
Saudação 
 

39 Anos do 25 de Abril- O POVO É QUEM MAIS ORDENA! 
 

As portas que Abril abriu em 1974 fizeram renascer Portugal e trouxeram a todo o povo a 
esperança de uma vida digna  em paz, em liberdade e em democracia. 

Com o 25 de Abril colocou-se fim à guerra colonial, extinguiu-se a PIDE/DGS e a censura. 
Restauraram-se as liberdades democráticas,  com partidos, associativismo e sindicalismo 
livres, realizaram-se eleições livres e aprovou-se uma nova Constituição. 

O ensino público prosperou, reduzindo-se de forma exemplar o analfabetismo. 

Foi criado o Serviço Nacional de Saúde para todos e a drástica redução da taxa de mortali-
dade infantil colocaram Portugal em elevados níveis de desenvolvimento humano. 

Adquiriram-se direitos do trabalho, generalizaram-se os subsídios de férias e de Natal, bem 
como o subsídio de desemprego e outros mecanismos de protecção social. 

O Poder local democrático, independente do Poder Central, levou à redução das desigual-
dades sociais e territoriais entre o campo e a cidade, o litoral e o interior. 

Todas estas conquistas democráticas, económicas e sociais foram possíveis pondo em prá-
tica uma ideia simples da canção que José Afonso nos deixou e que foi senha na madruga-
da de 25 de Abril: “Grândola, Vila Morena”: O POVO É QUEM MAIS ORDENA! 

Trinta e nove anos depois desse 25 de Abril de 1974, o Povo Português vive, sem margem 
para dúvida, um dos momentos mais críticos e difíceis da sua longa História.  

 
O memorando assinado com a troika para tapar o buraco do BPN e outros provocados pela 
especulação financeira nacional e internacional; a incapacidade que a actual maioria PSD/
CDS tem demonstrado em não conseguir defender os interesses nacionais, sendo mesmo 
mais troikista que a troika, está a provocar a miséria dos trabalhadores, do povo e do país.  
 
A reação vingativa ao chumbo de quatro medidas do Orçamento para 2013 pelo Tribunal 
Constitucional comprova que este é um governo que já só tem o apoio da troika e de Cava-
co Silva, que num discurso assemelhando-se ao do canto do cisne, explicitou este apoio na 
sessão evocativa dos 39 anos do 25 de Abril, realizada no Parlamento. Tão mau que foi 
este discurso, que nem os cravos vermelhos, colocados na tribuna de onde discursava, 
resistiram e pura e simplesmente, deixaram-se cair. 
 
A permanência no poder deste governo é hoje tão insuportável para os portugueses, como 
a austeridade que mergulhou o país na recessão e no desemprego e que continua a 
aumentar a dívida externa. 

 
Anunciam-se novos cortes acima de 4 mil milhões no Estado Social e dezenas de milhares 
de despedimentos na função pública que, a somar a mais de um milhão de desemprega-
dos, farão disparar a taxa de desemprego para a casa dos 20%, com cortes sucessivos no 
subsídio de desemprego e nas prestações sociais. 

 
Os efeitos desta política de terra queimada fazem-se sentir em todos os sectores. Vejam-se 
as milhares de micros e pequenas empresas que têm vindo a declarar falências, com clara 
incidência no pequeno comércio de bairro e na restauração em particular. Na educação e  



na saúde têm vindo a aumentar os custos para as famílias e para os utentes, acompanhados 
da destruição de carreiras profissionais, para além dos despedimentos também previstos de 
professores. 
A falta de meios financeiros nas escolas e nos hospitais deterioram já seriamente a qualida-
de destes serviços públicos. 
 
Em vez de serem implementadas politicas de emprego para os jovens, o governo convida-os  
a procurarem trabalho em terras estrangeiras. 

 
Encerram serviços públicos com o argumento de poupança e optimização de recursos, difi-
cultando a vida das populações. Aqui na freguesia, desde o passado dia  1 de Fevereiro, 
encerrou o Centro de Emprego, obrigando as pessoas a deslocarem-se ao Conde Redondo.  
 
Também nesta lógica, o anterior governo encerrou a Repartição de Finanças em 2010, obri-
gando os alcantarenses a terem de deslocar-se ao Alto da Ajuda, numa concentração de 
serviços, em que para além do tempo e do dinheiro do transporte despendidos, obriga a tem-
pos de espera, por vezes muito grandes.  
Provavelmente um destes dias será anunciado o encerramento do nosso posto dos correios, 
como já estão a procurar  fazer em alguns pontos do país, preparando o caminho para a pri-
vatização dos CTT, intenção já anunciada pelo governo. 
 
Também a democracia local corre graves riscos, com leis sucessivas que asfixiam a autono-
mia política e financeira das autarquias, centralizam ainda mais o poder e visam acabar de 
vez com a Regionalização. O processo de extinção de mais de mil freguesias  levado a cabo 
pelo governo e que  prepara a extinção de dezenas de municípios, se este governo não for 
entretanto derrubado,  é de tal forma mau, que os próprios autarcas do PSD têm vindo a 
contestar de forma veemente. 

Contrariamente ao que dizem  o governo e o Presidente da Republica, as inevitabilidades 
não existem e  o futuro será aquele que soubermos e quisermos construir.  
Em democracia não há inevitabilidades; há sempre alternativas!  

O espírito do 25 de Abril convoca-nos de novo a lutar contra o fatalismo, contra estas 
“receitas” que, em vez de curarem, aceleram e agravam a doença.  
 
É urgente voltarmos a comandar as nossas próprias vidas e a construir alternativas às políti-
cas de empobrecimento e de asfixia das liberdades.  
É por isso essencial convocar eleições antecipadas e devolver a palavra ao povo. 

 

Lembramos  hoje o 25 de Abril,  não como data de um passado cheio de promessas não 
cumpridas, mas como uma realidade sempre presente e capaz de projetar-se num futuro, 
prospero e de confiança, conforme foi reiterado por centenas de milhares de pessoas  nas 
manifestações organizadas por todo o país no passado dia 2 de Março, na manifestação A 
troika que se lixe, o povo é quem mais ordena  e no passado  dia 25 de Abril,  e como segu-
ramente voltará a faze-lo no próximo dia 1 de Maio, nas muitas manifestações convocadas 
pelas CGTP e pela UGT em todo o País,  para assinalarem o dia do Trabalhador. 
 

 
VIVA O 25 DE ABRIL! VIVA O 1º DE MAIO! 
O POVO É QUEM MAIS ORDENA, SEMPRE! 
 
Vitor Sarmento 
Bloco de Esquerda 


