
 
 

 

Voto de Saudação N.º 6 

48.º Aniversário do 25 de Abril de 1974 

Comemoramos o quadragésimo oitavo aniversário 25 de Abril de 1974. E neste ano de 

2022 comemoramos também o facto de o celebrarmos no momento em que o tempo 

da democracia ultrapassa a duração da ditadura.  

Com o 25 de Abril de 1974, e nunca será de mais lembrá-lo, Portugal libertou-se do 

fascismo e da opressão, passando a caminhar rumo à construção de uma sociedade mais 

justa e fraterna.  

Com o 25 de Abril de 1974 veio o fim da guerra colonial, da censura prévia, da PIDE, dos 

tribunais plenários e dos presos políticos.  

Com o 25 de Abril de 1974, os portugueses viram os seus direitos de participação 

assegurados, assistiram à construção do estado social, à democratização do ensino, à 

fundação do Serviço Nacional de Saúde e à consagração dos seus direitos sociais, 

laborais e políticos.  

Com o 25 de Abril de 1974 os portugueses viram instituído o poder local democrático, 

participado, plural e autónomo, verdadeiramente ao serviço dos cidadãos e dos seus 

anseios.  

Celebrar o 25 de Abril é honrar todos aqueles que o conseguiram, todos aqueles que 

“mesmo na noite mais triste” resistiram e lutaram para a libertação de um país e do seu 

povo.  

Mas celebrar o 25 de Abril tem de ser também projetar o futuro, defendendo 

intransigentemente os seus valores, o seu modelo de sociedade e o aprofundamento 

dos direitos conquistados, em tempos em que parece haver quem queira voltar atrás.  

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, a Assembleia de Freguesia do Lumiar delibera: 

 

1. Saudar o quadragésimo oitavo aniversário do 25 de Abril de 1974; 

2.  Saudar todos os que lutam por uma sociedade mais justa, igualitária e 

solidária. 

Os eleitos do PS na Assembleia de Freguesia do Lumiar 

APROVADO POR MAIORIA 

18 VOTOS A FAVOR (5PSD 4CDS 5PS 1CDU 1IL 1LIVRE 1BE) 

1 VOTO CONTRA (CHEGA) 


