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Abril foi a madrugada que tanto esperávamos.  

Os cravos trazidos por mãos de mulheres encheram as praças, engalanaram as 
espingardas, afirmaram a sua esperança na construção de um tempo novo. 

Um tempo em que mulheres foram protagonistas da sua própria história e a participação 
popular deu asas à criatividade. 

A Revolução do 25 de Abril abriu portas a profundas transformações na vida das mulheres 
e de toda a sociedade. Desde logo a liberdade. Mas depois a consagração de direitos.  

Foi um tempo em que irromperam desejos e anseios reprimidos num ondulante mar de 
reivindicações e propostas. As mulheres não calaram mais a indignação de se verem 
afastadas da vida política e social.  

Soltaram-se as vozes das mulheres a favor da igualdade e da paz, e a alegria contagiante 
engrossou o caudal das lutas e da organização das mulheres.  

O MDM celebra a Revolução de Abril revivendo e relembrando o quanto se avançou. Para 
que não se esqueça, e para combater retrocessos na vida e nos direitos das mulheres. 

Para defender os direitos das mulheres é preciso defender as conquistas 
libertadoras de Abril. 

Hoje, como ontem, as mulheres não podem calar a injustiça dos retrocessos nos seus 
direitos e nas condições de vida, de trabalho e de saúde.  

As mulheres não podem calar, nem aceitar a desculpa da pandemia para o agravamento 
das discriminações, desigualdades e violências na sociedade, no trabalho e na família.  

Continuaremos a exigir que se enfrente a pandemia respeitando e cumprindo 
integralmente os direitos das mulheres. Desde logo, garantindo um plano de vacinação 
rápido e universal para proteger vidas e combater o vírus, a par de uma política que 
promova o direito a uma vida digna para todos. 

Hoje, como ontem, celebramos Abril com os olhos no futuro, mantendo vivo o seu 
significado mais profundo e uma intervenção para que as mulheres tomem nas suas mãos 
o cumprimento dos direitos e valores de Abril. 
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