ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA

EDITAL
Nº 42
QUADRIÉNIO 2017/2021
António José Constantino Vicente, Presidente da Assembleia de Freguesia de Costa da
Caparica
Torno público que na reunião da sessão ordinária de abril, realizada no dia 30 de abril de 2019, a
Assembleia de Freguesia de Costa da Caparica aprovou a seguinte moção:
Moção
Saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio
Há 45 anos, no dia 25 de Abril de 1974, a acção militar desencadeada pelos capitães de Abril fez
ruir a ditadura do Estado Novo. Foi o fim da PIDE, da censura e da guerra colonial. A 27 de Abril
foram libertados os/as presos/as políticos/as.
A partir da liberdade alcançada com o 25 de Abril o Parlamento e o poder local passaram a ser
eleitos através de eleições livres. Foi um tempo de lutas para a concretização dos direitos sociais
(a que até então a ditadura do Estado Novo tinha sonegado) tais como: o direito a uma habitação condigna, a uma maior escolarização, a um Serviço Nacional de Saúde, direito a subsídio
de férias e de Natal, instituição do salário mínimo nacional, da generalização das pensões de reforma, conferindo maior dignidade e igualdade à população portuguesa.
Na próxima 4.ª feira, 1º de Maio, comemoram-se um pouco por todo o mundo, os acontecimentos de Chicago de 1886 com as greves e manifestações pela redução da jornada de trabalho diária para as 8 horas. Assim nasceu o Dia Internacional dos/as Trabalhadores/as.
Em Portugal, foi o 25 de Abril de 1974 que permitiu e garantiu o direito de manifestação no 1.º
de Maio, fortemente reprimido durante o Estado Novo. As comemorações do 1.º de Maio de
1974 em Lisboa fizeram história, tendo sido a maior manifestação de sempre registada no país,
ficando gravada na nossa memória colectiva.
Em Portugal, este 1º de Maio de 2019 lembra-nos que:


Estamos no tempo de continuar a luta pela valorização do trabalho e do emprego, de
dignificação das pensões e reformas;



Estamos no tempo de combater o desemprego, a precariedade, o assédio moral e sexual, a discriminação laboral de género e os baixos salários;
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Estamos no tempo de reverter os ataques aos direitos de quem trabalha, de estagnação
das carreiras, de dinamização da contratação coletiva.

Uma saudação às comemorações do Dia Mundial dos/as Trabalhadores/as que serão assinaladas
em muitos países do mundo, em jornadas de luta por melhores salários e condições laborais.
Assim, a Assembleia de Freguesia de Costa da Caparica, reunida em sessão ordinária a 30 de
Abril de 2019, deliberou:
– Saudar o dia 25 de Abril de 1974 que pôs fim à guerra colonial, à censura e à ditadura fascista
do Estado Novo e saudar também o 1.º de Maio, pela negociação colectiva, pelo aumento de salarial, pelo emprego digno e com direitos.
POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE EDITAL, QUE VAI POR MIM ASSINADO E
IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DE ESTILO DESTA FREGUESIA.
Costa da Caparica, 09 maio de 2019

O Presidente da Assembleia de Freguesia

(António José Constantino Vicente)

