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SAUDAÇÃO 25 Abril e 1º Maio 2022 
 

 

Comemora-se este ano o 48º aniversário da Revolução do 25 de Abril. Comemorar 

Abril tem sempre um significado especial. 

Mas este ano é mais especial ainda porque celebramos mais dias em Democracia do que em 

Ditadura! 

Abril significa para o povo português o derrube do regime fascista e a conquista da Liberdade. 

 
Sem Abril não teríamos conquistado os direitos dos trabalhadores a uma vida digna, o direito à 

saúde e à educação, entre outros. 

Continuaríamos provavelmente a ter que dividir uma sardinha em 4 ou 5 pedaços para que toda 

a família pudesse alimentar-se 

Continuaríamos provavelmente a ver racionados bens essenciais para que uma pequena elite 

pudesse viver confortavelmente. 

Continuaríamos a não poder falar abertamente na rua com um grupo de amigos sem ter a PIDE 

a intervir, prender e torturar tantos e tantos portugueses. 

Mas hoje vivemos também tempos em Portugal e em vários países do mundo onde as forças da 

extrema-direita, populistas e mentirosas põem em perigo a Liberdade e a Democracia, as 

principais conquistas do 25 de Abril. 

E por isso, Abril é também lutar, lutar pela preservação da Democracia e da Liberdade, lutar pela 

defesa da Constituição da República Portuguesa e dos direitos que damos como adquiridos mas 

que não o são! 

Chegados aos nossos dias, a história dos últimos 48 anos de democracia fala-nos de lutas 

sindicais, de conquistas da classe trabalhadora, de avanços e recuos, fala-nos do Poder Local 

democrático, fala-nos de progresso, de desenvolvimento, de ambição, da determinação e da 

vontade de vencer! 
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A Assembleia de Freguesia do Castelo saúda toda a População da Freguesia pela passagem dos 

48 anos do 25 de Abril de 1974 e do 1.º de maio, convidando-os a participar na vida cívica local 

reafirmando as conquistas de abril. 

 

Viva o 25 de Abril! Viva o 1º de Maio! Viva Sesimbra! Viva a Freguesia do Castelo! 
 

Solicita-se que a presente Saudação seja remetida ao Presidente da República Portuguesa, 

Presidente da Assembleia da República, 1º Ministro de Portugal, grupos parlamentares da 

Assembleia da República, Câmara Municipal Sesimbra, Assembleia Municipal Sesimbra, Junta de 

Freguesia da Quinta do Conde, Junta de Freguesia de Santiago, Órgãos de Comunicação Social 

Regionais e Locais e que se divulgue nos suportes digitais e lugares de estilo da Junta de 

Freguesia do Castelo. 

 

 
Zambujal - Sesimbra, 12 de Abril de 2022 

 
 
 

Os eleitos do PS na AF Castelo 
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