Sr. Presidente da Assembleia Municipal
Sr. Presidente da Câmara Municipal
Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia
Sra Presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça
Sras e Srs Deputados Municipais, Vereadores e demais eleitos nos órgãos
autárquicos.
Senhoras e Senhores.
Com a Revolução do 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo heroico
levantamento militar do Movimento das Forças Armadas (MFA), logo seguido
de um levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade
nacional.
Culminando uma longa e heroica luta, 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.
Hoje, «a Revolução de Abril continua a congregar com júbilo os portugueses,
porque o seu significado profundo, os seus valores e os seus ideais não só
permanecem na memória e no coração do povo, como são, pela sua
atualidade e capacidade mobilizadora de vontades, um guia para a nossa
ação coletiva na construção de um Portugal mais fraterno e solidário, mais
democrático e desenvolvido».
A Revolução de Abril faz 45 anos, constitui uma realização histórica do povo
português, um ato de emancipação social e nacional.

O Poder Local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de
poder. É uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os
seus princípios democráticos. Um Poder Local amplamente participado, plural,
colegial e democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e
financeira.
A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado em prol das
populações, iniciado com as comissões administrativas, após o 25 de Abril,
teve consagração com as primeiras eleições livres e democráticas para os
órgãos das autarquias locais, em Dezembro de 1976, onde o Poder Local
Democrático se afirmou.
Em Alpiarça, nestes 45 anos da revolução de Abril, viu-se operadas
profundas transformações sociais com importante intervenção na melhoria
das condições de vida das populações e na superação de enormes carências,
substituindo e sobrepondo-se, até em alguns casos, na resolução de
problemas que excedem em larga medida as suas competências.
Viu-se as condições de vida da sua população passar de níveis muito baixo
nas áreas da águas e saneamento, nos resíduos, na higiene e limpeza, para
níveis de quase 100% de satisfação.
O apoio ao associativismo desportivo e cultural, só foi possível com a
revolução de Abril e com o Poder Local Democrático.
Não está tudo feito, ainda temos um grande percurso a percorrer.
A questão financeira, é um problema que nos tem limitado o nosso dia-a-dia.
Mas não nos deixamos desanimar, estamos a fazer de tudo por tudo, para
que as contas do município fiquem equilibradas.

Num momento em que assistimos ao branqueamento, do fascismo e a
reabilitação e até promoção de forças e ideias de carácter fascista um pouco
por toda a Europa, urge, não apenas valorizar a Revolução de Abril como um
dos maiores acontecimentos da história contemporânea portuguesa, mas
também denunciar o regime fascista, bem como os crimes e atrocidades por
si cometidos.
E o povo de Alpiarça, sofreu na pele as maiores atrocidades desta besta
fascista.
As comemorações da Revolução de Abril devem ser um momento para
afirmar a necessidade de uma política que contribua para o desenvolvimento
das capacidades produtivas nacionais, que dignifique o trabalho e os
trabalhadores, dê resposta aos problemas do povo e do País, uma política
que respeite o Poder Local Democrático e o que ele representa de espaço de
afirmação e realização de direitos e aspirações populares. Um momento de
resistência e luta contra os que querem ajustar contas com Abril, agredindo a
democracia, a liberdade, a paz e o desenvolvimento de Portugal.
As comemorações do 25 de Abril devem ser, também, um momento de
convergência e unidade dos democratas, dos patriotas, dos trabalhadores e
do povo português, em defesa dos valores de Abril.
No que respeita à CDU o caminho está traçado. Coerentemente. Com
Trabalho, Honestidade e Competência, Lutando pelos injustiçados, lutando
por Abril, por Portugal, lutando por Alpiarça.
Alpiarça, 24 de Abril de 2019

