
 

 

 

Caros senhorenses e mamedenses, 

É nestes períodos conturbados, que recordar abril é imperioso. Recordar o que se conquistou e 

também aquilo contra o que se lutou.  

O 25 de Abril de 1974 representa para todos nós a conquista da liberdade, da solidariedade e 

de um futuro melhor e mais risonho. Volvidos 46 anos, o presente que vivemos encerra só por 

si inúmeros desafios.  

Abril de 1974, permitiu a consagração do direito à proteção da saúde para todos, 

independentemente da sua condição económica ou da sua zona geográfica, criando assim os 

alicerces do SNS que havia de ser criado 5 anos mais tarde, trazendo progressos significativos na 

saúde e constituindo um fator de combate à exclusão social e de grande influência na qualidade 

de vida da população.  

E dúvidas não existem que os desafios com que nos deparamos hoje, serão mais facilmente 

ultrapassáveis com este Serviço Nacional de Saúde e com a prestação de cuidados de saúde a 

todos sem exceção.  

O mesmo se dirá quanto à Informação que nos é prestada a toda a hora. Também esta foi uma 

conquista de Abril que importa prezar e defender. Que muitas vezes permite criticar e até ser 

injusto. 

No futuro que nos espera, os valores que conquistamos no 25 de Abril serão fundamentais para 

o combate aos enormes desafios que teremos que enfrentar, quer a nível social, económico ou 

financeiro.  

Se acreditarmos que, todos juntos somos mais fortes e que, é das diferenças de opiniões que 

nascem as melhores soluções, teremos com certeza um país melhor onde a vontade de vencer, 

a solidariedade e o respeito por todos e pelas instituições será uma realidade e onde todos, sem 

exceção, terão um papel importante a desempenhar.  

É sobejamente conhecida a resiliência e a capacidade que os Portugueses têm de se 

redescobrirem e se tornarem mais solidários, não percamos mais uma oportunidade de o 

demonstrar à Europa e ao Mundo.  

Recordemos com orgulho o Património Imaterial da Revolução do 25 de Abril de 1974 e tal 

inspirar-nos-á a sermos melhores mesmo em momentos de adversidade.  

Viva o 25 de Abril! Viva a Liberdade! Viva Portugal! 


