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Mensagem
Foi há 46 anos que Portugal e o mundo acordaram para o 25 de Abril, madrugada
libertadora, em que os Capitães de Abril, no seguimento de uma dura luta de muitos
portugueses na longa noite escura, aproveitaram as consequências dessa luta e da
cegueira dos ditadores em continuar uma guerra ilegítima e sem fim à vista, e
derrubaram o fascismo e o colonialismo, abrindo as portas à Liberdade, à Paz, à
Democracia, à Igualdade, à Justiça Social, à Solidariedade!
Em boa hora o fizeram, em boa hora o povo português os secundou e apoiou, numa luta
pela cidadania plena, numa luta pela igualdade de direitos, numa luta pela criação de
uma sociedade mais livre, mais democrática, mais justa e mais solidária.
Foram tempos de afirmação, tempos de sonhos até então impensáveis, tempos de
perseguição de utopias, em busca da Felicidade, há tantos anos ausente da sociedade
portuguesa!
Este ano evocamos o 25 de Abril envolvidos numa guerra viral, inesperada e global, onde
a própria sobrevivência do ser humano é jogada.
Para a vencermos, torna-se indispensável deitar mão a um dos maiores valores do 25 de
Abril, glorificado pelo Zeca Afonso na sua imortal Grândola, Vila Morena.
Falamos da Fraternidade, valor essencial para, em conjunto, conseguirmos fazer frente
à situação e vencermos esta terrível e tenebrosa batalha!
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Estamos convictos de que só com os valores de Abril conseguiremos alcançar a tão
almejada e ansiada vitória!
Por isso, confiamos que Abril seja o futuro da Humanidade!
Confiamos que o ser humano compreenda que é forçoso terminar com as guerras, sejam
de humanos contra humanos, sejam de humanos contra os demais seres vivos ou contra
a própria Natureza!
Confiamos que a Paz seja mais possível na Humanidade!
Confiamos que as lições resultantes desta crise desmascarem a enorme mediocridade
de algumas personagens que ascenderam ao poder, se transformaram em líderes dos
seus povos e os estão a arrastar para o abismo!
Confiamos que esse desmascaramento mostre quão frágeis são os pedestais a que se
alcandoraram, mostre quão efémeros podem ser os poderes que os sustentam!
Por tudo isso, não podemos descuidar-nos, teremos de estar alerta e prontos a, com a
Coragem indispensável à conquista da Liberdade, actuarmos em conjunto, sobrepondo
o colectivo ao individual, desmascarando a mentira e exigindo a Verdade!
Com essa determinação, com essa Coragem, que tem de começar por dominar o natural
medo que situações como as que atravessamos produzem, evitando entrar em pânico,
tornar-se-á mais fácil entender que os valores da Justiça, da Solidariedade e da Igualdade
são essenciais para se alcançar a Paz!
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Paz que, junto com a Liberdade, a Democracia e a defesa do Ambiente, mas também
com a Verdade, nos permitirá construir uma sociedade melhor!
Uma sociedade que dê ao Homem a Felicidade almejada!
O sonho pode parecer muito alto. Talvez seja, mas é "o sonho que comanda a vida" e foi
ele que nos levou a um 25 de Abril, nunca antes imaginado e realizado ... até acontecer!
Porque Abril é tudo isso, continua a ser tudo isso, o nosso objectivo, o nosso sonho terá
de ser continuar Abril, consolidar Abril, realizar Abril!
É com essa determinação, que nos inspira e anima, que afirmamos
25 de Abril, Sempre!
Viva Portugal!

Um grande abraço de Abril!
A Direcção
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