
Caras e caros munícipes Farenses, 

 

Passam 47 anos desde a inesquecível madrugada que viria a dar na Revolução dos 

Cravos. O Movimento das Forças Armadas depressa foi adotado pelo Povo Português, 

que saiu à rua, com a certeza de que podia gritar a plenos pulmões a Liberdade que lhe 

ia na alma. 

 

Com o 25 de Abril acabou a guerra colonial e o rol de jovens mortos e feridos. 

Acabaram as perseguições, a repressão, a censura, as prisões, a tortura e os crimes da 

PIDE, a polícia política do regime de Salazar e Caetano. 

 

É graças ao 25 de Abril que esta Comissão Permanente de Programação e 

Acompanhamento das Comemorações do 25 de Abril teve a possibilidade de elaborar 

esta mensagem, resultado do trabalho conjunto de membros dos partidos com 

assento na Assembleia Municipal de Faro.  

 

Com o 25 de Abril abriu-se um horizonte de esperança para o Portugal 

“orgulhosamente só”, atávico e atrasado, em que o destino dos pobres e os – como se 

dizia na altura – remediados era mal saber ler, escrever e contar. Isso bastava porque, 

como se sabe, não interessa servir conhecimento, cultura e ciência a quem se deseja 

que mantenha os “olhos fechados”. 

 

Aos explorados, o regime servia a esperança de um dia ganhar a lotaria ou a 

esperança, mais à mão, de ganhar dois pontos no jogo de futebol do domingo 

seguinte. Dantes, a vitória eram dois pontos...   

    

A Constituição da República Portuguesa traduziu, em letra de forma, esse horizonte de 

esperança. Os trabalhadores passaram a poder reivindicar o direito a salário digno e a 

melhores condições de trabalho. À luz da Constituição, a igualdade entre homens e 

mulheres deixou de ser uma miragem. As preocupações com a Natureza, antes 

incipientes, pode dizer-se que começaram a fazer caminho. 



 

Sim, à luz da Constituição, seguramente teríamos um Portugal mais justo, coeso e 

solidário e respeitador do ambiente e dos animais. 

 

Mas, como bem sabemos, muitos aspetos há em que Abril está por cumprir. A crise 

pandémica expôs cruamente as desigualdades, acentuadas, paradoxalmente, por um 

vírus dito “democrático”...   

 

Se tivermos os cuidados recomendados pela ciência, a crise sanitária pode vir a passar 

dentro de meses. Mas, tal como as alterações climáticas, a crise económica e social, 

essa parece que veio para ficar, agravando ainda mais a situação do Povo. Por vezes, o 

desnorte por parte de quem não vê saída para a sua situação difícil é o caldo ideal para 

a adesão a “amanhãs de esperança”, que mais não são – em versão a cores – do que 

os tempos negros do fascismo... 

 

Não esquecer Abril passa pela condição de fazer cumprir Abril! 

 

25 de Abril sempre! 

Viva Faro! 

Viva Portugal! 

 

 

Faro, 25/4/2021 

A Comissão Permanente de Programação e Acompanhamento das Comemorações do 

25 de Abril 

 


