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SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL 

Considerando que o 25 de Abril veio restituir a liberdade e a possibilidade de 

viverem livremente, em Portugal, todos aqueles que pugnaram e lutaram pelos 

ideais da liberdade, o que tornou possível, nomeadamente, a liberdade de 

expressão, a liberdade de imprensa, a igualdade de género, o direito a escolher o 

projeto educativo e o direito à justa retribuição pelo trabalho prestado;  

Considerando que com o 25 de Abril se reergueram as colunas do pensamento 

livre, em Portugal, e a afirmação da Igualdade, da Liberdade e da Fraternidade;  

Considerando que o 25 de Abril de 1974 veio tornar possível que a vontade do povo 

português pudesse ser livremente expressa, por sufrágio, direto, secreto e 

universal, desde logo, em 1975, aquando da eleição dos deputados à Assembleia 

Constituinte; 

Considerando que com o 25 de Abril de 1974 se iniciou o processo que conduziu à 

afirmação do regime democrático, assente na liberdade e nas conquistas sociais, 

económicas e políticas do povo português, que se viram consagradas, 

nomeadamente, com a aprovação da Constituição a 2 de abril de 1976 e a sua 

entrada em vigor a 25 de Abril desse ano e as suas sucessivas revisões 

constitucionais; 

Considerando que a Constituição de 1976 veio consignar que Portugal é um 

Estado de Direito Democrático, baseado na soberania popular, no respeito 

e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais, no pluralismo de 

expressão e na organização política democrática; 

Considerando que a Constituição de 1976 veio a promover e a garantir a melhoria 

das condições sociais, económicas e políticas do povo português e, bem assim, a 

criar e afirmar o Poder Local Democrático; 

Considerando que o Poder Local Democrático, uma das inovações da Constituição 

de 1976, é uma das condições essenciais ao desenvolvimento e ao progresso de 

Portugal, a par de possibilitar, em geral, uma maior participação dos cidadãos na 

decisão sobre a vida das suas terras e a razão de ser de nos encontrarmos aqui, 

hoje, reunidos. 

A Assembleia de Freguesia de Arroios (Lisboa), reunida, hoje, dia 29 de abril de 

2022, delibera: 

1 – Saudar o 25 de Abril de 1974 enquanto momento de restituição da liberdade, 

da democracia e dos direitos e liberdades fundamentais aos Portugueses;  

2 – Saudar todos aqueles que com verdadeiro espírito democrático e de luta pela 

liberdade participaram no 25 de Abril de 1974, tornando assim possível a afirmaç ão 

dos princípios basilares da Democracia, do primado do Estado de Direito 

Democrático, do respeito da vontade do povo português e pugnando pela 

construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno;  

3 - Saudar no militar de Abril, Salgueiro Maia, pelo seu desapego ao poder, às 

honrarias e às benesses, todos os militares que antes e depois de 25 de Abril 

pugnaram pela Liberdade e pela Democracia. 
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4 – Saudar, ainda, todos aqueles que, não ostentando a condição militar, antes e 

depois do 25 de Abril, lutaram pela liberdade e pela afirmação de um verdadeiro  

regime democrático em Portugal.  

Lisboa, 29 de abril de 2022.  
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