
  

 

SAUDAÇÃO 

Por ocasião do 45º aniversário do 25 de Abril de 1974 

 

Neste mês de Abril assinalam-se duas datas muito importantes: No dia 2 de 

Abril o 43º aniversário da Constituição da República Portuguesa e no dia 25 de 

Abril o 45º aniversário da gloriosa Revolução de Abril. 

A Constituição consagra princípios e normas que constituem elementos 

bastantes para um Portugal de liberdade, democracia, progresso social e 

económico, desenvolvimento cultural e Paz. 

Consagra igualmente o Poder Local Democrático, um exemplo do qual é esta 

Assembleia de Freguesia. Consagra um Poder Local amplamente participado, 

plural, colegial e democrático. O Poder Local Democrático que ajudou a operar 

profundas transformações sociais, uma importante intervenção na melhoria das 

condições de vida das populações, a superação de enormes carências e a 

resolução de problemas que excedem em larga medida as suas competências. 

A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um 

acto de emancipação social e nacional. 

O 25 de Abril de 1974 transformou profundamente toda a realidade nacional. 

Pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações 

democráticas. Restituiu a Liberdade aos portugueses, consagrou direitos, 

impulsionou transformações económicas e sociais. 

A Assembleia de Freguesia de Alvalade, reunida a 01/04/2019, delibera: 

1. Saudar os Militares de Abril e os Deputados Constituintes. 
2. Saudar os valores e conquistas da Revolução de Abril. 
3. Promover e estimular a luta em defesa dos valores e conquistas de Abril, 

da Constituição da República Portuguesa. 
4. Apelar aos eleitos, aos trabalhadores e a toda a população, para se 

associarem às comemorações do 25 de Abril, na afirmação do Poder 
Local Democrático como conquista de Abril e na defesa dos interesses e 
direitos populares. 

5. Enviar esta saudação à Câmara e Assembleia Municipal de Lisboa, 
Associação 25 de Abril, Associação Conquistas da Revolução e 
ANAFRE. 

 

Os eleitos da CDU 


