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No próximo dia 25 de Abril de 2014, comemoram-se 40 anos da Democracia e das Liberdades 

instauradas em Portugal. 

Com a Revolução do 25 de Abril, para além das Liberdades coletivas e individuais os portugueses 

puderam usar livremente o seu direito de votar e serem eleitos para os órgãos do poder e em 

particular para os órgãos do poder local. 

Os órgãos autárquicos, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia são frutos que Abril nos 

deixou. Com estas Assembleias o poder chegou mais perto dos cidadãos e estes têm um 

instrumento aonde podem ser ouvidos pelos órgãos do poder local. 

Quatro décadas da nossa democracia são uma importante ocasião para se comemorar o 25 de 

Abril no concelho de Ponte de Sor, que como outros concelhos do distrito de Portalegre, sofre 

com os efeitos do interioricídio com que na generalidade dos governos centrais têm votado o 

interior e em particular o Alto Alentejo. 

Comemorar Abril é levantar bem alto as bandeiras da Democracia e da Liberdade e do poder local 

democrático.  

Comemorar os quarenta anos de Abril é contribuir para o renascer da esperança nos portugueses 

e dos pontessorenses em particular face aos dias difíceis que atravessam. 

A Assembleia Municipal de Ponte de Sor decide comemorar os quarenta anos do 25 de Abril com 

uma Sessão Solene, aberta a toda a população que para o efeito será convidada. 

A Assembleia Municipal de Ponte de Sor propõe à Câmara Municipal de Ponte de Sor para que os 

quarenta anos de Abril sejam comemorados em conjunto, numa cerimónia Solene conjunta e em 

que todas as forças políticas representadas nesta Assembleia Municipal tenham a liberdade de 

usar a palavra sobre a importante efeméride. 

A Assembleia Municipal de Ponte de Sor apela a todas as Juntas de Freguesia do concelho, a 

todas as associações e coletividades da cultura e do desporto, para se associarem às 

Comemorações dos quarenta anos do 25 de Abril. 

Vamos fazer dos quarenta anos do 25 de abril, as comemorações da Democracia, da Liberdade 

e da Esperança de um Povo por um futuro melhor. 

40 ANOS... TODOS JOVENS POR ABRIL! 

 

O representante do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Ponte de Sor 

António Ricardo 

Galveias, 20 de Dezembro de 2013 


