presente pois urge confirmar e reafirmar a importância do seu projeto libertador, e a 
atualidade dos seus valores e dos seus ideais de liberdade, emancipação social e nacional. 
Abril é futuro na manutenção do serviço nacional de saúde, na melhoria da escola publica e no 
aumento dos direitos laborais. O grito  de Liberdade tem mais do que nunca de estar dentro do 
peito de cada português, pronto a sair a cada ataque aos valores da revolução. 
 
Das importantes conquistas que o 25 de Abril trouxe, além, nomeadamente, do poder local 
democrático, foram os serviços públicos, em particular o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que 
representou um enorme passo em termos de civilização, e uma porta que se abriu para os 
portugueses, no acesso aos cuidados de saúde e à qualidade de vida.   Hoje, face ao surto 
epidémico de COVID-19, mais do que nunca importa valorizar o SNS e todos os seus profissionais, 
pois têm permitido fazer face a este inimigo invisível, assumindo um papel absolutamente decisivo 
e insubstituível num combate diário pela defesa e salvaguarda da saúde e da vida dos 
portugueses.  
O NOSSO Serviço Nacional de Saúde precisa de ser valorizado e reforçado. 
Precisamos de concretizar Abril e celebrá-lo pensando no Maio de quem trabalha que saudamos, 
sempre.  
A Assembleia Municipal de Serpa saúda o 25 da Abril e todas as suas conquistas. 
Abril não pode ficar em quarentena. 
VIVA AO 25 DE ABRIL 
 
 
Saudação apresentada pelos eleitos da CDU, na sessão da Assembleia Municipal de Serpa, realizada no 

dia 30 de abril de 2020 
 


