
 

 
 

Mensagem do 25 de Abril do PSD Sacavém e Prior Velho 

Hoje celebramos a liberdade de uma forma muito peculiar. Declarado que foi o estado de 
emergência, a nossa liberdade de movimentos foi-nos suprimida. É pela nossa segurança, é 
certo, e pela nossa saúde. Estamos confinados às nossas habitações, para cumprir o dever de 
salvar um país. Muitos de nós está na sua casa, outros enfrentam o perigo para cuidar dos 
demais para que não nos falte nada e outros encaram as ruas para que o país não pare. Para 
salvar um país, muitos foram forçados a fechar as portas do seu sustento, enquanto outros 
abdicaram parte dele para não trabalhar e uma parte cumpre o seu papel na defesa da saúde 
virando costas às suas famílias e amigos… tempos estranhos estes. 

A nossa liberdade foi beliscada por algum tempo, mas essa é física. O nosso pensamento e 
expressão, esses permanecem livres. Somos livres de exprimir a nossa opinião e discordar com 
os demais. Esta dicotomia entre a opinar e discordar criou-nos como sociedade plural, que 
aceita, reconhece e tolera a existência de posições, opiniões e pensamentos. No fundo, é isto 
que hoje se celebra: uma sociedade plural. 

Enquanto partido político, o PSD representa parte das pessoas que formam esta sociedade 
plural e tolerante. Pessoas que partilham uma mesma ideia e uma visão comum, na perspetiva 
de oferecer ao todo, ao país e à sociedade, um bem maior: a construção e consolidação de uma 
sociedade mais justa e mais livre. Estes valores, que traduzem simultaneamente a nossa visão 
de liberdade humana, da sociedade, da atividade política e do Estado, existem hoje, mas ainda 
com elevados padrões de desigualdade. 

Enquanto país democrático, a caminhada ainda é longa. Muito já foi feito, mas tanto há por 
fazer. Esta celebração de hoje, comemoramos a liberdade do povo e a sua democracia, é o 
momento ideal para uma reflexão: estaremos a fazer tudo ao nosso alcance para oferecer 
igualdade de oportunidades para todos? 

Enquanto existir injustiça, pobreza, corrupção, sem-abrigos, desemprego e abusos de poder. 
Enquanto faltar o civismo e o bem-estar do outro, enquanto não se perceber que todos temos 
direitos, mas também deveres, a nossa missão não estará cumprida. 

O poder local, cada vez mais, e pela amplitude da delegação de competências que têm sido 
atribuídas, tem um papel principal a desempenhar na construção dos valores democráticos de 
uma sociedade em que todos temos as mesmas oportunidades. Esta celebração de hoje, que é 
nacional, mas que aqui nos fazemos representar localmente, é uma oportunidade ímpar para 
que, ano após ano, façamos esta avaliação: estamos todos empenhados em criar condições para 
a construção deste ideal?  

Celebremos a liberdade, mas sem nunca esquecer que não basta ser livre! Há que unir esforços 
e saber ouvir as demais opiniões, com um único propósito comum: criar as condições para que 
todos tenham a liberdade e as condições para a celebrar! 

Sacavém, 25 de Abril de 2020. 


