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Sessão Solene da Assembleia Municipal de Silves 

Comemorações do dia 25 de Abril  
25.04.2022 

 
Intervenção dos membros da CDU na Assembleia Municipal de 

Silves 
 

 
Bom dia Excelentı́ssimas e Excelentı́ssimos  
Sra. Presidente da Assembleia Municipal 
Srs. Secretérios  
Sra. Presidente da Câmara Municipal  
Sra. Vice-Presidente 
Srs. Vereadores Executivos e Não Executivos 
Sra. e Srs. Presidentes das Juntas e Uniões de Freguesia 
Distintos membros desta Assembleia 
Funcionários da Câmara Municipal 
Sras. e Srs. Convidados 
Minhas Senhoras e meus Senhores 
 
A Revolução de Abril reúne-nos nesta Sessão Solene da Assembleia Municipal para 
a homenagem a esse acontecimento ıḿpar da História de Portugal, tal como 
continua a reunir e congregar com júbilo os portugueses por todo o Paı́s, porque o 
seu significado profundo, os seus valores e os seus ideais não só permanecem na 
memória e no coração do nosso povo, como são pela sua actualidade e capacidade 
mobilizadora um guia para a nossa acção colectiva na construção de um Portugal 
mais fraterno e solidário, mais livre, democrático e desenvolvido. 
 
Comemoramos hoje o 48.º (quadragésimo oitavo) ano da Revolução do 25 de 
Abril e, neste acto de elevação dessa gloriosa madrugada e do processo que se seguiu, 
celebramos a luta heróica de anos e anos de resistência e combate ao fascismo, o 
sacrifıćio e a coragem de gerações de portugueses. 
 
Comemorar Abril é comemorar o que a Revolução representa e expressa enquanto 
revolução libertadora com profundas transformações na sociedade portuguesa e um 
dos mais altos momentos da vida e da história do povo português e de Portugal. 
 
Comemorar Abril exige relembrar o que foi o fascismo, combater o seu 
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branqueamento e destacar a luta antifascista, pela liberdade e a democracia, luta 
sem a qual não seria possıv́el o 25 de Abril nem as conquistas que se alcançaram. 
Exige reafirmar a importância das suas conquistas e sublinhar o que Abril constitui 
hoje de valores e referências para um Portugal desenvolvido e soberano que décadas 
de polı́tica de direita têm contrariado. 
 
A afirmação de cada um desses elementos a propósito da Revolução de Abril é 
essencial para contrariar as tentativas de apagamento da sua natureza, alcance e 
caracterı́sticas ı́mpares e derrotar as operações que procuram rasurar a memória 
colectiva que envolve a Revolução, que promovem e difundem perversões e 
falsificações históricas, que invocam o 25 de Abril mas depois tentam eliminar o seu 
sentido mais profundo. 
 
Abril é 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 e do povo.  
 
Perante novas investidas de branqueamento do fascismo – designando-o 
eufemisticamente de “Estado Novo” ou “anterior regime” ou apagando a natureza e 
objectivos da acção do “governo terrorista  dos monopólios e latifundiários” – é 
preciso que se relembre o que foi o fascismo e se valorize a luta antifascista. 
 
Quando se salienta, por simbolismo, que passa mais tempo desde o 25 de Abril de 
1974 do que tempo de regime fascista, não se pode deixar essa afirmação ficar pelo 
facto cronológico que a sustenta, é preciso ir à substância das coisas e assinalar a 
realidade que hoje se contrapõe aos anos negros do fascismo.  
 
É preciso não deixar esquecer que o fascismo significou a negação das liberdades 
polı́ticas e individuais, as perseguições, prisões, torturas e assassinatos de 
opositores polı́ticos mas significou também o analfabetismo, a falta de cuidados de 
saúde, o colonialismo, o racismo, a guerra, a discriminação legal das mulheres, a 
corrupção como polı́tica de Estado por via da captura e fusão do poder polıt́ico com 
o poder económico. 
 
É preciso relembrar que o fascismo significou décadas de miséria e pobreza 
generalizadas, de atraso económico e de saque de recursos nacionais a favor dos 
monopólios e latifundiários e da acumulação de fortuna por um “punhado” de ricos 
e poderosos. 
 
A luta antifascista foi a luta pelos objectivos gerais da liberdade, da democracia, da 
igualdade mas foi também a luta pelo pão, pelo trabalho, pela paz e por muitas outras 
reivindicações concretas que os problemas do povo e do paı́s colocaram como 
necessárias. A revolução e as suas conquistas são produto dessa luta de décadas 
contra o fascismo e dos aspectos concretos em que essa luta se traduziu. 
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Mas ao falarmos da luta contra o fascismo não esquecemos a luta do movimento 
operário em Silves e que foi essencialmente dos operários corticeiros, pois foram 
estes que constituı́ram quase exclusivamente a massa operária na população de 
Silves. 
 
A memória de Silves como importante centro corticeiro, cujo operariado viveu 
tantas vezes inconformado e sempre lutou por dias melhores, perdurará para 
sempre! 
 
O 25 de Abril, com o que transporta de democracia e liberdade, será para todos 
mas não é, como alguns pretendem, «de todos».  
 
Abril não é dos que por ele foram derrotados ou que hoje perfilham o que esse 
regime representava, dos que contra ele conspiraram e conspiram, dos que ao longo 
de décadas perverteram e persistem em perverter o seu alcance. 
 
Quando alguns dos inimigos da revolução, mesmo que dissimulados e enfeitados de 
cravo na lapela, proclamam hoje que o 25 de Abril «não tem donos» é bom lembrar-
lhes que Abril, sendo património do povo português, tem no povo, de facto, o 
seu único dono mas tem no caminho para a sua construção obreiros concretos que 
o tornaram realizável e cuja acção tem de ser valorizada e reconhecida, sobretudo 
quando em contraste com a acção daqueles que a ele se opuseram ou têm oposto. 
 
Ainda que os objectivos fundamentais da revolução democrática nacional tenham 
conhecido diferentes graus de realização, é essencial relembrar que foi a revolução 
do 25 de Abril que logrou destruir o Estado fascista e instaurar um regime 
democrático; liquidar o poder dos monopólios e promover o desenvolvimento 
económico geral; realizar a Reforma Agrária, entregando a terra a quem a trabalha; 
elevar o nıv́el de vida das classes trabalhadoras e do povo em geral; democratizar a 
instrução e a cultura; libertar Portugal do imperialismo; reconhecer e assegurar aos 
povos das colónias portuguesas o direito à imediata independência; seguir uma 
polı́tica de paz e amizade com todos os povos. 
 
Contra o apagamento da história e do papel que tiveram os obreiros do 25 de Abril, 
é preciso relembrar algumas das condições que tornaram esse percurso possıv́el. 
 
Importa relembrar, por um lado, o levantamento popular na sequência do golpe 
militar e a aliança Povo-MFA que criaram as condições para a liquidação da 
estrutura sócio-económica monopolista e latifundiária em que o fascismo se 
alicerçava. E importa também relembrar, por outro lado, que a correspondência das 
conquistas da Revolução com as aspirações e anseios populares foi de tal ordem e 
ganhou tamanha força material que mesmo aqueles que se lhes opunham não 
tiveram força para as impedir. 
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Essa memória é fundamental para compreender o percurso do processo 
revolucionário e a profundidade das suas conquistas mas também para enquadrar a 
acção daqueles que nunca se conformaram com a Revolução e as suas conquistas e, 
ao longo de quase cinco décadas, se desdobraram em esforços para limitar e reduzir 
o seu alcance, dificultar a sua concretização ou mesmo impor retrocessos, com 
particular evidência nos sucessivos cortes impostos à Constituição da República 
Portuguesa que as consagrou. 
 
Quando hoje ouvimos repetir por aí, a propósito do 25 de Abril, que o que faltaria 
agora seria «fazer o que ainda não foi feito» percebe-se onde querem chegar. Não 
é o sentido mais avançado, justo e progressista que aspiram ver retomado, não é um 
paı́s liberto do poder de dominação dos grupos económicos assegurado por 
interpostos representantes e não submetido à dependência e aos interesses da 
União Europeia que querem. O que aspiram é levar mais longe a concretização dos 
seus projectos de subversão do regime democrático, de ver a Constituição da 
República adequada aos seus objectivos de empobrecimento democrático e aos seus 
dogmas liberais. 
 
Estamos longe, muito longe, do Portugal democrático que Abril gerou e 
mostrou ser possível. 
 
Não é possıv́el, sem adulterar a história e a realidade, iludir a contrastante dimensão 
de um perıódo de transformações revolucionárias que abriram um caminho de 
progresso e justiça social, de elevação das condições de vida e de efectivo 
protagonismo dos trabalhadores e do povo nos destinos da vida nacional, com todo 
um outro longo processo contra-revolucionário de restauração e reconstituição do 
poder monopolista, de empobrecimento do regime democrático, de ataque a funções 
sociais do Estado, de promoção de mecanismos de exploração e de subordinação 
externa. 
 
O que importa sublinhar, isso sim, é que mesmo apesar de décadas dessa ofensiva, 
a realidade de Portugal continua hoje a ter a marca da Revolução de Abril e de muitas 
das suas conquistas. 
 
Os valores que a Revolução projectou de liberdade, democracia, justiça social, paz 
e soberania, as conquistas alcançadas pelos trabalhadores e o povo nas liberdades 
polı́ticas e nos direitos económicos e sociais reflectiram e deram tradução às 
reivindicações que durante quase meio século foram afirmadas na acção e luta 
antifascistas. Essas conquistas e valores continuam, hoje, a afirmar-se como 
referência para a resposta a problemas actuais e, simultaneamente, como projecto 
de futuro. 
 
As lutas dos trabalhadores e do povo por melhores salários e pensões, pelo direito à 
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saúde, à educação, à habitação, aos transportes, pela igualdade e não discriminação, 
são lutas contra a polıt́ica de direita mas são também lutas por Abril e contra a 
liquidação das suas conquistas e transformações. 
 
Não fosse a acção e intervenção da CDU com as suas iniciativas e propostas e a 
situação seria ainda mais grave do que aquela que vivemos. 
 
A CDU conta com a identificação dos jovens com Abril e testemunha o valor que 
atribuem à democracia e à liberdade. As lutas que travam pelo seu futuro, pela sua 
realização individual e colectiva, pelo poder de decidir das suas vidas e dos seus 
projectos em plena liberdade são lutas por Abril e contra a liquidação das suas 
conquistas e transformações. 
 
Essas nunca serão lutas dos inimigos de Abril mas são lutas do povo que é dono 
de Abril. 
 
E por isso que Abril deve ser celebrado a olhar para o futuro, projectando as 
conquistas e os valores que plasmou, convocando as energias e alegria de viver e de 
lutar pela construção de um Portugal desenvolvido, de progresso, de paz e soberano. 
 
25 de Abril, Sempre! Fascismo nunca mais! 
 
Viva o 25 de Abril! 
Viva o Concelho de Silves!  
Viva Portugal!  


