
 

Na celebração da Revolução de 25 de Abril de 1974, a decorrer de uma forma 

que nunca pensamos ser possível, sem abraços, sem manifestações, sem 

desfiles de braço dado, a mensagem da CDU é a de reforçar a importância desta 

Revolução inesquecível para povo português.  

Celebrar Abril, no atual contexto, leva-nos de imediato à celebração das 

conquistas que melhoraram a vida do povo português e nas quais Abril 

permanece, por exemplo, na existência de um alargado conjunto de serviços 

públicos que tão bem se têm destacado no combate à atual pandemia. 

Homenageamos, aqui, os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, da 

Segurança Social, das Forças de Segurança, da escola pública, entre muitos 

outros. Sai reforçada, aos olhos do nosso povo, a importância da defesa e 

valorização destes serviços e dos seus trabalhadores, tal como sempre fez a 

CDU. 

Neste dia 25 de Abril de 2020, manifestamos o nosso reconhecimento àqueles 

que resistiram ao fascismo, que enfrentaram a repressão (alguns com a própria 

vida), tanto comunistas, como muitos outros democratas, que nunca desistiram 

nem deixaram de acreditar na possibilidade de vencer o fascismo. O 25 de Abril 

foi o resultado de décadas de luta corajosa do povo português que, mesmo nas 

condições mais duras, com a censura, a tortura e a repressão mais brutais, 

construiu o caminho da revolução que convergiu na ação dos Capitães de Abril 

devolvendo a liberdade ao Povo Português e acabando com a guerra colonial na 

qual morreram ou ficaram estropiados muitos jovens. 

.A Constituição de 1976 consignou as liberdades, os direitos, a democracia 

política e o Poder Local que encarna uma das maiores conquistas do Portugal 

democrático, pelo importante elo de ligação do poder às populações e da 

intervenção destas na construção e luta por melhores condições de vida.  

Ultrapassaremos vitoriosamente o momento difícil e complexo em que vivemos, 

apoiando-nos no projeto emancipador de Abril e na força transmitida pelos seus 

valores, usando-os como matriz para o desenvolvimento de Portugal.  

 

Viva Portugal!                 25 de Abril sempre! 

 


