ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA

EDITAL
Nº 45
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 25 de Abril
A revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um acto de emancipação social e nacional. O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo heróico levantamento militar do
Movimento das Forças Armadas (MFA), logo seguido de um levantamento popular, transformou
profundamente toda a realidade nacional, culminando uma longa e heróica luta, pondo fins a anos
de ditadura, realizando profundas transformações democráticas.
Restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos, impulsionou transformações, 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 galvanizante participação dos trabalhadores e das populações;
No entanto, apesar dos avanços registados é necessário uma resposta aos problemas estruturais
ligados com o desenvolvimento das capacidades produtivas nacionais e de fortalecimento dos serviços públicos para garantir a resposta às necessidades dos trabalhadores e das populações.
Considerando que a revolução de Abril e a aprovação da Constituição da República constituem um
dos maiores actos de afirmação de soberania e independência nacionais;
A Assembleia de Freguesia da Costa da Caparica, reunida em sessão ordinária no dia 30 de Abril,
saúda:
1. Os autarcas, os trabalhadores, o movimento associativo e a toda a população, que se associou
às comemorações do 25 de Abril, na afirmação do Poder Local Democrático como conquista
de Abril e na defesa dos interesses e direitos das populações.
2. Saudar, apelando aos trabalhadores, aos eleitos autárquicos, ao movimento associativo e à
população, para que se associem às comemorações do 1º de Maio.
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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)

