
Discurso 25 de Abril 2022 

 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

Senhora Presidente da Câmara Municipal 

Senhores Secretários da Assembleia Municipal 

Senhores Deputados Municipais, Senhores Vereadores 

Senhor Comandante do destacamento GNR Silves 

Senhor Comandante dos Bombeiros de Silves e Messines 

Senhor Padre Nelson 

Senhores Presidentes de Freguesias e Uniões de Freguesias 

Senhores Ex-Presidentes da Assembleia Municipal 

Senhores Ex-Presidentes da Câmara Municipal 

Senhores Ex-Presidentes das Assembleias de Freguesias 

Senhores Ex-Presidentes das Juntas de Freguesias 

Digníssimos convidados 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

Hoje estamos aqui a comemorar o sonho dos militares. Este sonho tornou-

se realidade na madrugada do dia 25 de Abril de 1974. 

Passaram-se 48 anos, muito foi feito, para desenvolver o nosso País, hoje 

temos aldeias, vilas e cidades mais desenvolvidas tornando-as mais 

atraentes para viver. 

 

Olhamos para o País e para o nosso concelho, podemos ver o que foi feito 

após 25 de Abril de 1974, na habitação social, na eletrificação, na rodovia, 

abastecimento de água no saneamento, a criação do serviço nacional de 

saúde e parque escolar e tantas outras infraestruturas. 

 



Senhora presidente da assembleia municipal, presidente da câmara, 

estamos a dois anos do meio século que vivemos em liberdade, em 

democracia, sabemos que elas não são perfeitas, por isso temos que 

continuar a trabalhar para mais e melhor democracia e garantir a liberdade 

alcançada pelos capitães de Abril, ainda há muito por fazer, estou certo de 

que todos os representantes políticos, porque todos contam, porque todos 

são importantes, darão o seu melhor contributo para uma melhor 

democracia, o PS está sempre disponível. 

 

É preciso continuar a aprofundar a democracia, com mais diálogo para uma 

maior convergência e assim combater as desigualdades e erradicar a 

pobreza, ultrapassando bloqueios para responder as populações cada vez 

mais exigentes e trazer até nós todos aqueles que estão desiludidos com a 

democracia e com os políticos. 

 

Como sabemos, uma das grandes virtudes da democracia e da liberdade é 

a convivência de todas as classes políticas, incluindo os 

antidemocratas.Hoje vão aparecendo sinais de regressão, é preciso 

estarmos atentos para combater tais sinais, estes não podem ser 

combatidos com discursos simplistas e demagógicos. 

 

Este combate tem que ser feito com mais ação pelos partidos democráticos 

onde a liberdade de expressão não se podem confundir com o insulto, a 

ofensa e a injúria. É preciso que todos tenham consciência disso, devemos 

ter orgulho em sermos servidores da democracia. Enquanto cidadãos e 

titulares de cargos públicos e políticos, o combate depende de todos nós, 

não podemos desistir na defesa da liberdade, dando lições aqueles que 

defendem a invasão e a guerra. Não há tempo a perder em defesa da 

liberdade e da paz. 

  

Quero também recordar o contributo do poder local que ao longo de 45 

anos contribuíram para a concretização da democracia, a ele também 

devemos o desenvolvimento das nossas aldeias, vilas e cidades. Estes 

homens e mulheres de forma abnegada e voluntariosa se ocuparam da 

coisa pública. Obrigado! 



Senhora Presidente da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal e 

restantes autarcas, meus senhores e minhas senhoras é por isso que 

estamos hoje aqui reunidos a celebrar o 25 de Abril, celebrando o passado 

com olhos no futuro, esperando que as gerações mais novas possam 

encontrar bons exemplos no 25 de Abril. 

Viva ao 25 de Abril ! 

Viva a liberdade ! 

Viva ao concelho de Silves ! 

Viva Portugal ! 

 


