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Caros Munícipes e Conterrâneos  

do concelho de Borba, 

 

Comemora-se hoje o quadragésimo sexto aniversário do “Vinte e Cinco de Abril de mil 

novecentos e setenta e quatro”, evento também conhecido como a “Revolução dos 

Cravos”, este ano de modo diferente do habitual em consequência da denominada 

Pandemia Coronavírus, Covid-19. 

Contudo, diferente não significa com menos respeito ou admiração pelo que o “Vinte e 

Cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro” simboliza, diferente significa 

podermos ir ao baú das nossas memórias reunir acontecimentos passados que pela 

sua grandeza e humanidade podem nos dias que correm ser uma mais valia para as 

gerações atuais e gerações vindouras. 

Refiro-me aos tempos vividos no antes e pós “Vinte e Cinco de Abril de mil novecentos 

e setenta e quatro”, época em que todos juntos, unidos por uma causa comum, 

vencemos e ajudámos a construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais 

igualitária. 

No seguimento recordo ainda ter sido no pós “Vinte e Cinco de Abril de mil novecentos 

e setenta e quatro”, momento em que predominavam na Sociedade Portuguesa os 

valores antes mencionados, solidariedade, igualdade e fraternidade, que o nosso 

concelho de Borba, conseguiu, através de uma estreita colaboração entre munícipes e 

poder autárquico, implantar infraestruturas essenciais ao desenvolvimento do 

concelho e proporcionar desse modo um maior bem estar e qualidade de vida a todos 

os Borbenses. 

Por tudo isto urge transmitirem as gerações que viveram na altura do antes e pós 

“Vinte e Cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro” às gerações mais novas 

testemunhos verbais, emocionais, musicais, fotográficos e outros que considerem 

adequados, por forma a lhes demonstrarem como é importante acreditar. 

Acreditar que todos juntos, em união, poderemos sempre recomeçar!  

Acreditar que todos juntos, em união, poderemos sempre vencer! 

Vinte e cinco de Abril sempre! 

Viva Portugal! 

Viva Borba! 

Borba, 25 de abril de 2020 

A Presidente da Assembleia Municipal de Borba 

(Célia Maria Matos Alpalhão) 


