MOÇÃO
SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL E AO 1º MAIO
Não há momento na nossa Democracia onde os direitos e liberdades de cada um e uma de
nós sejam tão sentidos e celebrados.
O 25 de Abril é o momento em que homenageamos quem lutou contra uma ditadura, com
um enaltecido agradecimento, e em que reavivamos os valores que perduram de Abril.
Abril trouxe-nos direitos e liberdades, ou de uma forma muito singela, Paz, Pão, Habitação,
Saúde e Educação.
Seria de esperar que recordar hoje os valores de Abril fosse apenas um momento simbólico
de homenagem à nossa sociedade e como nela se vive. Uma sociedade com saúde,
educação, trabalho, cultura e habitação. Mas essa não é toda a verdade e, por isso, não
homenageamos apenas.
Há muito de Abril por cumprir.
Celebrar Abril é também renovar a luta por um Serviço Nacional de Saúde
verdadeiramente público; um sistema educativo gratuito, universal e emancipador; trabalho
com direitos e rendimentos dignos; pelo direito à habitação condigna, capaz de proteger
quem mais necessita e pelo direito à produção e fruição cultural, não como um luxo ao
serviço de poucos, mas como uma necessidade central do desenvolvimento individual e
coletivo da nossa sociedade.
Celebrar Abril não se esgota num pequeno espaço temporal, em textos ou cerimónias.
Celebramos Abril quando lutamos por mais arte e cultura, e vemos o resultado dessa luta
na mudança de políticas; celebramos Abril quando recuperamos salários e pensões, quando
devolvemos direitos e criamos mais apoios para quem precisa.
Celebramos Abril quando garantimos melhores condições de ensino público e combatemos
as desigualdades no acesso ao ensino superior.

Celebramos Abril quando criamos condições para que cada um ou uma de nós possa viver
com dignidade, independente de quaisquer constrangimentos socio-económicos, de género,
de orientação sexual, de credo, de nacionalidade ou étnicos. Celebramos Abril quando
juntamos povos numa única sociedade, acolhedora e sem fronteiras.
E porque Abril é tudo e mais um pouco, é também importante neste momento saudarmos o
1º de Maio e o reconhecimento do direito ao trabalho digno e justo.
Devemos saudar os trabalhadores e as trabalhadoras, os movimentos sindicais, as
organizações do trabalho, e todas as entidades que através do estudo e do diálogo, criam
e desenvolvem a base necessária para que tenhamos instrumentos de regulação laboral
justos, dignos e adequados.
Viva o 25 de Abril!
Via o 1º de Maio!

Neste quadro propõe-se que a Assembleia Municipal da Amadora delibere:
Saudar o 25 de Abril e as comemorações realizadas a nível nacional e local e o dia do
Trabalhador no 1º de Maio, como momentos determinantes da história do povo português
na garantia e prossecução das liberdades e direitos de todos e todas.

A Moção foi apresentada pelo Grupo Municipal do BE e foi aprovada por maioria.

Amadora, 27 de abril de 2018

O Presidente
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