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MOÇÃO 

 
25 de Abril, Aniversário da Constituição e 1º de Maio 

 
O 25 de Abril, desencadeado pelo heróico levantamento militar do Movimento das 

Forças Armadas, logo seguido de um levantamento popular, pôs fim a 48 anos de 

ditadura fascista, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos, impulsionou 

transformações económicas e sociais. 

 

Considerando que assinalamos este ano os 42 anos do aniversário da Revolução de abril 

e os 40 anos do aniversário da Constituição da República de Portugal liberto da 

repressão, censura, prisões e tortura dos muitos democratas e patriotas que se bateram 

pela liberdade e a democracia. 

 

Considerando que a Revolução de Abril propiciou conquistas políticas, sociais, 

económicas e culturais que a Constituição da República acolheu e foram a fonte para um 

acelerado desenvolvimento do País com uma marcante e galvanizante participação dos 

trabalhadores e das populações. 

 

Considerando que a Revolução de Abril e a aprovação da Constituição da República foi 

um dos maiores atos de afirmação de soberania e independência nacionais. 

 

Considerando que os Valores de Abril permanecem bem fundo no ideário dos 

trabalhadores e do povo português e que a Constituição da República, apesar de ter sido 

sujeita ao longo dos anos às mais diversas provas, a desvirtuamento e descaracterização, 

continua a consagrar um conjunto de princípios e normas que constituem elementos 

bastantes para um Portugal em liberdade, democracia, progresso social e económico, 

desenvolvimento cultural e paz. 

 

Considerando que neste 1º de maio os 130 anos dos acontecimentos de Chicago, que 

estiveram na origem do Dia Internacional dos Trabalhadores. O 1º de maio é um dia que 

ficará sempre na história como um dia de todos os trabalhadores, um dia de luta e 

conquistas de direitos. 

 

Considerando que alguns dos valores e direitos conquistados com o 25 de Abril têm 

sido postos em causa, o 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, continua vivo 

e atual, constituindo a expressão mais vibrante da solidariedade, da luta dos 

trabalhadores pelos seus direitos, pelo progresso, justiça social e pela Paz. Este é o 

tempo de valorizar o trabalho e dignificar os trabalhadores, combater o desemprego, 

precariedade, os baixos salários e pensões. 

 

Considerando que nos últimos anos Portugal viveu uma grave e profunda crise 

económica e social. Agravou-se a exploração dos trabalhadores e a degradação dos seus 
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direitos, limitaram-se as liberdades do povo português, empobreceu-se o país e milhares 

de portugueses foram empurrados para o desemprego e emigração. 

 

Considerando que Portugal precisa de uma economia soberana e sem exploração que 

garanta emprego, direitos, justiça social, uma estratégia de desenvolvimento económico 

e social, que valorize o trabalho, a qualidade de emprego, promova a melhoria dos 

salários, a igualdade no trabalho e o fim das discriminações, justiça social, políticas 

sociais justas e de qualidade. 

E alguns destes objetivos podem ser, finalmente, respondidos pela nova correlação de 

força na Assembleia da República. Pois finalmente, conseguiu-se dar a perceber à 

direita outra conquista de Abril e consagrada na Constituição: a de que não existem 

eleições para primeiro ministro, mas sim eleições para 230 deputados. 

 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, reunida a 29 de 

abril de 2016 delibera: 

 

. Saudar os valores e conquistas da Revolução de Abril, cujos elementos essenciais 

estão consagrados na Constituição da República Portuguesa e são base para uma 

política que sirva Portugal e os portugueses. 

 

. Valorizar as diversas iniciativas de comemoração do 25 de Abril e apelar aos 

autarcas, aos trabalhadores, movimento associativo e a toda a população para se 

associarem às comemorações do 1º de maio e dos 40 anos da Constituição da 

República Portuguesa. 

 

. Saudar todos os trabalhadores de Santiago do Cacém, nomeadamente os das 

autarquias de Santiago pelo esforço e dedicação que empregam no seu trabalho no 

dia a dia, tal como os vários homens e mulheres nas empresas em Santiago do 

Cacém que fazem todos os dias o seu melhor, apesar dos constrangimentos, baixos 

salários e precariedade. 

 

Enviar para: 

Presidente da República 

Primeiro Ministro 

Grupos Parlamentares da Assembleia da República 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses 

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional 

União Distrital de Sindicatos de Setúbal 

Órgãos de comunicação social nacional e regional 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada, por maioria, com vinte e cinco 

votos a favor, dos eleitos da CDU, PS e BE, e dois votos contra dos eleitos do PSD. 


