
25 d� Abri� d� 2022

Ao comemorar hoje mais um aniversário do 25 de Abril
importa, desde logo apelar para a necessidade de ter
presente que a Liberdade e a Democracia são bens
demasiado preciosos que durante muitos anos não
estiveram disponíveis no nosso país e que ainda hoje
escasseiam para uma grande parte da humanidade.

Não podemos descansar ou achar que tudo está
garantido, pois há 48 anos nem tudo foi fácil e importa
recordar aqueles que derrubaram um regime autoritário.

A Democracia é um valor de todos e para todos sem
restrições geográficas ou étnicas.

Invocar a Democracia é também recordar que estes
valores e princípios supremos não consentem donos.

Que saibamos fazer da nossa história lição de presente
e de futuro sem omissões nem álibis querendo sempre
mais e melhor.

Viva o 25 de Abril!
Viva Portugal!

Norbe�t� J�s� Brunhet�
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COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal 

Exmos. Srs/as. Deputados /as Municipais 

Exmos. Srs./as Vereadores/as 

Exmos. Senhores e Senhoras Representantes do Movimento 

Associativo  

Exmos. Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Cumprimos hoje o mesmo número de anos de democracia que 

vivemos de ditadura, pelo que comemorar a revolução de Abril é 

antes de mais o preservar da memória coletiva para que nunca 

mais o fascismo possa voltar a existir neste país. A libertação do 

fascismo e a conquista das liberdades democráticas é um marco 

da nossa história, malgrado os atropelos que tem sofrido ao 

longo destes anos, que não podemos deixar que se esbata e se 

apague. Este processo da conquista da liberdade e da 

democracia, foi, como referiu Álvaro Cunhal, na sua obra, A 

Revolução Portuguesa, o Passado e o Futuro, acompanhado por 

uma grande esperança e uma firme exigência do melhoramento 

das condições de vida dos trabalhadores que tinham sido até aí 

condenados à mais feroz exploração do tempo do fascismo. 

Democracia não se extingue na liberdade de opinião e de 

expressão, democracia implica o acesso a condições de vida 

dignas para todos e logo para os criadores da riqueza, ou seja, 

para quem trabalha. O 25 de Abril está assim associado ao 

estabelecimento do salário mínimo nacional, ao aumento dos 
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abonos de família e das reformas. Passou a haver, nessa altura, 

uma diminuição do leque salarial que esbateu algumas das 

injustiças sociais existentes até aí. A 31 de Março de 1975 foi 

consagrado o direito ao subsídio de desemprego e estabelecido 

o direito a um mínimo de 15 e um máximo de 30 dias de férias 

pagas (para termos noção do nosso atraso em relação a este tipo 

de direitos, eles em França remontam à década de 30 do século 

XX, ao governo da Frente Popular). Com o final do fascismo e da 

guerra colonial a nossa emigração diminuiu de imediato e os 

portugueses ganharam o direito a labutar pelo seu pão, em solo 

pátrio. Assim, comemorar Abril é a afirmação do que a Revolução 

representa e expressa enquanto processo libertador com 

profundas transformações na sociedade portuguesa e um dos 

mais altos momentos da vida e da história do povo português e 

de Portugal.  

Celebrar Abril é evidenciar o que foi o fascismo e combater o seu 

branqueamento. 

Por mais que o reescrevam, o 25 de Abril foi uma revolução, não 

uma “evolução” ou “transição” entre regimes, foi um processo 

de rutura 

Abril foi possível porque foi fruto de uma longa resistência 

antifascista, de uma abnegada dedicação à luta pela democracia 

e liberdade de comunistas e de outros democratas, de uma 

intensa luta de massas da classe operária, da juventude, do 

povo, que culminou na ação dos bravos e heroicos capitães do 

MFA.  

Abril é sinónimo de recusa da guerra, de respeito pelos direitos 

de todos os povos à autodeterminação, de pluralidade de 
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opinião, de legalização e criação de partidos políticos, sendo 

insultuoso servir de comparação ou referenciação para legitimar, 

na sua essência, exatamente o seu contrário, ou seja, a guerra e 

o pensamento único. 

São estes princípios de liberdade e justiça social que ficaram 

expressas na Constituição de 1976, que se consubstanciaram no 

poder local democrático e que abriram o caminho a uma maior 

participação das populações, que passou a esperar dos diversos 

órgãos eleitos a resolução dos seus reais problemas, agindo no 

estrito respeito dos valores constitucionais. 

Comemorar Abril é defender e valorizar o poder local hoje 

ameaçado, pelo subfinanciamento, pela sua descaracterização 

por via da transferência de encargos, pela ingerência tutelar, 

pela instrumentalização que o reconduz, em parte, a mero 

executor técnico das opções de terceiros.  

Comemorar Abril é exigir que se cumpra a Constituição e o que 

ela consagra e determina quanto à criação de regiões 

administrativas, completando assim o edifício do poder local 

com o nível regional a par dos municípios e freguesias que está 

por cumprir. 

Comemorar Abril é devolver ao povo as freguesias liquidadas 

contra a sua vontade, como é o caso da Freguesia do Vale Côvo, 

repondo a proximidade, participação e representatividade que 

elas materializam. 

O Poder Local Democrático continua vivo e com energia bastante 

para resistir e se regenerar se essa for a vontade dos que, nos 

seus órgãos, se dedicam à causa pública e se souberem juntar-

lhe as mil vontades dos cidadãos que representam. 
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Hoje, 48 anos passados, é tempo de fazermos ouvir que Abril está 

vivo na memória e no coração do povo português. Os seus 

valores, as suas conquistas e transformações hão de fazer parte do 

nosso devir coletivo assente na defesa dos direitos humanos, da 

paz e da solidariedade com todos os povos do mundo. 

VIVA O 25 DE ABRIL!  

VIVA PORTUGAL! 

25 DE ABRIL, SEMPRE! 

 



GRUPO DO PSD - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO BOMBARRAL   

 

Sessão Solene evocativa do 25 de Abril de 1974 

 

Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,  

Exmas. Sras. e Srs. Vereadores,  

Exmas. Sras. e Srs. deputados da Assembleia Municipal,  

Exma. Sra. e Srs. Presidentes de Junta, 

Exmos. Convidados, 

 

Minhas senhoras 

Meus senhores 

 

Estamos aqui reunidos, uma vez mais, para deste modo simbólico honrar a instauração 

do regime democrático em Portugal e da consolidação do seu Estado de direito. 

 

Nunca devemos dar estas realidades como perenes e adquiridas, antes devemos pugnar 

pela sua manutenção, aperfeiçoamento e reforço, de modo a transmitir esses valores 

humanitários às novas gerações. 

 

Nos últimos dois anos Portugal comemorou o 25 de Abril com a liberdade 

condicionada por força dos sucessivos Estados de Emergência que foram impostos e 

necessários.  

Acreditando que o pior já passou, a pandemia teve um enorme impacto na vida de todos, 

com danos que ainda vão permanecer por muito tempo, sobretudo a dor por aqueles 

que foram as maiores vítimas – os que partiram e que não podem ao dia de hoje 

comemorar esta data sem as restrições vividas nos últimos dois anos.  

 

Vivemos tempos conturbados, com a guerra no leste da Europa, desta Europa em que 

tão bem nos integrámos e na qual temos voz ativa. Esta mesma Assembleia teve já 

oportunidade para condenar o hediondo ato de agressão perpetrado pela Federação 

Russa e manifestar solidariedade com o povo martirizado da Ucrânia. 

 

O Grupo do PSD na Assembleia Municipal do Bombarral gostaria de realçar a 

importância da diversidade de opiniões e sua representatividade nos órgãos 

democráticos, neste caso autárquicos, pelo que saudamos os eleitos do PS, CDU, CDS 

e a deputada independente. 
 

 



 

 

O contributo de todos é importante para a democracia. Tal não significa que os nossos 

pontos de vista coincidam ou tenhamos as mesmas opiniões. Significa sim que a voz 

de todos pode e deve ser ouvida e tida em consideração, pois só assim o regime 

democrático será eficaz no seu funcionamento, sempre numa perspetiva de 

melhoramento e progresso para todos. De outra forma não faremos justiça ao dia que 

hoje aqui assinalamos. 
 

O ano de 2022 marca o início das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril que 

se irá assinalar em 2024. Neste âmbito, o Grupo do PSD lança desde já o repto para 

que, tanto o Município, como a Assembleia Municipal, como as Juntas de Freguesia, 

preparem também essa caminhada de forma a assinalar o momento com o simbolismo 

que lhe é devido e envolvendo o máximo possível a comunidade, inclusive as 

associações e coletividades do concelho do Bombarral que de forma continua dão 

provas da sua disponibilidade e competência. 
 

Deixamos aqui o nosso honroso e sincero agradecimento a todos os que participaram 

na construção do regime democrático em que vivemos. 
 

Agradecemos igualmente a todos os que diligentemente trabalharam na organização 

das cerimónias locais de comemoração deste 48º aniversário da revolução de Abril. 
 

Viva o 25 de Abril 

Viva o Bombarral 

Viva Portugal 
 

Bombarral, 25 de Abril de 2022 

 

O Grupo do PSD na Assembleia Municipal do Bombarral 



DISCURSO REFERENTE ÀS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL NO 

BOMBARRAL EFETUADO PELA DEPUTADA MUNICIPAL DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO BOMBARRAL, MARGARIDA MARQUES: 

Sr Presidente da Câmara 

Sr Presidente da Assembleia Municipal 

Senhoras e senhores Vereadores 

Senhora e senhores Presidentes das Juntas de Freguesia 

Senhoras e senhores membros das Assembleia de Freguesia 

Autoridades  

Minhas senhoras e meus senhores 

Colegas, membros da Assembleia Municipal 

Poderia perguntar, como já ouvimos muitas vezes “onde estavas no 25 de abril?”. Mas 

penso que poderíamos fazer outra pergunta: como tiveste conhecimento de que a 

revolução estava na rua? A minha resposta a esta pergunta é simples: às 7 da manhã, em 

Lisboa, recebo um telefonema dos meus pais, o António Sales e a Maria Arminda, para 

nos informarem, a mim e à minha irmã de que afinal não iriam a Lisboa passar o dia de 

anos da minha mãe connosco. O acesso a Lisboa estava impedido. Estava a haver uma 

revolução. Os militares estavam na rua. Para nós, saltámos de contentamento. 

Esperávamo-la há muito.  

E começo por deixar aqui uma saudação a todos aqueles, bombarralenses, e foram-no 

em numero significativo, que se bateram contra a ditadura e que por isso sofreram, 

alguns mesmo prisões arbitrárias. Outros apoiando anti-fascistas como Julio Pomar ou, 

de alguma forma, Mário Soares ou outros militantes e intelectuais antifascistas. 

E isso honra o Bombarral. Uma análise da literatura que se tem vindo a publicar sobre 

estes temas revela-nos nomes de Bombarralenses que discretamente apoiaram 

antifascistas. Comprometendo-se, correndo riscos, eles próprios. 

A revolução de abril, que hoje comemoramos abriu-nos as portas para a democracia e a 

liberdade. Que conquistámos.  

Nem todos viveram esta data. Mas todos somos dela beneficiários, sendo que muito há 

ainda por fazer no combate à pobreza e às desigualdades. Trouxe-nos satisfação de 

necessidades básicas - água, luz, tratamento de esgotos, vias de comunicação, escolas, 

direitos sociais, desenvolvimento económico. E aqui os autarcas tiveram e têm um papel 

fundamental. Trouxe-nos modernidade. Fica também um agradecimento a todos os 

eleitos hoje, mas também a todos aqueles que desde o 25 de abril se bateram pelo 

progresso neste concelho.  

Trouxe-nos liberdade. Quando olhamos para o resto do mundo percebemos bem a 

diferença entre o que é viver em paz num país livre e viver em regimes ditatoriais. 

Trouxe-nos democracia. E foi a liberdade, a democracia, o Estado de Direito que nos 

abriram as portas para a adesão à CEE em 1986. Portugal integra hoje o espaço 

geográfico e politico onde deve estar. Que lhe compete. De que faz parte e de onde 

estava escorraçado antes do 25 de abril e desde 1957, ano em que foi criada a CEE. 

Tornámo-nos um entre pares. Com voz no processo de construção europeia. Nos 

desafios que hoje atravessam a europa e o mundo. 

A transição climática. As secas, agora em Portugal e em outros países, as inundações, os 

fogos de enormes dimensões. Ou o chegarmos à praia e percebermos que a praia está 

mais pequena do que quando nós eramos crianças. A sensação de que estações do ano já 

não são o que eram dantes. Quantas vezes no nosso dia a dia repetimos esta frase? E 

isso deve-se às alterações climáticas, que temos que combater. E para combater as 

alterações climáticas não o faremos sozinhos. Temos de o fazer com os restantes países 

da UE e mesmo com os outros blocos mundiais como os Estados Unidos. O Brasil. 



Africa. Asia. Japão. China ou India. Só um compromisso de todos - e assim aconteceu 

na conferência de Paris - nos pode levar a retroceder no caminho das alterações 

climáticas.  

A transição digital. Aprendemos mais depressa do que o que pensávamos a lidar com o 

digital durante a pandemia. O digital impôs-se. Mas, por um lado, temos de explorar o 

digital em todas as dimensões nomeadamente as que podem melhorar as nossas vidas, 

como por exemplo na área da saúde ou do combate à doença. E por outro lado, temos de 

tudo fazer para evitar novas desigualdades. Desde logo geracionais. Sabemos bem que 

os mais velhos têm mais dificuldade em lidar com o digital do que os jovens. Os 

computadores nas suas diferentes formas, fazem parte da vida das crianças e dos jovens, 

desde sempre. Os mais velhos e com níveis de escolarização mais baixos só há pouco 

começaram a lidar com eles. Com esforço. Por isso repetimos que a transição digital 

tem que se fazer sem deixar ninguém para trás. 

A resposta às crises. Aquelas por que passámos/passamos (?) recentemente como a crise 

sanitária da COVID19. Em que a UE reagiu com uma resposta europeia sem 

precedentes: a criação do Fundo de Recuperação. Sabemos bem que não foi essa a 

resposta da UE com a crise financeira de 2011, em que pagámos essa crise com 

austeridade, perda de direitos sociais desinvestimento nos serviços públicos. Serviços 

públicos que estavam bastante fragilizados quando a pandemia chegou. E cá estamos; cá 

estão mais uma vez os autarcas como atores decisivos na recuperação da economia, no 

recurso ao Fundo de Recuperação, que em Portugal, foi batizado de basuca. Neste caso 

não gosto mesmo nada do nome de batismo... 

Ou a guerra na Ucrânia, que conseguiu unir a europa. Temos assistido a uma onda de 

solidariedade quer com a Ucrânia quer com os ucranianos e ucranianas que abandonam 

a Ucrânia. Mulheres e crianças que chegam à Europa e que não sabem quando podem 

voltar. Com as suas vidas interrompidas. 

É no presente e no futuro que temos que nos focar. Nas gerações que não viveram a 

ditadura. Nos jovens e no seu futuro. Mas não podemos esquecer o passado. Faz parte 

da nossa história, da história do nosso país. Sabemos o país que queremos. Sabemos o 

país que não queremos.  

Foi o 25 de abril que nos trouxe aqui. Que levou a que Portugal se tornasse um país que 

respeita os valores europeus. Que permitiu a adesão de Portugal à CEE, como referi. 

Que permitiu a pertença de Portugal à União Europeia: um espaço de paz, liberdade, 

democracia, direitos humanos, Estado de Direito.  

Viva o Bombarral 

Viva Portugal 

Viva o 25 de abril. 
 



Discurso 25 de abril 2022 

Exmo. Sr. (lista de entidades presentes) 

Este ano superámos finalmente o número de dias que país passou 

em ditadura. Ou seja, ao dia de hoje, Portugal já viveu mais dias 

em democracia, após o 25 de abril, do que dias que viveu em 

ditadura.  

Durante estes últimos 48 anos de liberdade, os portugueses 

observaram e participaram na construção de um país que até esse 

dia vivia isolado, reprimido debaixo do obscurantismo de uma 

ditadura conservadora e elitista.    

Nestas comemorações do 25 de abril é importante relembrar que 

foi a Liberdade que nos abriu a porta para a globalização, para a 

Europa, que aproximou os povos e as suas economias, que 

permitiu a partilha do conhecimento e da prosperidade. 

O 25 de abril representa um marco político, para a esquerda e 

para a direita, mas representa, acima de tudo, um salto 

civilizacional para a sociedade portuguesa.  

Em 1974 a esperança média de vida em Portugal era de 68 anos, 

em 2019 foi de 81 anos. Em média os portugueses vivem hoje mais 

14 anos do que viviam nessa altura. A taxa de mortalidade infantil 

durante a ditadura, andava entre os 28% e 38%, em 2020 passou 

a ser de 2,4%. Não há comparação, é uma diferença enorme. 

Se formos olhar à taxa de analfabetismo, no início da década de 

70, 1 em cada 4 portugueses, com mais de 15 anos, 25,7% da 

população, não sabia ler nem escrever. A taxa real de 

escolarização no ensino secundário era em 1973 de 5%, apenas 5 

em cada 100 jovens estava inscrito no ensino secundário. Hoje 

temos uma taxa acima dos 81%.  

A democracia e a liberdade permitiram-nos olhar de outra forma 

para o futuro, permitiram que os diferentes governos, que 



portugueses conseguissem reerguer-se e construir um país mais 

justo e mais prospero.  

A criação do Serviço Nacional de Saúde, as melhorias no Sistema 

de Ensino, o reforço das infraestruturas, como autoestradas, 

escolas e hospitais, bem como a entrada para a União Europeia, 

facilitando o acesso a serviços, tecnologias e produtos, num 

período de paz, foram determinantes para estarmos onde 

estamos. 

Atualmente, ainda temos um longo caminho pela frente, por 

exemplo aqui no Bombarral tem se sentido a falta de profissionais 

de saúde, pelo que ano tivemos de promover a contratação mais 

médicos, para reforçar o atendimento na Unidade de Saúde 

Familiar do Bombarral. Uma ação que só foi possível com a criação 

de um regime de exceção para a contratação de médicos 

avençados pela ARSLVT. Um esforço conjunto entre a Câmara 

Municipal, a ARSLVT, o Ministério da Saúde e a Santa Casa da 

Misericórdia do Bombarral, que muito felicito. 

No que respeita à saúde, também é cada vez mais evidente a 

importância de um novo hospital para a região. O Município do 

Bombarral não vai baixar os braços e vamos continuar a 

pressionar todas as entidades competentes, no sentido de se 

avançar rapidamente para a construção desse novo hospital da 

região Oeste. Do nosso lado já disponibilizámos um terreno para 

o efeito, que garante a equidistância entre todos os concelhos da 

região, permitindo uma resposta rápida às necessidades da 

comunidade, pelas boas acessibilidades e pela respetiva 

localização.  

Caros Bombarralenses 

Em Portugal, o nosso 25 de abril foi há 48 anos. Uma revolução 

marcada pela tolerância e pela firmeza. Só a união destes dois 

valores permitiu que a Revolução dos Cravos ocorresse sem 



derramamento de sangue. Mas, com a firmeza de quem lutava 

pela liberdade e pela tolerância contra uma ditadura que durava 

há 48 anos. 

Se há algo que a história nos ensinou é que não podemos ser 

tolerantes com quem é intolerante. As democracias não 

sobrevivem se não estivermos preparados para defender a 

sociedade tolerante, do assalto da intolerância.   

Isto é verdade quando nos recordamos da ditadura em Portugal, 

mas também quando lembramos a ascensão do nazismo na 

Europa. Houve um momento em que os democratas disseram 

basta. 

Atualmente, 48 anos após o fim da ditadura em Portugal e 77 anos 

após o fim da segunda guerra mundial, a Europa vive um 

momento que poucos imaginariam há pouco tempo atrás. A 

democracia e o projeto europeu são ameaçados pela ingerência 

externa de estados totalitários. 

Quando um ditador como Putin invade ilegitimamente a Ucrânia, 

um país democrático, brutalizando a população civil, sem 

condescendência com mulheres, idosos e crianças, com mais de 

10 milhões de deslocados, é a Liberdade e a Democracia que estão 

colocadas em causa.  Perante esta guerra desleal, fica 

demonstrado que o obscurantismo e a intolerância ainda existem 

e estão mais perto do que pensávamos. Este ditador demonstrou 

que a democracia não está segura e que a Liberdade na Europa 

está em risco. Por isso, atrever-me-ia a dizer que também a Rússia 

precisa de um 25 de abril. 

Na última quinta-feira, na sua intervenção ao parlamento 

português, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, eleito 

democraticamente, lembrou a ligação entre os nossos países. Nas 

suas sentidas palavrar, referiu, inclusivamente, que nós 

portugueses sabíamos bem o que era lutar contra a ditadura e a 



opressão referindo-se ao nosso 25 de abril, e apelou à nossa 

ajuda. 

Como referiu o Presidente da Assembleia da República 

Portuguesa, Augusto Santos Silva, na sua brilhante intervenção, 

“A luta da Ucrânia pela liberdade é a luta da Europa toda pela 

liberdade” e tal como referiu Portugal está unido ao lado do povo 

da Ucrânia estará sempre presente na defesa da liberdade.   

A mensagem de Portugal ficou clara. Estamos pela Ucrânia e 

prestamos “solidariedade para com a Ucrânia e o apoio, quer no 

plano bilateral, quer enquanto membro de União Europeia e da 

Nato” 

Os portugueses têm vindo a demonstrar diariamente a sua 

solidariedade com as famílias que têm as suas vidas alteradas e se 

veem forçadas a deslocar-se para países que valorizam a 

democracia e a liberdade, como é o nosso caso em Portugal. 

Aqui no Bombarral somos solidários com a Ucrânia, e também 

procuramos fazer a nossa parte.  

Desde o primeiro momento que a Câmara Municipal do 

Bombarral demonstrou total disponibilidade para apoiar e 

receber aqueles que fogem do flagelo da guerra e que procuram 

a Paz para a sua família. Por isso, decidimos, por unanimidade, 

criar um mecanismo interno para ajudar os deslocados. 

Entre os mecanismos aprovados, foi implementado um gabinete 

de apoio, que garante apoio alimentar e roupa, alojamento 

particular temporário, e alojamento municipal, apoio à integração 

de crianças e jovens no sistema de ensino, ajuda a encontrar 

emprego, aulas de português, apoio psicológico e apoio jurídico, 

no âmbito do regime simplificado para acolhimento e integração. 

Ao mesmo tempo disponibilizámos um ponto de contacto 

exclusivo com o município, para quem têm familiares, ou que 



conheça alguém que pretenda apoio da Câmara Municipal do 

Bombarral.  

No Bombarral Somos Todos Ucrânia. 

Meus caros amigos 

Portugal e o mundo atravessaram dois anos de pandemia, dois 

anos muito difíceis para as famílias e para a economia. Agora, 

parece que finalmente vemos a luz ao fundo do túnel, com o 

levantamento de restrições, e o fim da obrigatoriedade da 

utilização das máscaras, desde esta sexta-feira. Apesar de ainda 

haver um caminho a percorrer, com cuidado e vigilância, temos 

de olhar para o Futuro com esperança.  

Da nossa parte podem continuar a contar com o apoio às famílias, 

ao comércio local, às organizações promotoras de emprego e com 

a melhoria das estradas e infraestruturas.  

Da nossa parte tudo continuaremos a fazer para cumprir o 

compromisso do 25 de abril, melhorar a vida dos bombarralenses, 

em liberdade e tolerância. 

Viva o 25 de abril 

Viva o Bombarral 

Viva Portugal 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO BOMBARRAL  

SESSÃO SOLENE EVOCATIVA DO 48º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 1974 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,  

Exmas. Sras. e Srs. Vereadores,  

Exmas. Sras. e Srs. deputados da Assembleia Municipal,  

Exma. Sra. e Srs. Presidentes de Assembleia de Freguesia,  

Exmo. Sr. Comandante do Posto Territorial da GNR do Bombarral,  

Exmo. Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários do Bombarral,  

Exmos. dirigentes associativos e todo o público presente. 

Minhas senhoras e meus senhores, 

O maior legado da história é, ou na verdade deveria ser, a possibilidade de prever o futuro 

e evitar que se cometam os erros do passado. Porém, a história também nos tem ensinado 

que é cíclica e que o mundo teima em não aprender com esses mesmos erros. É por isso que 

é tão importante assinalar as datas que foram decisivas na nossa história e que contribuíram 

para que hoje estejamos aqui, neste espaço nobre de democracia, a expressar livremente 

as nossas ideias. 

Quis a história que o 25 de abril do ano 2022 fosse assinalado com uma guerra a decorrer 

em território europeu. E quando algo desta natureza sucede, seja como está a acontecer 

neste momento na Ucrânia, mas também em outros países do mundo, temos de admitir a 

nossa falha enquanto sociedade e enquanto espécie humana em não conseguir evitar 

acontecimentos tão dramáticos como aquele que estamos a viver.  

Devemos igualmente lembrar que nos últimos dois anos vivemos momentos muito difíceis 

provocados por uma pandemia, que para além do maior prejuízo de todos ao nível da saúde 

e da consequente perda de vidas humanas, também por longos momentos limitou a nossa 

liberdade. Devemos por isso enaltecer o facto de neste momento podermos estar aqui a 

evocar este Dia da Liberdade praticamente nas mesmas condições que o fazíamos antes da 

pandemia. 

Por estas razões que enunciei e porque estamos já em contagem decrescente para a 

comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, importa refletir em tudo aquilo que esta data 

representa. Porque como temos vindo a observar nos últimos tempos, os valores que tantas 

vezes temos como garantidos, não o são! Mais do nunca, devemos lembrar que nada do que 

temos como seguro no presente é garantido que o seja no futuro. Futuro esse que não passa 

necessariamente por um qualquer ano longínquo, esse futuro pode ser o dia de amanhã.  



Quando em 2022, perante um mundo ainda tão desigual em termos sociais, económicos e 

humanos, ouvimos jovens fazerem ponto de honra no facto de não votarem, nem tão pouco 

estarem interessados nisso, todos devemos ficar preocupados.  

É exatamente por isso que aqueles que, tal como eu, nasceram depois de 1974, têm uma 

responsabilidade acrescida. A responsabilidade e o dever de preservar e alimentar a 

democracia e os valores que a representam, alertando para os perigos do populismo e do 

discurso fácil que a história já provou vezes demais que nunca conduziram a bom porto.  

Pois esse será o melhor agradecimento e a maior das honras que podemos prestar a todos 

os que sofreram, lutaram e aos que pagaram com a própria vida para que hoje possamos 

viver num país livre e democrático. 

Quero congratular todos aqueles que contribuíram para o programa das comemorações 

deste 48º Aniversário do 25 de Abril no nosso concelho, nomeadamente a Câmara Municipal 

do Bombarral, a União de Freguesias do Bombarral e Vale Covo e as associações que 

participaram diretamente.  

Por último, uma palavra de apreço a todos os dirigentes associativos aqui presentes nesta 

Sessão Solene em representação das associações e coletividades do nosso concelho e a 

quem todos temos de agradecer pelo trabalho que desenvolvem em prol do Bombarral e, 

acima de tudo, em prol de um mundo melhor. 

No passado dia 24 de março cumpriram-se 17 500 dias de regime democrático – mais um 

que os vividos em ditadura. Comemorar o 25 de abril de 1974 não é celebrar o passado, é 

sim celebrar cada dia do presente e garantir todos os que virão no futuro. 

Viva o Bombarral! 

Viva Portugal! 

 

Bombarral, 25 de Abril de 2022 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal do Bombarral 

______________________________ 

Élio Anes Leal 


