
 
 

Saudação 
 

48º Aniversário da Revolução do 25 de Abril 
1º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador 

 
Vivemos no fascismo 48 anos de uma longa noite de escuridão, de repressões, opressões, 
perseguições, torturas, perdas de liberdade e assassinatos às mãos da ditadura fascista. 
 
Quem não se lembra e/ou conhece o significado de Caxias, Peniche, Limoeiro; Aljube ou Tarrafal, 
para citar algumas das prisões da ditadura? 
 
Vivemos 48 anos de escuridão onde se defendia a máxima dos brandos costumes, cultivando os 
terrenos férteis da ignorância, promovendo o desinvestimento social, cultural, educacional e 
económico. 
 
Vivemos 48 anos de ditadura fascista em que mais de uma década foram vividos em guerra, a 
guerra colonial. Onde a intransigência do regime fascista perante as colónias provocou o 
isolamento interno de Portugal, o descontentamento da população e a ruína económica do país. 
As perdas humanas foram incalculáveis com consequências trágicas para ambos os lados. 
Calcula-se que as perdas, só do lado português, tenham atingido 8.300 vidas e 15.000 feridos. 
 
Portugal viveu quase meio século de fascismo. 
 
E numa madrugada de Abril, em 1974, chegaram ao fim esses tenebrosos 48 anos. O povo saiu 
à rua e clamou por Liberdade, por Democracia e pelos seus Direitos. 
 
A Revolução de Abril foi uma ruptura com o regime fascista, determinada pela acção dos 
militares do MFA a que se seguiu a acção das massas populares, com profundas transformações 
que eliminaram a estrutura sócio-económica em que assentava a ditadura fascista. 
 
Foram inscritos valores na Constituição da República Portuguesa pela da luta dos milhares de 
vítimas do regime fascista, e fundamentalmente consagrando direitos políticos, económicos, 
sociais e culturais. 
 
A Revolução de Abril foi uma revolução libertadora, com profundas transformações na vida 
nacional traduzidas em inapagáveis avanços e conquistas que hoje perduram como valores e 
referências para a construção de um Portugal democrático, desenvolvido e soberano. 
 
Uma revolução que enfrenta um longo percurso contra-revolucionário e a permanente tentativa 
de falsificação do que representou. 
 
Fraca é a memória de uns e hábil é o maniqueísmo de outros. 
 
Hoje, os meios são mais sofisticados, mas os objectivos em nada se distinguem dos de 
antigamente. A deturpação da realidade, as mentiras encobertas por meias verdades e a 
manipulação descarada de informação, produzem os mesmos efeitos nefastos do antes 25 de 



Abril. São ferramentas hábeis do populismo e do fascismo que pretendem desta forma denegrir 
quem luta e sempre lutou ao lado do povo contra os interesses do grande capital. 
 
Este ano, no dia 24 de Março, assinalou-se a data em que Portugal passou a termais dias de 
democracia do que de ditadura. Data significativa quando vemos um pouco por todo o mundo 
o ressurgimento do populismo, do fascismo e do anticomunismo. 
 
Saudar e comemorar os 48 anos do 25 de Abril é o caminhar pelos valores implícitos da 
Revolução dos Cravos: a Liberdade; a democracia; o Desenvolvimento e a Constituição da 
República Portuguesa. 
 
Comemorar o 48º Aniversário da Revolução de Abril é também comemorar os 48 anos do 
primeiro 1º de Maio em liberdade. Dia Internacional do Trabalhador, dia de luta, resistência e 
emancipação para todos os trabalhadores. 
 
Assim, as eleitas pela CDU - Coligação Democrática e Unitária vêm propor a esta Assembleia 
de Freguesia, reunida em sessão ordinária a 29 de Abril de 2022, que delibere: 
 
1. Saudar o 48º Aniversário da Revolução de Abril, momento de afirmação da luta dos 

trabalhadores e do povo português, pela liberdade e a democracia; 
 

2. Promover e estimular a luta em defesa dos valores e conquistas de Abril e da Constituição 
da República Portuguesa; 

 
3. Saudar os trabalhadores, o movimento associativo e toda a população, em especial a 

população da Freguesia de Arroios, bem como todos os que se identificando com as 
conquistas, direitos e valores do 25 de Abril consagrados na Constituição da República 
Portuguesa, aprovada em 1976, participaram nas comemorações populares do 25 de Abril, 
nomeadamente no desfile em Lisboa, no dia 25 de Abril; 

 
4. Saudar as comemorações do 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, jornada de luta 

e de valorização do trabalho e dos trabalhadores e de resposta aos problemas do povo e do 
País. 

 
Arroios, 29 de Abril de 2022 
 
 

As eleitas pela Coligação Democrática e Unitária 
 

Anna Nemcova de Almeida 
Ana Luísa Martins Pereira Mirra 

Maria Helena da Cunha Rato 
 


