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MILITARES DE ABRIL (ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL) 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 1 

 

 
O fascismo tinha os seus dias contados. 

 

O regime que escravizava o Povo Português desde 28 de Maio de 1926 
atingia o limite das suas contradições. Primeiro, devido à contestação sis-
temática do povo trabalhador e ao aumento gradual das suas estruturas 
organizativas de classe; depois, devido também à consciencialização dos 
militares mais directamente atingidos pela guerra colonial e mais sensíveis 
aos sentimentos profundos de justiça social que abalavam o País; em tercei-
ro lugar pela oposição frontal vitoriosa que os movimentos de libertação 
das ex-colónias faziam ao exército português (PAIGC, MLSTP, MPLA, 
FRELIMO); e por último, a unidade anti-fascista que se gerou em torno da 
CDE (Comissão Democrática Eleitoral) e que expressava, pelo apoio popu-
lar que congregou, os desejos de mudança que animavam o Povo Portu-
guês. 

 

Desta conjuntura cabia às Forças Armadas, o passo decisivo no sentido de 
repor a liberdade e a justiça em Portugal.  

 

Daqui, que o 25 de Abril de 1974 não tenha sido um simples golpe militar, 
na verdadeira acepção do termo. Foi, isso sim, o levantamento militar e 
imediatamente popular, com objectivos perfeitamente definidos de trans-
formar radicalmente a sociedade Portuguesa, nos mais puros ideais de jus-
tiça social.  

 

Foi assim, que naquela manhã de Abril, com emoção e esperança, todos 
nós acompanhámos aquelas horas decisivas e longas, aguardando as últ i-
mas notícias, que nos confirmassem a vitória da esperança sobre o obscu-
rantismo da liberdade sobre a opressão. 
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Para sempre, na História do Povo Português, o 25 de Abril ficará ligado à 
liberdade e à luta pela justiça social.  

 

Também para sempre este acontecimento ficará ligado, e ninguém conse-
guirá apagá-lo da História a um numeroso grupos de jovens oficiais – OS 
CAPITÃES DE ABRIL -. 

 

A Câmara Municipal de Sines, COMO Autarquia de Abril, e consciente 
que o Poder Local é uma emanação directa do 25 de Abril, e aquele que 
mais tem cumprido os seus objectivos, sendo actualmente um bastião da 
Democracia, não podia, ao comemorar-se o 10º Aniversário da Revolução, 
deixar de homenagear os militares de Abril.  

 

Assim, ao ser instituída a Medalha de Mérito Municipal, foi decidido atri-
buir a primeira, à Associação 25 de Abril, como representante daqueles 
militares que naquela madrugada maravilhosa  nos devolveram a Liberda-
de. 

 

No 10º Aniversário da Revolução de Abril, em Sessão solene da Assem-
bleia Municipal, que teve lugar no Salão Nobre do Município, em 25 de 
Abril de 1984, a condecoração foi entregue ao Sr. Almirante Vitor Manuel 
Trigueiros Crespo, representante da Associação 25 de Abril por, Francisco 
Maria Pereira do Ó Pacheco, Presidente da Câmara Municipal de Sines. 

 

Sines, 25 de Abril de 1984. 


