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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

2.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 25 de abril de 2017 

 
Sessão Solene 

Comemorativa do 43.º Aniversário 
do dia 25 de Abril de 1974 

 
 
 

Sessão realizada 
no Centro Comunitário de Frielas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Maria de Fátima Amaral, eleita pela Coligação 
Democrática Unitária, por Beatriz Goulart da Silva 
Pinheiro. 
 
 
Pedro Manuel Alves Pedroso, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Beatriz 
Nogueira Matias. 
 
 
Filipa Alexandra Marques da Costa, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária, por Lídia Maria 
da Silva Graça Mateus. 
 
 
Orlando de Jesus Lopes Martins, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por João Filipe 
Ramos Neves. 
 
 
Telma Sofia da Silva Ferreira, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária, por Maria 
Antonieta Dias Lourenço. 
 
 
Carla Maria Santos Fernandes, eleita pelo Partido 
Socialista, por Paulo Jorge Silva Alves. 
 
 
José Augusto Farinha Fernandes Frazão, eleito 
pelo Partido Socialista, por Sara Simone Boavida 
Carvalho Simões Alves. 
 
 
Herlânder Mário Carvalho Isidoro, eleito pelo 
Partido Socialista, por Paulo Jorge da Silva Alves. 
 
 
João Manuel Varandas Fernandes, eleito pela 
Coligação “Loures Sabe Mudar”, por António 
Fernando Castanheira Pinto Santos. 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo Bloco 
de Esquerda, por Maria Adelaide do Nascimento 
Almeida. 
 
 
 
António Dias Emídio, Presidente da Junta de 
Freguesia de Fanhões, pelo substituto legal Rui 
Manuel dos Santos. 
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INTERVENÇÕES 
 
 

A Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal, 
Fernanda Maria Cardoso Santos, apresentou as 
boas-vindas e agradeceu a todas as entidades 
envolvidas, designadamente à Junta da União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas e aos funcionários da Câmara Municipal de 
Loures, que tornaram possível a realização da 
Sessão Solene Comemorativa do 43.º Aniversário 
do dia 25 de Abril de 1974. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seguiram-se as intervenções produzidas pelos 
Representantes eleitos pelas diferentes forças 
políticas com assento na Assembleia Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCTP-MRPP 
Partido Comunista 

dos Trabalhadores Portugueses 
 

João Mendes Alexandre 
 

 
 

As minhas saudações a todos os presentes e uma 
saudação especial a todos os trabalhadores, 
democratas, revolucionários e verdadeiros 
comunistas que, neste concelho e no país, 
travaram um duro combate e, muitos deles, 
sacrificaram as suas próprias vidas, pelo derrube 
do regime fascista e a todos os que, após a queda 
da ditadura colonial-fascista de Salazar e Caetano, 
nunca guardaram ilusões sobre o novo regime 
pseudo-democrático surgido após o golpe de 
estado de 25 de Abril de 1974, nem sobre a 
patranha traidora da aliança Povo-MFA e 
prosseguiram até hoje incansavelmente a luta pela 
emancipação dos explorados e oprimidos pelo 
socialismo e pelo comunismo. 
 
A questão que os operários e trabalhadores 
sempre colocam nesta data é sobre o significado e 
utilidade para eles de celebrar o dia 25 de Abril de 
1974 como algo de decisivo para a sua 
emancipação da escravidão assalariada. 
 
É que a este respeito, cada classe tem a sua 
posição. 
 
Para os trabalhadores, para a classe operária e 
mesmo para todos os verdadeiros patriotas e 
democratas, se bem que a ditadura fascista tenha 
caído naquele dia mas ainda assim por força do 
movimento operário revolucionário, não há ou 
melhor não continua a haver motivos para festejar 
ou comemorar o 25 de Abril. 
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Já para a burguesia, o 25 de Abril e a derrota do 
movimento revolucionário que se lhe seguiu serviu 
para reforçar o seu poder e, sob um manto de 
ilusões numa pseudo-democracia, abrir caminho à 
entrada e domínio do nosso país pelo imperialismo 
europeu, em particular do hegemónico 
imperialismo alemão. 
 
Hoje é claro para os trabalhadores, que os 
diversos partidos que nos têm governado agem 
todos de forma idêntica. 
 
Só aparentemente surgindo como rivais, todos 
eles se comportam como apêndices e defensores 
do capitalismo explorador e do seu poder nos 
diversos órgãos do aparelho do Estado. 
 
Depois da queda do governo de traição nacional 
PSD/CDS foi constituído um novo governo 
PS/PCP/BE com base num acordo do BE e do 
PCP com o PS. 
 
Acordo esse que Catarina Martins definia há 
pouco tempo com esta pérola: um compromisso 
político para dar conteúdo político a uma 
expectativa de mudança à esquerda. 
 
É isto que leva esta esquerda a garantir uma 
legislatura ao governo de António Costa, 
independentemente das promessas não 
cumpridas, dos constrangimentos (como o PCP é 
suave a tratar os imperialistas...) da União 
Europeia por ele aceites e dos roubos e assaltos 
aos contribuintes a que esse governo vai dando 
cobertura, designadamente, no campo das 
gigantescas burlas no setor bancário e financeiro 
(Novo Banco, BPN, BPP, Banif, Caixa Geral de 
Depósitos…). 
 
O que é que um acordo destes tem a ver com a 
classe operária e os trabalhadores e a sua luta 
pela saída do euro, pelo não pagamento da dívida 
pública, pela independência nacional e contra o 
imperialismo, pela semana das 35 horas, por 
melhores salários, pela revogação do contrato de 
trabalho, e, acima de tudo, por uma sociedade 
sem exploração do homem pelo homem? 
 
Tem precisamente a ver o mesmo que o PCP e o 
BE têm a ver com a classe operária e os 
trabalhadores - absolutamente nada! 
 
Para estes partidos que se reclamam de esquerda 
e comunista, a aliança que firmaram com o PS 
para este governar pelo menos por quatro anos (já 
falam num governo para uma década) – contra 
tudo, aliás, o que enganosamente defenderam na 
última campanha eleitoral para caçarem o voto 
aos operários – baseia-se no argumento 

sumamente oportunista de que, sem esta 
coligação, não seria possível parar o 
empobrecimento do país, reverter as medidas 
tomadas pelo governo de traição nacional 
Coelho/Portas e recuperar o rendimento das 
famílias (incluindo, senão principalmente, as dos 
burgueses). 
 
E tudo isso – mesmo que se viesse a realizar – 
mais do que justifica para estes oportunistas 
mandar às urtigas a saída de Portugal da zona 
euro que continua a materializar a dominação do 
nosso país pelos interesses hegemónicos do 
imperialismo germânico, a enterrar-se qualquer 
oposição ao tratado orçamental e ao garrote dos 
limites do défice impostos por Bruxelas, passando 
até esta nova esquerda a louvar a grande vitória 
do défice abaixo dos 3%, e pactuar sem rebuço 
com o envio de tropas portuguesas para o Mali e a 
República Centro-Africana ao serviço dos 
imperialistas franceses. 
 
Ao fim de mais de um ano do governo de António 
Costa, ficou inequivocamente comprovada a 
conclusão expressa no editorial do camarada 
Arnaldo Matos no Luta Popular, a classe operária 
e o novo governo, acerca da natureza da 
coligação PCP/BE/PEV/PS: a coligação 
parlamentar que suporta o governo de António 
Costa é uma união de facto dos partidos da 
esquerda da Assembleia, mas não de esquerda no 
panorama da luta de classes atual em Portugal, 
gizada com os mesmos objetivos, embora não 
com os mesmíssimos métodos, da coligação 
fascista de direita, para explorar e oprimir até ao 
tutano a classe operária portuguesa e uma parte 
substancial da classe média pequeno-burguesa. 
 
Operários, trabalhadores e assalariados rurais 
com salários de miséria (mais de um milhão de 
trabalhadores com salário mínimo) e ritmos brutais 
de trabalho, aumento do trabalho precário, 
milhares de desempregados que continuam sem 
subsídio de desemprego ou com cortes nessa 
prestação social, reformados e pensionistas  com 
reformas e pensões de fome, tudo isso são 
realidades que deixaram há muito de pertencer às 
preocupações e de entrar no vocabulário daqueles 
partidos ditos comunista e de esquerda. 
 
Mas é este o país de Abril que estes e o PSD e 
CDS agora mais uma vez comemoram 
verdadeiramente unidos no objetivo fundamental 
de salvar o capitalismo e tentar a todo o custo que 
a classe operária e os povos de todo o mundo se 
unam na luta contra o imperialismo. 
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No fundo, os partidos parlamentares estão hoje tal 
como se encontravam na madrugada no 25 de 
Abril de 1974 – sob a capa da queda do regime 
fascista pelo golpe do MFA e da instauração da 
democracia burguesa todos eles se uniram para 
salvar o capitalismo. 
 
Os trabalhadores portugueses precisam de uma 
oposição e de um partido que se erga contra a 
sujeição de Portugal aos ditames de Bruxelas e da 
Alemanha e combata com firmeza e sem tréguas a 
submissão ao imperialismo que, a continuar, 
arrastará o nosso país para a guerra. 
 
O único partido que logo na madrugada se ergueu 
contra as ilusões abrilistas foi o PCTP/MRPP que, 
como se sabe, comemorou o 1.º de Maio de forma 
autónoma com as bandeiras da revolução 
proletária. 
 
Desde o tempo da ditadura fascista, o MRPP e 
agora o PCTP/MRPP tem vindo a denunciar a 
política dos capitalistas e dos seus partidos, e 
apelar à luta dos trabalhadores com o objetivo de 
unir como um só homem o proletariado 
revolucionário e todos os homens e mulheres que 
vivem da venda da única mercadoria de que são 
proprietários: a sua força de trabalho, para 
derrubar este sistema capitalista e instaurar o 
comunismo, uma sociedade sem classes e sem 
exploração do homem pelo homem. 
 
É isso que nos continuará a guiar contra todas as 
ilusões e mascaradas abrilistas. 

 
 

Viva o Povo Português! 
 

Viva o Comunismo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDS-PP Partido Popular 
 

Lizette Braga do Carmo 
 

 
 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal de 
Loures 
 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia 
 
Senhores Vereadores 
 
Senhores Deputados 
 
Excelências 
 
A todos os Organismos e Organizações 
 
Estimado público aqui presente 
 
 
Estamos aqui hoje reunidos para assinalar mais 
um aniversário do 25 de Abril. Há 43 anos, impôs-
se um corte radical com um passado que já não 
correspondia às vontades e anseios do Povo 
Português. Um novo Portugal nasceu então, e 
uma ideia de Estado e País mais justo e equitativo 
começou então a germinar na mentalidade de um 
povo que durante décadas ansiou pela Liberdade. 
 
Como argumentou Norberto Bobbio, “liberdade” é 
um conceito absoluto. 
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Uma expressão “o homem é livre”. Mas a 
expressão “o homem é igual” é destituída de 
sentido. “Igualdade” é, portanto, um conceito 
relacional. Um homem é igual em quê? E a quem? 
Daí a dificuldade de se transformar a igualdade 
numa ideia-força tão poderosa quanto a liberdade. 
 
A igualdade consubstanciou-se numa série de 
direitos sociais e no preâmbulo da Constituição. 
Desconhece-se qualquer outra constituição num 
país ocidental que vise explicitamente a 
construção de uma sociedade sem classes. Mas 
esta era a expressão contida na Constituição de 
1976 e que ainda hoje se mantém. 
 
Ora este binómio (liberdade/igualdade) traz 
problemas a qualquer discussão histórica do 
Portugal Contemporâneo. Porque a atual 
democracia portuguesa não se vincula apenas ao 
ideário de Abril, mas também a toda uma trajetória 
liberal que remonta ao século XIX e que se 
poderia definir como “europeia”. 
 
Quando os Capitães de Abril saíram às ruas, eles 
não estavam a lidar apenas com problemas 
circunstanciais ou mesmo conjunturais, mas com 
realidades de longa duração. 
 
Afinal, o país viveu nos últimos séculos a condição 
de um império ultramarino acostumado a ver-se 
numa perspetiva mais ampla que não apenas 
pequeno retângulo na ponta mais ocidental da 
Europa. 
 
Não há, portanto, valor mais nobre do que a 
Liberdade. Mas devemos ter sempre a perfeita 
noção do que fazer com ela. O uso exagerado da 
Liberdade para servir de capa a que se cometam 
ao longo de décadas a esta parte enormes 
atrocidades e prejuízos ao nosso país, que 
hipotecam o futuro de novas gerações de 
Portugueses será aceitável? 
 
Um país com 8 séculos de história, que tem as 
fronteiras geográficas consolidadas mais antigas 
da Europa, que deu mundos ao mundo, que foi o 
pioneiro da Globalização, não se deveria nunca ter 
encontrado nesta situação. Somos Portugueses 
com muito orgulho, queremos participar num 
projeto de construção europeia feito para os povos 
e não contra os povos. Infelizmente, constatamos 
que se tem trilhado o caminho inverso. 
 
O projeto de construção europeia não é hoje mais 
do que uma manta de retalhos e de interesses 
instalados. Um bloco que é cada vez mais 
irrelevante no contexto mundial, mas que teima 
em impor aos seus estados membros regras 
absurdas e condições desproporcionadas. 

E aceitar tudo isto, em nome de quê ou de quem? 
Cremos e acreditamos que ainda é possível 
inverter o rumo do projeto de construção europeia. 
Se já não o for, seremos sem complexo os 
primeiros a dizer que já não vale a pena! 
 
Enquanto povo, ninguém dá lições aos 
Portugueses. Sempre nos adaptámos a todas as 
situações que se nos depararam, estivemos 
sempre na primeira linha de combate contra todas 
as adversidades que encontrámos enquanto país, 
e vencemos sempre! Somos um povo corajoso, 
que tanto tem a nobreza de espírito para emendar 
o seu caminho quando reconhece que está mal, 
como também para exigir que o seu futuro seja 
decidido por nós e não num qualquer gabinete em 
França ou na Alemanha! 
 
Muitos dos valores e princípios que Abril deu, 
Março negou e Novembro assegurou, estão hoje 
em risco. Não apenas aqui, mas em todo o espaço 
da União Europeia, que na sua essência foi um 
projeto de futuro para promover a paz e 
cooperação na Europa mas que hoje em dia 
parece um simples clube de negócios, em que 
apenas o lucro conta e onde os povos parecem 
valer pouco ou nada, sendo tratados apenas como 
um mero número. Onde quer que estejam, Robert 
Schumann, Jean Monet e tantos outros que 
sonharam e lutaram por um projeto europeu 
baseado na amizade mútua e melhoria das 
condições de vida dos povos deverão estar muito 
insatisfeitos e a questionar-se se terá valido a 
pena chegarmos onde chegámos. 
 
Um longo caminho está ainda à nossa frente para 
ser percorrido, na certeza de que, se não o 
soubermos trilhar, muitos percalços poderão 
surgir. Na Europa, em Portugal e neste nosso 
concelho de Loures muito há ainda por fazer, 
podendo sempre os lourenses contar que o CDS-
PP jamais baixará os braços nesta luta diária pelo 
nosso concelho. 
 
Um concelho onde há muito caminho a percorrer 
para a estabilidade social, no apoio aos mais 
vulneráveis, na consolidação urbana do território, 
na preservação da cultura popular, até à higiene 
urbana e melhoria da qualidade de vida e bem 
estar. 
 
O CDS dirá presente na luta constante por esse 
desígnio maior. 

 
Viva Loures! 

 
Viva Portugal! 

 
Viva a Democracia! 

 
Viva a Liberdade! 
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Seguiu-se um momento cultural protagonizado por 
elementos do Grupo de Teatro do Grupo 
Dramático e Recreativo Corações de Vale 
Figueira, que declamaram os poemas Catarina 
Eufémia de Elisabete Pinto, Lá Longe de Rosa 
Dias, As Minhas Mãos de Michael Pereira, 25 de 
Abril Sempre de Maria de Fátima Sanches e O 
Futuro de José Carlos Ary dos Santos. 

 

 
 
 
 
 

BE - Bloco de Esquerda 
 

Maria Adelaide do Nascimento Almeida 
 

 
 

ABRIL TEM A NOSSA IDADE 
 

Comemoramos hoje mais um aniversário desse 
dia fundamental da nossa história recente. A 
revolução do 25 de Abril de 1974. 
 

Uma revolução, que em poucos dias, trouxe 
Portugal ao século XX. 
 
O 25 de Abril tomou conta da rua e a liberdade de 
expressão, o direito de manifestação e de 
associação, ali foram forjados antes mesmo de 
chegarem a ser leis. 
 
Este acontecimento deixou, em muitas gerações, 
uma marca indelével que permanece até hoje, 
abriu horizontes de esperança, de igualdade, de 
progresso e de liberdade que não tínhamos 
experienciado até então. 
 
A liberdade de manifestação, liberdade de reunião 
e de associação, liberdade de organização 
política, liberdade sindical, salário mínimo 
nacional, subsídio de férias e de Natal, fim da 
guerra colonial e reconhecimento do direito à 
independência dos povos colonizados, igualdade 
de direitos, eleições livres e direito de voto aos 
maiores de 18 anos, direito à justiça, direito à 
educação; direito à cultura; direito à habitação; 
direito ao trabalho; direito à greve, direito à 
reforma; direito à saúde, são grandiosas 
conquistas que sempre haveriam de perturbar os 
velhos poderes. 
 
Os heróis desse processo marcante não foram só 
os Capitães de Abril, foram também os homens e 
mulheres que deram corpo à revolução e 
consolidaram, na rua, nos escritórios, nos campos 
e nas fábricas, nas escolas e nas universidades, a 
liberdade e a democracia. 
 
Hoje em dia, a nossa democracia encolhe-se 
sobre a pressão de uma União Europeia nascida 
nas elites, impondo-se, tratado após tratado, 
ignorando os povos e colonizando os países. 
 
Hoje em dia, a nossa democracia encolhe-se, 
quando somos sufocados por uma dívida 
impagável, para salvar aqueles que sem vergonha 
nos disseram, “ai aguenta, aguenta…”. 
 
Hoje em dia, a nossa democracia encolhe-se, com 
aumento da pobreza e vemos que Portugal é um 
dos países em que mais aumentou o risco de 
pobreza em contraponto com o aumento das 
grandes fortunas. 
 
Hoje em dia, a nossa democracia encolhe-se 
quando se entrega, praticamente a custo zero, o 
Banif ou o Novo Banco ao capital estrangeiro. 
 
Hoje em dia, a nossa democracia encolhe-se 
quando permitimos que milhares de jovens, 
homens e mulheres, se apresentem diariamente 
ao trabalho e se mantenham durante décadas 
precários, sem contrato, no público e no privado. 
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É isto e muito mais que nos lembra que a 
liberdade, os direitos e a democracia, são uma 
conquista diária, onde o Bloco de Esquerda se 
empenha com toda a sua convicção. 
 
Depois de uma austeridade feroz, levada a cabo 
pelo governo das direitas, PSD/CDS, o que tem 
acontecido nestes últimos tempos, com a 
reposição dos salários, a reposição dos subsídios 
de emergência, a subida anual do salário mínimo, 
a baixa das taxas energéticas para os mais 
vulneráveis, a reversão da privatização dos 
transportes, a defesa da Segurança Social, da 
escola e da saúde públicas, são a melhor 
homenagem que se pode fazer ao 25 de Abril. 
 
Mas porque falar de Abril é também falar do poder 
local democrático, não podemos esquecer a 
reorganização errada do território, muitas vezes 
em oposição ao sentir das populações, agregando 
freguesias e transformando-as em mega 
territórios, o que se traduziu na diminuição da 
proximidade dos serviços públicos e na 
degradação dos mesmos. 
 
Em Loures, o Bloco de Esquerda, não esquece 
Abril e mantém-se sempre ao lado das populações 
quando está em causa o respeito pelos seus 
direitos, quer seja na defesa da sua saúde e da 
sua qualidade de vida, quer seja na defesa de 
mais e melhores transportes coletivos, na crítica e 
no combate à diminuição do caudal de água aos 
mais pobres e desfavorecidos, no combate à 
exclusão social, na defesa do património municipal 
e no combate aos contratos de emprego-inserção 
que continuam a ser praticados pela autarquia. 
 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 
 
A história não se repete nem chegou ao fim: 43 
anos depois, está tudo em aberto. 
 
Enquanto vivermos, teremos sempre a idade do 
25 de Abril. 

 
Viva a Democracia! 

 
Viva o 25 de Abril! 

 
Viva o Socialismo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coligação “Loures Sabe Mudar” 
 

Tiago Miguel Galão Mendonça 
 

 
 

Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal, 
 
Exma. Sra. 1.ª Secretária da Mesa da AM, 
 
Exmo. Sr. 2.º Secretário da Mesa da AM, 
 
Exmo. Sr. Presidente da CML e demais 
Vereadores, 
 
Exmas. Sras. Deputadas Municipais, 
 
Exmos. Srs. Deputados Municipais, 
 
Exmas. Sras. e Exmos. Srs. Trabalhadores da 
CML, 
 
Exmos. Convidados 
 
e 
 
Exmo. Público que hoje nos acompanha nesta 
sessão evocativa do 25 de Abril de 1974. 
 
Foi há 43 anos. 
 
Eu, como outros, não sei o que é viver fora do 
quadro democrático. 
 
Mas sei que a revolução de 1974, o 25 de 
novembro de 1975, a Constituição de 1976, a 
alteração do Código Civil em 1977 e a revisão 
constitucional de 1982 foram passos decisivos 
para a instituição da democracia no nosso País. 
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Para muitos, onde também me incluo, não 
sabemos sequer dissociar Portugal da Europa 
Comunitária, cumprindo-se agora 31 anos da 
adesão portuguesa à então CEE. Uma Europa de 
liberdade de circulação. De liberdade para sonhar. 
 
A instabilidade política que hoje assistimos, com o 
proliferar de conflitos armados um pouco por todo 
o mundo, a banalização do terrorismo, a ameaça 
populista e a potencial imprevisibilidade no nosso 
crónico parceiro atlântico obrigam a que o bloco 
europeu se torne mais forte e coeso. Porém, na 
ordem do dia está a dicotomia sul-norte, a reboque 
de soundbites que sendo infelizes não deixam de 
ser apenas soundbites. A espuma dos dias que 
quase sempre nos impede de observar o que 
realmente interessa. 
 
Muitos viveram antes da Revolução de Abril que 
hoje lembramos. Esses sabem melhor que eu que 
muitos dos problemas que aí se colocavam – 
penso exemplificativamente na liberdade de 
reunião, manifestação ou de imprensa e numa 
confessa mitigada assistência social – não são os 
mesmos que hoje se colocam ou, pelo menos, não 
de forma tão intensa. 
 
Permitam-me que me debruce precisamente sobre 
a situação daqueles que nasceram depois do 25 
de Abril de 1974. O que é afinal a liberdade para 
um sub-40? 
 
É com toda a certeza sentir que pode com 
facilidade ir de Lisboa a Varsóvia sem mostrar um 
único documento. Que se pode estudar em 
Londres, trabalhar em Madrid e ir passar férias a 
Reykjavik. É sem dúvida o espírito de aldeia 
global. Pergunto: O que temos feito para proteger 
esse espaço? 
 
E que ilusões vendemos à geração que hoje tem 
30 e poucos anos? E que continuamos a vender 
aos jovens de 20 anos? Estuda muito para 
entrares numa boa universidade, continua a 
estudar muito para arranjares estágio, trabalha 
ainda mais para ficares na empresa, continua a 
dar tudo para chegares ao topo da firma…e nisto 
voaram 50 ou 55 anos onde o equilíbrio entre a 
vida e o trabalho foi completamente defraudado. 
 
A dita geração mais qualificada de sempre. A 
oferta de mão de obra é hoje claramente 
excedente à oferta de emprego. Numa primeira 
fase julgou-se que se poderia diferenciar pela 
qualificação. Começámos na exigência do 9.º ano, 
depois o 12.º, ontem a licenciatura, hoje o 
mestrado, amanhã o doutoramento, depois o pós-
doutoramento. O mercado não absorve, 
simplesmente, tanta oferta. Num caso que 

conheço em especial, o da advocacia, passou-se 
de 5.000 advogados no início da década de 80 
para 30.000 nos nossos dias. É simples: Mais 
procura a pressionar a oferta, o preço para se 
trabalhar sobe o que significa salários mais baixos. 
A remuneração que antes dava para um advogado 
hoje tem de ser dividida por seis! 
 
O drama desta geração está na chantagem que 
está ínsita à oferta de emprego. Aproveitando-nos 
do velho chavão “tens contas para pagar” 
afirmamos: tens aqui este trabalho, estima-o bem. 
És um sortudo. Agora trabalha 16 horas por dia, 
recebe 3 euros à hora e não bufes. Não vês os 
teus filhos? Não faz mal. Na reforma vês os filhos 
e os netos. É esta a falta de liberdade de que nos 
podemos e devemos queixar em pleno século XXI 
43 anos volvidos da Revolução de Abril. 
 
Pensar que isto se resolve apenas com leis é pura 
ignorância. Ou hipocrisia. Resolve-se, acima de 
tudo, com verdade, transparência e pragmatismo. 
E com a defesa de que de facto existe um espaço 
europeu e mundial que pode ser aproveitado pelos 
melhores: Os portugueses. Sim, eu acredito que 
somos o melhor povo do mundo! 
 
Podemos optar pela crítica fácil, mais uma vez 
pela espuma dos dias. Podemos ficar meses a 
aproveitar uma tirada e a insistir que um primeiro-
ministro convidou portugueses a emigrar. Ao 
mesmo tempo que sabemos que um radiologista 
recebe em Dublin 4 vezes mais que em Lisboa. 
Que temos amigos que foram receber o dobro em 
Amesterdão ou que conhecemos alguém que 
abriu uma unidade hoteleira em Bali e está a ter 
um sucesso retumbante. Uma palavra: Hipocrisia. 
 
A atenção dos políticos tem sido demasiadas 
vezes toldada pelo discurso fácil e populista – com 
o nível de preocupação que isso deve acarretar – 
vejam-se os múltiplos casos de preocupante 
ascensão extremista na Europa (exemplificando: 
Itália, Movimento Cinco Estrelas, Alemanha subida 
da extrema-direita em eleições regionais, Espanha 
com o Podemos, Grécia com o Syriza coligado 
com a Aurora Dourada numa coligação de 
extremos, França com a Sra. Le Pen, ascensão da 
extrema-direita na Holanda, o Brexit ou a vitória de 
Trump). Preocupamo-nos com os soundbites, com 
a caixa de ressonância da comunicação social. 
Com a pequena vitória num debate televisivo. 
 
Governa-se para não perder votos em vez de se 
governar para fazer as reformas estruturais de que 
Portugal, a Europa e o Mundo necessitam para 
garantir a liberdade do século XXI. 
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Apenas por ignorância ou por hipocrisia podemos 
alinhar em discursos protecionistas mega utópicos 
de que podemos resolver tudo sozinhos. Sabemos 
onde isso nos levou. Não queremos isolacionismo. 
Queremos comunidade. Uma Europa forte e de 
oportunidades. Em que um português possa ser 
um excelente profissional em Lisboa mas também 
em Estocolmo se assim o desejar. E em que 
possamos ter um médico dinamarquês no Hospital 
Beatriz Ângelo e um natural de Frielas a trabalhar 
num grande banco em Liubliana. Sem dogmas. 
 
É a hipocrisia que nos faz falar de um ministro das 
finanças holandês dias a fio e não falarmos de 
como resgatar os nossos jovens de um quadro de 
empregabilidade miserável que resulta de um 
cocktail de precariedade, chantagem e desrespeito 
pela vida pessoal e familiar. 
 
Sem dúvida que precisamos de uma nova 
revolução. De mentalidades. Mas preferimos 
continuar amorfos. Resignados. 
 
Coloquemos o cravo na lapela, gritemos vivas ao 
25 de Abril de 1974. Faz sentido. Mas e o que 
temos a dizer sobre o 25 de Abril de 2017? 
 
Muito obrigado. 

 
 
 
 

Seguiu-se um momento cultural protagonizado por 
elementos do GATAM - Grupo de Teatro Amigos 
da Manjoeira, que declamaram os poemas As 
Portas que Abril Abriu de José Carlos Ary dos 
Santos e Cantiga de Abril, de Jorge de Sena. 

 

 
 

 
 
 
 
 

PS - Partido Socialista 
 

Glória Maria Trindade 
 

 
 

Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal 
de Loures, 
 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Loures, 
 
Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, Srs. Eleitos 
atuais e de anteriores mandatos, 
 
Digníssimos representantes das instituições e 
outras entidades, 
 
Srs. Convidados e todos os presentes 
 
Em primeiro lugar, quero dar-lhes as boas vindas 
à União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, neste dia em que celebramos 
os 43 anos da Revolução de Abril. 
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Uma madrugada libertadora, a Revolução dos 
Capitães de Abril, que trouxe a Liberdade a 
Portugal e que nos deu uma via aberta para o 
desenvolvimento do nosso país, um novo caminho 
de esperança e de oportunidades. 
 
O Poder Local tem sido, inquestionavelmente, um 
dos motores de progresso e modernização do 
país, mas foi com o 25 de Abril que se tornou 
democrata, autónomo e verdadeiramente 
representativo das pessoas e das comunidades. 
 
Um Poder Local que, ao mesmo tempo, se reveste 
da imprescindível dimensão democrática que é 
estruturante da República e do Estado e que 
conduz à prossecução dos legítimos interesses 
das populações através dos órgãos 
representativos democraticamente eleitos. 
 
A Freguesia de Frielas, com 490 anos de 
existência é bem o exemplo disso. Embora por 
razões amplamente conhecidas esteja agora 
agregada a Santo António dos Cavaleiros, 
situação que oportunamente será reavaliada e 
sim, podem contar connosco para uma decisão 
consciente em prol desta população. 
 
As autarquias são hoje o fiel depositário da boa 
gestão pública, lideram o processo da 
transformação infraestrutural do território cuidando 
de não comprometer o futuro das próximas 
gerações. 
 
Só o Poder Local pode, atualmente, garantir um 
rumo de progresso e de coesão nos nossos 
territórios, assegurando a continuação do trabalho 
profícuo e trilhando novos caminhos de 
proximidade, em benefício das populações, da 
universalidade de acesso à saúde, à educação, à 
cultura, desporto e lazer. 
 
É isso que fazemos diariamente junto dos nossos 
fregueses, ouvindo, falando e estando atentos às 
suas necessidades essenciais e às quais a Junta 
de Freguesia da União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, procura dar a 
melhor resposta todos os dias. 
 
Aliás, nós no PS apenas sabemos estar por inteiro 
na vida pública. 
 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 
 
Comemorar o 25 de Abril é debater os caminhos 
do futuro e agir no aprofundamento da 
Democracia. 
 
Como? 
 

Olhando para o futuro com otimismo, enfrentando 
as dificuldades, não como obstáculos 
intransponíveis, mas como desafios a superar, 
com a mesma determinação, arte e engenho que 
nos caracterizam ao longo da história. 
 
Abril também nos trouxe um papel mais ativo, 
mais presente e mais efetivo das mulheres na 
política portuguesa. 
 
Uma das conquistas da Revolução dos Cravos foi 
a igualdade de direitos, para todos os 
portugueses, mas acima de tudo, igualdade de 
direitos entre homens e mulheres. 
 
Entre eles o direito ao voto. O direito a poder 
escolher aquelas e aqueles que nos representam 
livremente. Foi uma grande vitória da liberdade e 
da democracia. 
 
A igualdade de género, de que a nossa Freguesia 
é um excelente exemplo, deve ser efetiva, clara e 
sem qualquer hesitação. Estar na política, na ação 
direta junto das populações é um privilégio e 
permite a demonstração da nossa paixão pela vida 
pública, pelas nossas freguesias e pelo nosso 
concelho. 
 
Às autarquias cabe um papel fundamental nesta 
área, dado que são elas que estão mais próximas 
dos cidadãos e dos problemas que os afetam e, 
consequentemente, devem constituir um exemplo 
positivo de não discriminação, tendo em conta o 
seu papel e dimensão. 
 
O papel das mulheres autarcas nas freguesias, 
nas câmaras, nas assembleias municipais e de 
freguesia tem sido fundamental na construção de 
um Portugal democrático. Há 40 anos que 
trabalham em prol das suas comunidades 
trazendo a representatividade das suas 
populações aos órgãos autárquicos. 
 
Ainda são, contudo, muito poucas as mulheres à 
frente dos municípios, existindo atualmente 
apenas 23 mulheres presidentes de câmara e 34 
mulheres presidentes de assembleias municipais 
num universo de 308 municípios. Isto tem de 
despertar consciências de modo a incrementar a 
representatividade das mulheres de uma forma 
efetiva. 
 
É, hoje, aceite por todos, que as mulheres 
transportam para a política e para a administração 
da coisa pública um conjunto de preocupações e 
questões diferentes das que os homens 
protagonizam, quer por força das suas 
experiências de vida, quer pela sua atitude, 
trazendo consigo também diferentes soluções. 
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Devemos, hoje, prestar homenagem a todas as 
mulheres e homens que contribuíram para a 
construção do Poder Local Democrático nestes 43 
anos e deixar bem vincado que a participação 
feminina na vida política tem contribuído para uma 
maior pluralidade de perspetivas, pela introdução 
de novos temas na agenda política e pela 
transformação lenta, mas sintomática, da maneira 
como se faz política no concelho de Loures. 
 
Comemorar Abril é pensar o futuro no Poder 
Local. 
 
E este passa também em larga medida, por uma 
gestão eficaz e pensada do território. Pela procura 
de novas soluções, que permitam ajudar e trazer 
bem-estar às populações. Nesse sentido, 
consideramos fundamental uma gestão inteligente 
do território através das novas tecnologias e da 
implementação do conceito de Smart City. 
 
Esta visão tem como objetivo contribuir para o 
desenvolvimento integrado dos territórios em 
termos económicos, sociais, culturais e 
ambientais, através do apoio às políticas públicas 
e às estratégias dos atores locais nas áreas do 
empreendedorismo, conhecimento, criatividade, 
sustentabilidade e inovação social e não nos 
reduzirmos apenas à requalificação urbana e de 
infraestruturas, por si só. 
 
Devemos, por esta via, valorizar as competências, 
as capacidades e a oferta tecnológica existentes 
no território e simultaneamente promover a 
partilha de boas práticas, fomentando a formação 
de parcerias com vista à replicação dos projetos 
noutros contextos. 
 
E os quatro pilares fundamentais desta visão 
deverão ser: 
 
O estímulo ao empreendedorismo e à capacitação 
para reconverter setores em declínio em áreas de 
maior valor acrescentado. 
 
O estímulo à inovação no setor cultural e criativo 
numa lógica de articulação entre a regeneração 
urbana e a revitalização económica e social. 
 
A promoção da sustentabilidade nos domínios da 
mobilidade, eficiência energética, das técnicas e 
materiais de construção e gestão da água e 
resíduos. 
 
O fomento da inovação institucional e social, 
conducente à construção de uma sociedade mais 
transparente, justa e solidária e com um forte 
sentido de cidadania. 
 

Se caminharmos nesta direção, então podemos 
afirmar que continuamos a cumprir os desígnios 
de Abril. 
 
Muito obrigada. 

 
 

Viva o 25 de Abril! 
 

Viva Santo António dos Cavaleiros e Frielas! 
 

Viva Loures! 
 
 
 
 

CDU - Coligação Democrática Unitária 
 

Augusto Manuel de Jesus Glória 
 

 
 

Sra. Presidente da Assembleia Municipal 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal 
 
Srs. Presidentes de Junta 
 
Srs. Vereadores 
 
Srs. Eleitos na Assembleia Municipal e 
Assembleias de Freguesia 
 
Srs. representantes de instituições 
 
Senhoras e senhores 
 
Comemoramos mais um aniversário do 25 de 
Abril, 43 anos depois da conquista da liberdade e 
da democracia. 
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«A Revolução de Abril constitui uma realização da 
vontade do povo, uma afirmação de liberdade, de 
emancipação social e de independência nacional» 
que realizou profundas transformações políticas, 
económicas, sociais e culturais. 
 
Neste dia em que assinalamos o dia libertador que 
foi o 25 de Abril de 1974 queremos expressar o 
nosso reconhecimento: 
 
- Por quem lutou contra o regime fascista: aos 

operários, aos camponeses, aos 
trabalhadores, aos intelectuais, aos artistas, 
aos estudantes, às mulheres, aos democratas 
que com pequenas e grandes lutas, muitas 
vezes sofrendo prisão e tortura, outras 
pagando com a própria vida o seu desejo de 
liberdade e de uma vida melhor. No fundo 
quem durante muitos e longos anos preparou 
o terreno e plantou os cravos que vieram a 
florir. 

 
- Pela luta dos povos colonizados pelo fascismo 

e colonialismo português. 
 
- Por quem em nome do povo saiu à rua, 

ocupou edifícios e zonas estratégicas e deu 
um golpe mortífero no regime – os militares de 
Abril. 

 
- Pela ação determinante do Povo que aos 

milhares e milhares saiu e ocupou a rua 
transformando o golpe militar numa revolução 
popular, com destaque para aquele dia 1.º de 
Maio. 

 
No ano em que assinalamos os 42 anos do Poder 
Local Democrático e da Constituição da República 
Portuguesa, queremos dizer aos que têm atacado 
os valores de abril: continuamos a defender abril! 
Lutando contra: 
 
- O aumento da exploração. 
 
- A corrupção. 
 
- Quem fere a autonomia do Poder Local 

Democrático. 
 
- Executa a transferência de competências sem 

os respetivos meios para lhe fazer face. 
 
- Quem adia a regionalização ou acabando com 

freguesias como aconteceu com a centenária 
freguesia de Frielas. 

 
- Quem aceita a perda de independência e 

soberania. 
 

- Quem assume a submissão dos interesses 
nacionais aos interesses da banca como é o 
caso da decisão de venda do Novo Banco e a 
discussão em torno do Plano de Estabilidade e 
Programa Nacional de Reformas. 

 
- Quem é conivente ou promove a participação 

de Portugal na guerra contra outros povos. 
 
Comemoramos mais um 25 de Abril num tempo 
marcado por uma situação internacional instável e 
perigosa. Os seus desenvolvimentos negativos 
mais recentes, com o agravamento pelo 
imperialismo de tensões, conflitos e agressões, 
nomeadamente na Síria, Turquia, Afeganistão, 
península da Coreia, América Latina (em 
particular, na Venezuela) e Palestina acrescentam 
novos focos e sinais de instabilidade e incerteza. 
 
Trata-se duma situação que exige, mais do que 
nunca, a solução pacífica dos conflitos no quadro 
duma política de paz, amizade e cooperação entre 
os povos, princípios consagrados na Constituição 
da República Portuguesa com a Revolução de 
Abril. 
 
Mas comemorar o 25 de Abril é também assumir o 
valor da luta pela reposição, defesa e conquista de 
direitos, reclamando respostas para os problemas 
mais imediatos dos trabalhadores e do povo, pela 
recuperação de rendimentos e direitos que 
décadas de política de direita (e, em particular, os 
quatro anos de exploração, empobrecimento e 
declínio nacional do governo PSD/CDS) e trinta 
anos de integração capitalista europeia 
confiscaram ao povo português. 
 
 
Comemorar o 25 de Abril é lutar, ao mesmo 
tempo, pela ruptura com a política de direita e com 
os constrangimentos externos que impedem o 
desenvolvimento soberano do País. 
 
 
Comemorar o 25 de Abril é lutar por uma política 
que assuma a produção nacional e o seu aumento 
enquanto condição de independência económica e 
promoção de emprego; que valorize o trabalho e 
os trabalhadores; liberte o País da submissão ao 
euro; promova a renegociação da dívida e a 
recuperação do controlo público da banca; 
recupere a soberania monetária e orçamental; 
liberte recursos para o investimento público; 
melhore os serviços públicos e reforce as funções 
sociais do Estado, como temos reclamado com 
«Produção, emprego, soberania. Libertar Portugal 
da submissão ao Euro». 
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Para nós comemorar o 25 de Abril é defender, 
afirmar e projetar os seus valores no contexto de 
uma democracia avançada como parte 
indissociável da luta pela construção em Portugal 
de uma sociedade de liberdade e abundância, em 
que o Estado e a política estejam inteiramente ao 
serviço do bem e da felicidade do ser humano». 
 
 
Comemorar Abril neste Concelho de Abril significa 
afirmar a disposição para retomar o caminho por 
um Portugal mais fraterno, mais justo, mais 
democrático e soberano. 

 
Viva a Liberdade! 

 
Viva Portugal! 

 
Viva o 25 de Abril! 

 
 
 
 

Seguiu-se um momento cultural protagonizado por 
elementos do Teatro Amador de Lousa, do Grupo 
Desportivo de Lousa, que fizeram a retrospetiva 
histórica do 25 de Abril de 1974 através de 
excertos de obras poéticas de vários autores. 

 

 
 

 

Usou seguidamente da palavra a Presidente da 
Assembleia Municipal de Loures, Fernanda Maria 
Cardoso Santos. 

 

 
 

Senhor Presidente da Câmara 
 
Senhoras Vereadoras e senhores Vereadores 
 
Caros eleitos da Assembleia Municipal, das Juntas 
e Assembleias de Freguesia aqui presentes 
 
Caros convidados, cuja presença muito nos honra 
 
Minhas senhoras e meus senhores 
 
Reunimo-nos hoje uma vez mais para comemorar 
a bela e luminosa data da Revolução de 25 de 
Abril de 1974, assinalando-a simbolicamente com 
esta sessão solene realizada em Frielas. 43 anos 
depois, os valores e conquistas que Abril nos 
trouxe continuam presentes, pese embora o seu 
desvirtuamento e destruição, nalguns casos, 
continuem a ser algo que deveria envergonhar 
quem levou a cabo esses atos. Uma geração 
depois, haverá quem porventura julgue que esta 
data se trata apenas de mais um feriado e uma 
ocasião para discursos redondos e cheios de 
frases bonitas mas sem significado. Para outros 
será uma data a esquecer, tal é a sua sanha em 
querer destruir o que esse momento significou 
para o avanço do nosso País. Mas, para muitos, 
nos quais me incluo, nunca é demais relembrar 
Abril, os seus valores e os muitos homens e 
mulheres que lutaram para que hoje aqui 
pudéssemos estar. Aqueles que, abdicando da 
sua vida familiar, profissional e, por vezes à custa 
da sua própria vida, persistiram em querer um 
mundo melhor para todos. A todos esses, o meu 
muito obrigada. 
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Comemoramos assim mais um aniversário da 
Revolução de Abril, o dia em que os militares 
saíram à rua apoiados pelo povo e derrubaram o 
governo fascista que fazia de Portugal um local 
cinzento e triste. Depois desse dia em que tudo 
parecia possível, os sonhos de uma vida melhor 
com direitos iguais para todos conheceram a sua 
concretização: ter uma habitação condigna, 
acesso à saúde e à educação, ao salário mínimo e 
a direitos laborais, a tantas e tantas conquistas 
que hoje muitos tomam por adquiridas, passou a 
ser algo tangível e não apenas um sonho remoto. 
 
Dos direitos adquiridos após o 25 de Abril, o direito 
à proteção social na velhice constituiu um dos 
avanços civilizacionais mais importantes no nosso 
país. Gerações inteiras de homens e mulheres 
que, parafraseando Soeiro Pereira Gomes, nunca 
tiveram oportunidade de serem meninos, e cujas 
circunstâncias de vida os obrigaram a trabalhar 
desde bem cedo, aos 10, 11, 12 anos, no que 
houvesse e onde conseguissem, fosse a amanhar 
a terra, a serem moços de recados e de fretes, 
criadas de servir, operários, em algo que lhes 
dava apenas um salário de miséria e que lhes 
permitia somente sobreviver, viram o seu futuro 
abrir perspetivas inimagináveis até aí. Essa 
geração, na qual os meus pais se incluem e de 
que são apenas mais um exemplo, que após o 25 
de Abril ganhou o direito a um sistema de proteção 
que lhes permitiria uma velhice descansada, sem 
receio de não terem como sobreviver, em que a 
sua pensão teria em conta uma vida de trabalho e 
as retribuições que auferiram pelo seu trabalho, 
viveu a conquista desse direito como uma das 
mais importantes alegrias que Abril lhes trouxe. 
 
Hoje, 43 anos depois, a minha geração vive em 
sobressalto sem saber quais serão as regras que 
definirão o nosso futuro quando deixarmos a vida 
ativa. Pertencendo a uma geração que, fruto da 
conquista do direito à educação, entrou na vida 
laboral mais tarde, confrontamo-nos com 
incertezas quando os nossos direitos são 
constantemente atacados – a idade da reforma 
vai-se alterando sucessivamente a cada governo; 
o modo de cálculo das pensões também; é-nos 
dito há muito que o sistema de pensões não é 
sustentável devido à não renovação das gerações 
de contribuintes para o mesmo, enquanto 
simultaneamente o dinheiro do fundo da 
segurança social é utilizado em fundos 
especulativos e desse modo desbaratado; somos 
simultaneamente aliciados com seguros que nos 
permitirão, segundo a publicidade que fazem, ter 
direito a complementos de pensões que 
assegurarão eles sim, uma velhice descansada. 
Que devemos esperar do futuro então? As 
incertezas avolumam-se… 

Mas que dizer da geração dos nossos filhos, a 
academicamente mais bem formada de todas na 
nossa história, que se vê forçada a emigrar porque 
este país, que investiu na sua educação, não 
cuida de lhes dar oportunidade de terem um 
emprego com direitos, mas apenas tem para lhes 
oferecer trabalhos não qualificados, mal pagos, a 
recibos verdes, à tarefa, sem direitos, mas com 
muitos deveres, sobretudo o de aceitarem o que 
lhes oferecem sem nada exigirem senão… Que 
proteção social lhes podemos garantir se nem lhes 
é permitido ter um salário que lhes dê o direito a 
descontarem para no futuro usufruírem dessa 
proteção? 
 
 
Fruto de Abril, o sistema público, universal e 
solidário da Segurança Social constitui ou deveria 
constituir, uma garantia de proteção para todos, 
em que todos fossem incentivados a contribuírem 
para o mesmo, podendo dele usufruir quando 
cessassem a vida ativa, recebendo uma pensão 
de acordo com o que tinham descontado. Para a 
geração dos meus pais e avós, que muitas vezes 
trabalharam anos a fio sem qualquer desconto, 
seja porque os não havia ou porque o patrão os 
não fez seja por que razão for, esse sistema 
deveria pelo menos garantir uma pensão mínima 
de sobrevivência que obviasse as dificuldades 
sentidas por quem já não podendo trabalhar, tem 
direito a viver com dignidade. Contudo, o que se 
assiste é a uma farsa em que se diz que se quer 
apoiar quem tem carreiras contributivas mais 
longas, os tais homens e mulheres que nunca 
foram meninos. Por que motivo quem tem 40 ou 
mais anos de descontos se não pode reformar 
sem penalizações, independentemente da idade? 
Não é uma carreira contributiva suficientemente 
longa? Vivemos portanto mais um momento de 
encruzilhada em que urge refletir sobre o futuro de 
modo efetivamente sustentado e justo. Porque a 
principal ameaça ao nosso sistema de Segurança 
Social não são as pensões de quem toda a vida 
trabalhou e descontou ou de quem, tendo 
trabalhado mas não tendo descontado, necessita 
de um meio de subsistência. São sim os baixos 
salários praticados, o desemprego, a 
precariedade, a não progressão salarial, as 
isenções e reduções inexplicáveis e injustificáveis 
da Taxa Social Única. Uma inversão deste 
modelo, a par do combate à fraude e evasão 
fiscal, e da diversificação das fontes de 
financiamento, tornará possível o acesso à 
proteção social na velhice sem os 
constrangimentos que hoje se verificam. 
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Para que, daqui a uns anos, não só os meninos 
que nunca tiveram infância, mas também os seus 
filhos e netos possam usufruir de uma velhice 
digna e condigna, para que o que Abril nos trouxe 
não seja uma vez mais desvirtuado, urge 
tomarmos nas nossas mãos a inversão desta 
situação. 

 
 

Viva Abril! 
 

25 de Abril Sempre! 
 
 
 
 
 

A Sessão terminou com o entoar, por todos os 
presentes, do tema de José Afonso – “Grândola 
Vila Morena”. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


