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Exma.  Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Borba 

Exmos. Senhores Membros, desta Assembleia 

Exmos. Senhores Presidentes, de Junta de Freguesia 

Exmo. Senhor Vereador Joaquim Espanhol 

Exmo. Senhor Vereador Agnelo Baltazar 

Exmo. Senhor Benjamim Espiguinha 

Bom Povo de Borba 

 

Vamos neste momento fazer esta simbólica homenagem ao 25 de abri de 1974. 

Passaram 46 anos, e é normal que para as pessoas mais novas, o 25 de abril seja mais um dia 

feriado. 

O 25 de abril provavelmente na História Contemporânea Portuguesa, foi das datas mais 

importantes. 

Permitiu, uma coisa muito simples para aqueles que têm memória curta;  

Permitiu a Democracia! 

Permitiu que todos nós de 4 em 4 anos, possamos eleger o Governo de Portugal; 

Permitiu que de 4 em 4 anos possamos eleger o Poder Local, o governo das nossas Autarquias;    

E de cinco em cinco anos eleger o Presidente da República. 

Este grande ganho da Democracia Portuguesa deve-se àquilo que se passou em 1974, quando 

os Capitães de abril, fizeram esse Golpe de Estado. Essa Revolução  de abril que permitiu, a 

Liberdade, a Democracia e o respeito pelas pessoas . 

É uma homenagem grande que faço a esse povo, a essas pessoas que fizeram o 25 de abril, 

que serão sempre recordados pela nossa história pela nossa memória. 

Eu entendo, que um povo sem história e sem memória, é um povo que não existe! MAS 

PORTUGAL EXISTE, QUASE HÁ NOVECENTOS ANOS. 

É um orgulho grande, poder dirigir-me ás pessoas de Borba, apesar da fase complicada que 

neste momento estamos a passar. 

Que estes valores de abril, falando, da Fraternidade, Solidariedade e Justiça , estejam 

presentes neste momento difícil da vida Portuguesa. 
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Sabemos que há situações complicadas, tais como o desemprego, lay off (…), existirão situações 

muito complicadas em termos pessoais. 

A Câmara, dentro das suas possibilidades irá fazer aquilo que entende que deve fazer. Irá 

minorar ao máximo as dificuldades que possam existir no concelho de Borba. 

Mas, será sempre feito de uma forma direta e objetiva, sem nunca fazer aquilo que se chama 

“Caridadezinha” . Dar a quem precisa, mas acima de tudo, ajudar quem precisa de uma forma 

seria, honesta e justa. 

Entendo, que o 25 de abril, deve ser sempre comemorado com os valores de abril e vou repetir, 

Solidariedade, Fraternidade e Justiça. 

Eu penso, que nunca uma frase feita foi tão importante, como aquela que foi dita na altura do 25 

de abril de 1974, situação essa vivida por muitas pessoas, felizmente algumas delas vivas e 

algumas delas que conheci pessoalmente. Pessoas essas que fizeram a Revolução. 

Devo dizer que a frase que saiu naquela altura, “Unidos Venceremos”, e unidos iremos 

vencer esta tragédia, esta pandemia, que está a passar lamentavelmente, por Portugal, por 

todos nós portugueses. 

VIVA O 25 DE ABRIL 

VIVA BORBA 

VIVA PORTUGAL  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORBA 

ANTÓNIO JOSÉ LOPES ANSELMO. 


