
Grupo da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas 

 

 

MOÇÃO 

0 25 DE ABRIL E MEMÓRIA COLETIVA HISTORICA 

A marcação desta Assembleia de Freguesia para 26 de abril determinou a sua realização 

depois da data histórica do 25 de Abril, que colocou cobro ao regime autoritário fascista 

do Estado Novo. 

A passagem do passado dia 26 de março que marca o primeiro dia que vivemos mais 

tempo em democracia do que em ditadura, vem reforçar a nossa obrigação, enquanto 

eleitos, de dar testemunho do nosso pensamento sobre esta data e o que ela significa 

na nossa história contemporânea, incluídas num tempo de rutura com um passado que 

temos obrigação de não esquecer. 

As mudanças geracionais e o distanciamento temporal podem influenciar o 

esquecimento. Sabemos todos nós que é difícil explicar o que é a liberdade a quem 

nasceu e viveu em liberdade; como, também, é difícil explicar as vantagens da 

democracia e da existência de partidos políticos a quem desconhece, na prática, a 

existência de uma ditadura, que não se limitava a proibir a existência de partidos 

políticos, mas prendia aqueles que se rogavam ao direito de pensar diferente e 

ambicionar uma nova forma de organização politica e social. 

Assim, os eleitos pelo PS entendem que é necessário ter em conta a importância da 

aprendizagem da história, fundamental para a avaliação do presente e para a 

consolidação de uma democracia pluralista com base na dignidade da pessoa humana, 

como processo da construção de uma consciência social, sobretudo junto das novas 

gerações, relativamente ao autoritarismo e repressão política.  

Verificamos que já foi feito um esforço para identificar locais na freguesia relacionados 

com a luta contra as politicas de repressão do Estado Novo, mas ainda há muito por 

fazer nas Avenidas Novas onde muitos desses locais são ainda desconhecidos. 

Uma última palavra para as próximas comemorações do 1º de Maio, pois temos de 

evidenciar que apenas foi possível celebrar, em liberdade, o primeiro 1º de Maio, 

naquela que foi a maior manifestação de massas jamais vista no nosso país, porque 

aconteceu o 25 de Abril. 

Assim, os eleitos do Partido Socialista desta Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas, 

propõem que se delibere:  

 Expressar publicamente a sua adesão aos ideais da liberdade, como forma de 

celebração do 25 de Abril;  

 Expressar também apoio à luta dos trabalhadores no seu processo de afirmação de 

direitos, como expressão de uma sociedade mais justa;  
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 Recomendar a continuação da identificação dos locais relacionados com a luta 

contra o Estado Novo e a disponibilização do devido enquadramento histórico, de 

forma a que possa ser usado pelas escolas e também pelos fregueses;  

 Saudar os fregueses que, pelas suas iniciativas, dão vida a estas duas datas, o 25 de 

abril e o 1.º de maio;  

 Solicitar à Junta de Freguesia de Avenidas Novas que, servindo-se dos seus meios de 

comunicação, divulgue esta moção. 

Lisboa, 15 de abril de 2022 
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