
 
 

Saudação do Bloco de Esquerda ao 25 de Abril 
 

Foi há 46 anos. No dia 25 de Abril de 1974. 

O pais mudou de regime, deixou de ser uma das mais longas ditaduras (quase meio 

século) e passou a ser um Estado de direito democrático.   

Acabou a guerra colonial, foi abolida a policia politica ( PIDE), a censura à imprensa e 

á criação artística, regressaram os exilados, libertados os presos políticos, formar-se 

partidos políticos e milhares de pessoas puderam votar pela primeira vez em eleições 

livres. 

Depois foi a constituição de sindicatos e comissões de trabalhadores, a criação do 1º 

salário mínimo nacional, o acesso á cultura e o alargamento da educação e dos 

cuidados de saúde a toda a população. E muitos milhares de idosos passaram a ter 

direito a uma pensão de reforma e outras prestações da segurança social. 

Hoje, a comemoração desta data tão importante na nossa história, está marcada por 

uma trágica ocorrência sanitária, com centenas de óbitos.  

O pais e o mundo estão confinados com uma pandemia, o covid-19. 

Nesta situação complexa, que tem exigido á população distanciamento social e 

confinamento nas residências, tem vindo á superfície o ódio ao 25 de Abril por parte 

de alguns saudosos do regime Salazarista. 

A insensibilidade social e ganância de muitos empresários que ao longo dos tempos 

meteram ao bolso muitos milhares das verbas vindas da União Europeia, lançaram 

agora para o desemprego forçado muitos milhares de trabalhadores e querem 

aproveitar-se do momento difícil que vivemos para aumentar a sua riqueza, continuam 

a denegrir os serviços públicos, mas exigem ao Estado isenção de taxas e impostos, a 

assunção pela segurança social das suas próprias obrigações de pagamento de salários, 

e até subsídios a fundo perdido…numa gigantesca operação de assalto aos dinheiros 

públicos. 

Encontraste com as exigências das associações patronais para lhes dar mais e mais 

dinheiro público, há quem esteja a dar uma resposta extraordinária á pandemia do 

covid 19, o SNS e os seus profissionais, Médicos, Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares, e 

Investigadores. Empenhando-se com enorme dedicação no tratamento dos infectados e 

na contenção de novas vitimas do vírus, o Bloco de Esquerda saúda especialmente 

neste ano de 2020 todos que tem dignificado uma das maiores conquistas do 25 de 

Abril, o Serviço Nacional de Saúde. 

No combate á pandemia, também as autarquias, sempre que aceitaram trabalhar em 

conjunto com as outra entidades e com coordenação das autoridades locais de saúde, 

conseguiram dar boas respostas a nível local. 

Para o Bloco de Esquerda os tempos, que vivemos mostram, mais uma vez, a 

importância decisiva de serviços públicos de qualidade.  

Como a Constituição Nascida com o 25 de Abril nos indicou, A Paz, o Pão, Habitação, 

a Saúde, a Educação, a Liberdade e a Democracia, só se conseguem concretizar com 

um papel mais activo do mundo do Trabalho e da Democracia Local. 

 

Viva o 25 de Abril 

 

O Representante do Bloco de Esquerda 


