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Hoje faz 48 anos da revolução de Abril de 1974,   revolução que trouxe a 
Portugal o sonho da Liberdade. 
 
Destes tempos, lembramos as perseguições, as prisões discricionárias e sem 
mandato ou culpa formada, a ilegalização da quase totalidade dos partidos de 
direita e a impunidade contra estes terroristas, assassinos e usurpadores de 
poder.  
 
 
Continua-se a fazer, às novas gerações o passado terrível de Abril de 1974 
até Novembro de 1975. 
 
Graças a Deus, tivemos o 25 de Novembro, data que não pode estar 
desassociada do 25 de Abril, pois foi com este contra-golpe que Portugal 
entrou no verdadeiro caminho da Democracia. 
 
A DEMOCRACIA É UM VALOR DE TODOS E PARA TODOS, SEM 
RESTRIÇÕES SOCIAIS; GEOGRAFRICAS; ETNICAS OU POLITICAS. 
 
Democracia que, hoje em 2022, devia estar madura, mas não está, pois os 
que em 1974 perseguiram, prenderam, torturaram e ilegalizaram, continuam 
hoje tão ignóbeis como no passado. 
 
 A prova disso é a cerca sanitária que ainda fazem, tentando limitar a acção 
de um partido constitucionalmente constituido, só porque diz a verdade e 
afronta o Sistema. 
 



 

 

Sistema, que quase sempre à esquerda tem governado Portugal há 48 anos, 
digamos antes, desgovernado, pois o clientelismo, a corrupção e a falta de 
valores nacionais tem empobrecido Portugal na economia, no espírito e na 
força anímica da Nação. 
 
Portugal, Nação quase milenar, merecia mais, muito mais, mas este 
sistema, com o poder instituído, não dá para mais. 
 
Abril e o seu espírito nunca foram cumpridos, porque foram corrompidos desde 
o início, e apesar do esforço de homens como Sá Carneiro, Adelino Amaro da 
Costa, entre outros verdadeiros patriotas, que quiseram na realidade mudar 
Portugal, este sistema absorveu-os. 
 
Com a Graça de Deus, e de um grupo de homens e mulheres, 48 anos depois, 
existe finalmente uma força política em Portugal com a força da mudança, 
espírito de luta e a resiliência necessária para lutar em nome de Portugal e 
dos Portugueses, contra este sistema falido e moribundo. 
 
Como dizia Pessoa: 
 
“Quem te sagrou criou-te português. 
Do mar e nós em ti nos deu sinal.  

Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.  

Senhor, falta cumprir-se Portugal!” 

 

Este é o nosso desígnio: cumprir-se Portugal. 

 

Bem Haja a todos.  

  
 

 

 

 

 

 

 
  


