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DISCURSO DAS COMEMORAÇÕES  

DO 48.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL  

 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal 

Exmas. Senhoras e Senhores Vereadores 

Exma. Senhora e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia e Uniões de 

Freguesia 

Exmas. Senhoras e Senhores Deputados Municipais 

Exmos. Senhores Representantes das Entidades Civis, Militares e 

Religiosas 

Exmas. Senhoras e Senhores Ex-Autarcas aqui presentes  

Exmos. Senhores e Senhoras Dirigentes Associativos 

Exmas. Senhoras e Senhores Funcionários da Autarquia 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Caras e Caros Silvenses 

 

É com enorme satisfação que estamos aqui hoje a comemorar Abril. A 

comemorar Abril com a mesma alegria e nas mesmas condições que a 

celebramos em anos anteriores à Pandemia; A Pandemia que tem 

amedrontado o País e o Mundo, desde 2020.  

Comemorar 48 anos de Abril é comemorar a esperança. A esperança num 

país e num mundo melhores, o qual ganhou asas com a Revolução dos 

Cravos, e agora a esperança de que estejamos finalmente no princípio do 
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fim da maior crise sanitária do nosso tempo, que acarreta enormes 

consequências em todas as esferas da nossa vida. E é esse sentimento de 

esperança que nos faz honrar a conquista da Liberdade que se comemora 

neste dia, usufruindo dessa Liberdade, responsavelmente, como é 

imperioso. Temos que saber cumprir e manter abertas as portas que abril 

abriu. Nestes tempos de incertezas que vivemos nos últimos dois anos, 

temos a obrigação de continuar a lutar pela verdade e não deixar crescer 

medos que põem em causa essa mesma liberdade duramente conquistada. 

Vivemos tempos conturbados, esquisitos diria eu… quase a tentar sair desta 

Pandemia, eis que surge na Europa, não muito longe de nós, a Guerra da 

Ucrânia,  que, mesmo não sendo connosco nos toca a todos, ou pelo menos, 

a quase todos! Adivinham-se pois, tempos difíceis.  

Por isso, atrevo-me a dizer que  a Democracia constrói-se todos os dias. A 

Pandemia e as suas limitações vieram demonstrar a importância das 

conquistas de abril nos momentos de emergência sanitária, económica e 

social que passamos. O Estado Social, o Serviço Nacional de Saúde, a 

Escola Pública e o Poder Local Democrático mostraram o quão 

imprescindíveis são para a salvaguarda das populações e dos seus Direitos.  

Não nos podemos esquecer que volvidas quase 5 décadas sobre o 25 de 

Abril de 1974, é precisamente no Poder Local – Câmaras Municipais e 

Juntas de Freguesia – onde melhor se sentem estas aspirações e anseios das 

populações, saibamos nós escutar as suas propostas e saibamos nós dar 

respostas adequadas a essas mesmas preocupações, encontrando sempre 

que possível e com a rapidez exigida a sua solução. 
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Os últimos tempos mostraram-nos que a capacidade de localmente resolver 

os problemas (ainda que de âmbito nacional ou mundial) nas áreas da 

Saúde, da Educação, da Acção Social, da Habitação e mais recentemente 

da integração de pessoas vítimas da guerra é indiscutivelmente mais eficaz 

e eficiente. Assumir estas competências, permite-nos, a nós, actuais 

autarcas, que conhecemos os problemas reais dos nossos munícipes, 

resolvê-los com eficácia, eficiência e celeridade. Quarenta e oito ano 

depois de 25 de abril de 1974, o poder local pode e deve assumir outras 

competências, outras responsabilidades porque deu provas “de ser capaz de 

o fazer melhor.” porque como disse Miguel Torga, “há a liberdade de falar 

e há a liberdade de viver, mas esta só existe quando se dá às pessoas a sua 

irreversível dignidade social”.  

Quer gostemos, quer não gostemos, quer concordemos ou não 

concordemos, todos estes autarcas que aqui estão presentes e tantos outros 

que infelizmente já não se encontram entre nós, deram, num determinado 

período das suas vidas, o melhor que sabiam e podiam. Foram estas 

pessoas que contribuíram para a consolidação da democracia, para o 

desenvolvimento de todo o território nacional e para a melhoria do bem-

estar dos cidadãos do concelho de Silves. NA VERDADE, somos o 

resultado do contributo de todos vós PRESIDENTES DA CÂMARA, da 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, das JUNTAS DE FREGUESIA e de 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA. Por isso, para todos os que aceitaram 

juntar-se a nós para celebrar Abril e portanto, celebrar o Poder Local 

Democrático, peço uma grande salva de palmas.  
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O que continuamos a pretender é que os valores de Abril sejam o LEME 

diário das nossas vidas.  

O que se pretende e ambicionamos também para Silves é que seja um 

concelho mais justo, mais ambientalmente sustentável e inovador, mais 

confiante e transparente, um concelho voltado para a s suas gentes, voltado 

para o mundo e que conseguia concretizar todas as suas potencialidades. 

Um concelho onde todos contam, independentemente da diferença de 

opiniões. Um concelho onde o RESPEITO entre as pessoas, e entre os 

vários órgãos autárquicos deve imperar.  Afinal de contas, somos nós, 

HOJE, os eleitos locais, a quem compete decidir sempre com o objectivo 

de fazer o melhor para as populações. Hoje, somos nós, quem está aqui a 

representar o povo Silvense, amanhã, com certeza, serão outros a faze-lo, 

por isso, saibamos nós honrar e desempenhar as nossas funções com a 

mesma valentia e bravura com que os Capitães de Abril conquistaram a 

Liberdade. Essa é a minha missão, essa é a nossa missão. Compete-nos a 

nós dar o exemplo de cidadania, respeito e de convergência. Nós somos 

aqueles que o povo elegeu para os representar, por isso, saibamos nós ser 

merecedores de tal responsabilidade . Saibamos nós manter e defender a 

humanidade e a verdade. 

A este propósito recorro a CHARLES CHAPLIN, homem multifacetado, 

que viveu num tempo que se vai assemelhando ao nosso tempo e cito:  

“O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos 

extraviamos.  

A cobiça envenenou a alma dos homens... levantou no mundo as muralhas 

do ódio... e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e 

morticínios. 

Criamos a época da velocidade, mas sentimo-nos enclausurados dentro 
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dela. A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado na penúria. 

Os nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; a nossa inteligência, tornou-

nos empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. 

Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de 

inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida 

será de violência e tudo será perdido.” 

Estas palavras foram ditas num dos períodos mais sombrios da história 

Universal e é nosso dever não deixar que elas ecoem nos dias de hoje.  

Abril é e sempre será - Liberdade, Beleza, Coragem e Bravura.  

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,  

 

Todos nós sabemos que a democracia está submetida à pressão dos meios 

de comunicação social, à rapidez com que circula a informação e às 

desejáveis demonstrações de cidadania activa. A democracia vive da 

participação dos cidadãos, do exercício do espírito crítico e da autonomia 

do pensamento livre, da racionalidade plena, da abertura àqueles que 

argumentam com fundamento, e de rejeição daqueles que exploram a 

mesquinhez e o insulto e exaltam a demagogia.  

Acreditar no futuro é olhar para as dificuldades, não como obstáculos, mas 

como barreiras a superar com  determinação,  arte e  engenho valores que 

nos caracterizam ao longo da nossa história. Comemorar o 25 de Abril é 

debater e trilhar os caminhos do futuro é agir no aprofundamento da 

Democracia.  

Por tudo isto, a celebração de Abril não pode ser encarada como um ritual 

retórico, mas deve sim constituir-se como um imperativo intergeracional, 
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congregador de um ideário republicano ao serviço da soberania do povo e 

do desenvolvimento da pátria.  

Hoje e sempre este dia deverá ser celebrado enquanto em cada um de nós 

houver gratidão e memória. 

Partilhemos as causas e os valores que corporizam o ideário de Abril 

O 25 de Abril é hoje, amanhã e sempre! 

Viva a Liberdade! 

Viva Silves! 

Viva Portugal! 

 

Paços do Concelho, 25 de Abril de 2022 

A presidente da Assembleia Municipal de Silves 

 

Ana Sofia Belchior 


