MENSAGEM DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
No atual contexto de pandemia e de limitação de algumas das nossas liberdades, por
razões de saúde pública, faz mais sentido do que nunca comemorar o 25 de Abril.
Vamos fazê-lo, desta vez, de forma contida e sem manifestações públicas. Mas todos
sabemos que, dentro de cada um de nós, esta data vai ser celebrada mais intensamente
do que nunca, pelo amor que temos à liberdade e à democracia conquistadas com a
revolução do 25 de Abril. Esta é a mensagem principal que o grupo Municipal do Partido
Socialista aqui gostaria de deixar a todos os viseenses.
Gostaríamos, ainda, de partilhar com todos os munícipes esta nossa convicção que
comemorar este 46º aniversário da revolução dos cravos em Estado de Emergência e de
confinamento, responsavelmente através desta mensagem, irá contribuir para cimentar
em todos nós a forte ligação que mantemos com tudo o que representa para Portugal a
construção, pela primeira vez na nossa longa História, de um Estado Democrático.
Foi só com o 25 de Abril que se tornou possível construir um Estado social de Direito,
capaz de garantir a universalidade na cobertura dos principais riscos sociais e de lutar
pela igualdade social e de género na educação, no trabalho, na família e na sociedade.
Foi só com o 25 de Abril que construímos um sistema de educação universal gratuito e
inclusivo, uma segurança social com cobertura universal e um Serviço Nacional de
Saúde que, em momentos como este, nos faz ter um orgulho imenso nos seus
profissionais, na sua rede pública de cuidados médicos, na qualidade do nosso SNS que,
como todos temos verificado em condições difíceis e críticas de pandemia, o coloca ao
nível do que melhor se pratica no mundo.
O legado deixado pela revolução do 25 de Abril, conquistado com muita luta e o
sacrifício de muitas vidas (não o esqueçamos) por homens e mulheres que também
correram riscos para que a liberdade triunfasse, obriga-nos a todos e a cada um,
beneficiários das imensas realizações destes 46 anos de democracia, honrar tão
importante legado, continuando a defender no presente e no futuro os principais
valores de Abril. 25 de ABRIL SEMPRE.

