
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

MOÇÃO 

 
Pelo 47º aniversário do 25 de Abril e 1º de Maio 

 

Comemorámos este ano o 47º aniversário da Revolução de Abril, a maior realização 

histórica no país para a libertação do povo português, num cenário diferente pelo segundo 

ano consecutivo, mas ainda assim não deixando de o celebrar condignamente. 

Comemorámos a Revolução desencadeada pelo Movimento das Forças Armadas naquela 

madrugada libertadora de 25 de Abril de 1974. O maior ato de união e heroísmo do nosso 

povo que se juntou ao MFA e saiu à rua. Que permitiu devolver aos portugueses a 

liberdade e a sua dignidade depois de quase meio século de exploração, miséria, fome, 

iliteracia, tortura, perseguição e exílio, resultado da ditadura fascista até então instalada. 

Comemoramos a democracia em Portugal e a sua lei fundamental, a Constituição da 

República Portuguesa. 

Comemorámos uma das suas maiores conquistas: o poder local democrático. 

 

Portugal e o mundo atravessam ainda a grave pandemia da COVID-19. No entanto esta 

crise sanitária não poderá ser sinónimo de crise económica e social, levando ao 

empobrecimento de milhares de Portugueses e condenando-os à exclusão social. A cultura 

não pode ser alvo de ignorância e indiferença, como se um bem desnecessário à sociedade 

se tratasse. A produção nacional não pode ser destruída e as pequenas e microempresas não 

podem ser condenadas ao seu fim, em contraste com o aumento dos lucros dos acionistas 

das grandes multinacionais, gerando exponenciais aumentos de desemprego. A pandemia 

não pode servir de desculpa para as violações que ocorrem dos direitos constitucionais 

basilares de uma sociedade democrática, como no direito aos cuidados de saúde, através do 

SNS – Serviço Nacional de Saúde, e no direito à educação, à habitação, ao emprego, com 

igualdade de oportunidades para todos. 

 

É urgente uma política que promova o desenvolvimento económico, cultural e social do 

país, que devolva ao país a sua soberania, que defenda os trabalhadores e o povo, que 

afirme os valores de Abril no futuro de Portugal. 

 

Neste 1º de Maio saudamos os trabalhadores e o povo. Este será mais um dia de celebração 

e luta, necessária para a resposta às justas reivindicações dos trabalhadores, para que o 

rumo do país seja feito pelo caminho dos valores que aquela madrugada de Abril nos 

trouxe. 

 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, reunida em sessão 

ordinária no dia 30 de abril de 2021, delibera; 

 



1- Saudar a população do concelho pela sua participação nas comemorações 

institucionais promovidas pelas autarquias e nas comemorações populares. 

 

2- Promover e estimular a luta em defesa dos valores conquistas de Abril, da 

Constituição da República Portuguesa e pela exigência duma política que sirva 

Portugal e os portugueses. 

 

3- Apelar à resistência e à luta pela liberdade, pela democracia, pela paz e pelo 

desenvolvimento e progresso do país, por um Portugal livre, independente e 

soberano. 

 

Os eleitos da CDU. 

 

 

Moção aprovada, por maioria, com vinte votos a favor e quatro abstenções. 

 

 

 


