ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE
FREGUESIAS DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
COMEMORAÇÕES DO 46º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 1974
Freguesas e fregueses da Castanheira do Ribatejo, das Cachoeiras, das
Quintas, da Vala do Carregado, de Santo Estevão e outros lugares da
nossa Freguesia .
A atual situação de emergência de saúde pública colocou-nos a todos
perante desafios e pressões, os quais tem sido enfrentados, de forma
exemplar, pela generalidade da população portuguesa.
É do conhecimento de todos que esta pandemia tem trazido luto e
sofrimento a muitas famílias do nosso país e também no resto do mundo. A
todos neste momento de dor e recolhimento queremos deixar um voto de
apoio, de afeto e de solidariedade.
Perante as restrições vigentes, este ano as comemorações do 25 de Abril
não podem ser como as efetuadas em anos anteriores. Mas, como
Autarcas, também não poderíamos deixar de recordar esta data
inesquecível da nossa história coletiva.
Nesta conformidade deliberou a Assembleia de Freguesia a elaboração de
um documento evocativo das comemoração do 25 de Abril, para ser tornado
público utilizando os meios de comunicação da Junta de Freguesia, site e
página Facebook.
Para memória futura, ficará registado que neste ano de 2020, as
comemorações dos 46 anos da Revolução do Cravos, são efetuadas em
plena pandemia “Coronavírus COVID-19”, num período em que nos
encontramos fechados em casa, enquanto que as ruas e praças do nosso
País estão desertas.
Certamente que nunca ninguém alguma vez pensou na sua vida comemorar
Abril nestas circunstâncias inesquecíveis para todos nós.
Em Democracia é a primeira vez que nos encontramos em estado de
emergência.
Estamos confinados e a ter de cumprir determinadas obrigações e, uma
delas é a de algumas restrições à nossa Liberdade, a Liberdade
conquistada em abril de 1974.
Mas mesmo com estes obstáculos imprevisíveis à nossa Democracia, a
Democracia demonstrou que está viva e que funciona, pois, temos em
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sintonia os três Órgãos de Soberania: o Presidente da República, o
Governo e a Assembleia da República.
O Parlamento analisou e aprovou as medidas adotadas apresentadas, que
foram as estritamente necessárias e devidamente proporcionais.
De realçar o papel muito importante da comunicação social neste contexto
social que atravessamos, levando a todos a informação e a divulgação
destas medidas tomadas pelo Governo.
A implementação e execução dessas medidas não significa que estamos a
sair de um regime de direito democrático.
Para conquistarmos, novamente, a Liberdade, temos de derrotar este vírus.
Nestes tempos de incerteza, temos verdadeiros heróis que com empenho e
dedicação excecionais ajudam a salvar muitas vidas e a ultrapassar os
efeitos causados pelo COVID-19, são os Capitães de Abril.
Nestes tempos, é nosso dever e nossa obrigação, agradecer a todos os
trabalhadores dos serviços essenciais, desde logo do Serviço Nacional de
Saúde, mas também a todos aqueles que, nomeadamente nas nossas
Freguesias e Municípios, têm contribuído para o nosso bem estar para que
de certo modo possamos estar a viver estes momentos com maior
tranquilidade:





aos Bombeiros Voluntários;
às Forças de Segurança;
aos Centro de Saúde;
aos trabalhadores da Junta de Freguesia, dos SMAS e Câmara
Municipal;
 ao comércio local;
Uma palavra muito especial de agradecimento às Instituições de Idosos,
aos seus trabalhadores que, de uma forma exemplar e com uma exigência
muita grande de empenho, têm contribuído para o bem estar e segurança
dos nossos idosos.
À Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, à Junta de Freguesia de
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, o nosso agradecimento pelo trabalho
desenvolvido e uma palavra de incentivo para o trabalho que ainda aí vem
para ser efetuado.
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O 25 de Abril é isso mesmo: a solidariedade, os afetos, o melhor que há em
todos nós.
Todos sonhamos com o regresso à normalidade o mais breve possível, com
confiança e com o compromisso de todos iremos vencer esta crise.
Todos juntos vamos conseguir.
Para o próximo ano cá estaremos com toda a força e ainda com mais
emoção para festejar o 47º aniversário do 25 de Abril de 1974.
Viva o 25 de Abril.
Castanheira do Ribatejo, 25 de Abril de 2020
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