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Voto de Louvor 

48.º Aniversário da Revolução de 25 de Abril 

 

Dia 25 de abril de 2022, assinalaram-se os 48 anos da Revolução dos Cravos. 

Há 48 anos, a 25 de abril de 1974, o Povo Português assistia ao Golpe Militar protagonizado pelo 

Movimento das Forças Armadas, que pôs termo ao regime autoritário e colonial que à época se 

vivia. 

O dia 25 de abril de 1974 viria a marcar o início de uma caminhada que culminou com a 

implantação de um Estado de direito democrático, que nos permite viver a realidade que 

conhecemos nos dias de hoje. 

Conforme consagrado nos princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa, 

seu artigo 2º, “A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na 

soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito 

e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e 

interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e 

o aprofundamento da democracia participativa.” 

Nos tempos que vivemos, mais do que nunca, importa relembrar e enaltecer a bravura daqueles 

que por nós restauraram a liberdade. A liberdade de ser e de estar. A mesma liberdade que hoje 

as gerações mais novas, por não terem vivido sob um regime ditatorial, encaram com 

naturalidade, mas que as gerações mais velhas sentem como uma verdadeira conquista e um 

grande privilégio. 

Ao longo destes 48 anos, muitos foram os progressos registados, nomeadamente no que aos 

direitos fundamentais e liberdades individuais diz respeito, mas também nos planos económico, 

social e político. 

O 25 de Abril afirmou Portugal como um país livre, democrático, independente e soberano. 
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Também o Poder Local Democrático nasceu com a Revolução de Abril, uma conquista ímpar da 

democracia, que permitiu dar voz às aspirações do Povo, contribuindo assim para o progresso e 

desenvolvimento dos nossos concelhos. 

Comemorar os 48 anos do 25 de Abril é lembrar e homenagear também todos aqueles que 

participaram, e participam, de forma ativa nos Órgãos Autárquicos e que de forma dedicada se 

empenham no desenvolvimento local, procurando responder aos interesses das suas 

populações que hoje, ao contrário do que acontecia há 48 anos atrás, se fazem ouvir livremente 

e são ouvidas. 

Dia 25 de Abril de 1974 fechou-se um ciclo de repressão e desigualdade e abriram-se portas a 

novos valores e ideais. 

Que nunca nos esqueçamos da razão de ser da Revolução de 25 de Abril.  

Que nunca nos esqueçamos dos valores de Abril. 

 

Reconhecendo a imponência do marco histórico que é a Revolução de 25 de Abril de 1974, o 

Conselho Intermunicipal da CIMAC, reunido em sessão ordinária de 26 de abril de 2022, 

aprovou por unanimidade a atribuição de um Voto de Louvor a todos aqueles que tornaram 

possível a conquista da Democracia, devolvendo aos portugueses a dignidade de viverem num 

país livre escrever o futuro da sua terra.  

 

 

 

 

Évora, 27 de abril de 2022. 

O Conselho Intermunicipal da CIMAC 

 

 

 


