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DECLARAÇÃO 
 

48.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL 

 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Caros Colegas  

Comunicação Social 

Oureenses 

 

Comemoramos neste dia mais um aniversário do 25 de abril, 
num contexto mais livre do que nos dois anos anteriores, 
fruto da pandemia que direta ou indiretamente a todos nos 
afetou, limitando de alguma maneira a nossa liberdade. 

 

Neste dia histórico para o nosso país não podemos de modo 
algum deixar de enaltecer os militares de abril, cujo ato 
histórico tornaram possível o derrube de um regime opressor, 
que viria a culminar com a implantação de um regime 
democrático e com a entrada em vigor da nova Constituição 
de 1976. 

 

Sendo o Serviço Nacional de Saúde (SNS) uma das principais 
conquistas de abril, gostaríamos também de destacar o 
relevante papel dos profissionais de saúde, reafirmando que 
são um pilar essencial na sociedade a quem devemos 
agradecer a sua coragem e dedicação. 
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O que esta pandemia veio demonstrar é que é necessário mais 
profissionais de saúde, mais equipamentos, melhores 
instalações, para que todos os profissionais do SNS tenham 
as condições essenciais para poderem desempenhar 
cabalmente as suas tarefas. 

 

48 anos depois do 25 de abril, o concelho de Ourém vive um 
cenário muito preocupante no acesso à saúde. As populações 
testemunham diariamente o agravamento dos serviços de 
saúde pública e não visionam respostas aos seus anseios.  

 

Devemos a criação do Serviço Nacional de Saúde à revolução 
de abril e ao investimento público muito significativo nos 
últimos 48 anos, mas nunca como hoje temos tantas razões 
de descontentamento.   

 

Oureenses, 

 

O PSD orgulha-se da sua história e desde os alvores do 25 de 
abril que assumimos um papel relevante na construção de um 
Estado democrático, na consolidação da democracia política, 
económica, cultural e social, sendo esta, aliás, a nossa 
verdadeira matriz. 

  

O PSD tem hoje em Ourém responsabilidades governativas 
que lhe foram conferidas de uma forma clara nas últimas 
eleições autárquicas.  
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Obtivemos uma vitória eleitoral história, num contexto de 
uma democracia consolidada e participativa, demonstrando 
que o projeto de desenvolvimento que advogamos é o que 
melhor serve os interesses do concelho, assente numa visão 
moderna, corajosa, ambiciosa e equilibrada da gestão dos 
recursos públicos.  

 

Em democracia, tanto se serve no poder como na oposição e 
os que não conseguiram alcançar os seus objetivos políticos, 
mas que têm responsabilidades públicas, devem assumir e 
desempenhar na plenitude os seus lugares para os quais foram 
eleitos, honrando a vontade da população e não desvirtuado 
os valores de abril.          

 

Nem sempre os que mais falam do 25 de Abril são os que 
maior fidelidade demonstram aos seus ideais.  

 

Caros colegas,  

 

Comemoramos este ano o Dia da Liberdade num tempo que 
é, simultaneamente, de esperança, mas de grande preocupação 
por uma guerra que ocorre na Europa e que terá 
consequências imprevisíveis no nosso futuro.  

 

Há dois meses a Federação Russa invadiu barbaramente a 
Ucrânia, um país soberano, livre e democrático e estamos a 
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assistir dramaticamente à morte injustificada de milhares de 
pessoas e à destruição generalizada de um país.  

 

O que está também em causa nesta guerra são os valores da 
democracia contra o autoritarismo e só em conjunto o 
podemos vencer.  

 

Minhas senhoras e meus senhores,   

 

Uma das principais conclusões que devemos colher destes 48 
anos do 25 de abril é que esta data não tem donos nem tutelas. 
Não pertence exclusivamente a nenhum partido político, a 
nenhuma personalidade nem a nenhum grupo da sociedade. 
O 25 de abril é de todos, a democracia é de todos e a todos 
deve servir.  

 

O 25 de abril não foi feito para dividir os Portugueses, mas 
sim para uni-los em torno de um desígnio comum. Foi esse o 
sonho nascido em abril de 1974.  

 

Muito obrigado.  

 

Ourém, 25 de abril de 2022.  

 

O Grupo Municipal do PSD 


