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Moção
Sobre o 25 de Abril e o 1.º de Maio

No dia 25 de Abril de 1974, há 40 anos, iniciava-se a Revolução dos Cravos, a Revolução da
Liberdade.
Nesse dia, através da ruptura com a ditadura fascista, e interpretando os desejos acumulados
durante muitas décadas pelo povo português, iniciou-se um processo de democracia e
cidadania que ficou consagrado na Lei Fundamental Portuguesa.
Assim, os capitães de Abril abriram as portas ao povo português para que, numa só torrente,
trabalhadores, militares, democratas e antifascistas fundassem um Portugal novo, com a
afirmação dos valores da paz e da cooperação entre os povos, a liberdade e a justiça social, a
democracia, nas suas diversas vertentes, a independência das ex-colónias, a luta contra os
monopólios e os latifúndios.
A conquista da cidadania forjou a construção de um Estado e de um Poder Local de Direito
Democrático, enquadrado pela Constituição de Abril e com inequívocas preocupações sociais.
Nesta esteira, construiu-se uma vasta rede de serviços próximos das populações: foi criado o
serviço nacional de saúde, consagrou-se o direito universal à educação e à cultura, instituiu-se
a segurança social pública, universal e solidária, respondeu-se, para satisfação das
necessidades básicas, a diversas e criativas formas.
O primado da cidadania levou também a conquistas importantes no plano laboral: o salário
mínimo nacional, a contratação colectiva, a dignificação dos salários, dos vínculos e das
condições de trabalho, a generalização das férias pagas, o subsídio de férias e o 13.º mês, o
direito à greve e a proibição do lock-out, assim como se instituiu o salário mínimo nacional,
que, diga-se, atingiu o valor mais alto de sempre até aos dias de hoje, precisamente na data
em que foi criado.
Urge viver Abril.
Num tempo pleno de angústias e ameaças, onde a coberto do pacto de agressão firmado com
a Troika, se colocou em marcha o mais violento ataque ao regime democrático que a
Revolução dos Cravos fundou e a Constituição de Abril consagrou.
Onde Portugal enfrentou e se continua a deparar com sérias ameaças à sua soberania e
independência, é mais do que nunca necessário afirmar que, a solução para os problemas que
o povo português está confrontado está nos princípios e valores fundadores da Revolução dos
Cravos e nunca no seu retrocesso ou, menos ainda, na sua destruição.
Comemorar o espírito de Abril, é por isso, nos dias que correm, um acto de festa, mas também
de respeito pelo exemplo de dignidade de todos os que lutaram, mesmo com o sacrifício da
própria vida, para que aquela manhã fosse um dia possível, de homenagem aos capitães de
Abril, pela sua coragem e determinação.
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Mas também um acto de resistência e de luta, contra a resignação e o medo, e uma afirmação
de esperança no futuro e de confiança que hoje, como no passado, as forças do Portugal
democrático e progressista serão mais fortes que o obscurantismo e o empobrecimento.
É um tempo que impõe, lutar contra a globalização capitalista, contra o predomínio das teorias
neoliberais e o imperialismo alemão que querem pôr em causa a dimensão plena da cidadania,
pretendendo sob a capa da defesa do individualismo absoluto e do domínio dos mercados,
transformaram o nosso País num protectorado da Alemanha, tendo destruído toda a estrutura
produtiva nacional, reduzindo os trabalhadores e o povo a uma situação dramática de
liquidação maciça do emprego, de roubos sistemáticos nos salários e nas pensões, de
aumentos constantes nos impostos, de um empobrecimento sem fim, e de perda gradual de
todos os direitos à saúde, à segurança social, à educação, à ciência e à cultura.
Neste tempo, é hora de se resgatar a independência política e económica do nosso País e de o
povo português recuperar a sua soberania, a sua dignidade e o seu bem-estar.
Assim, a Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira reunida em Sessão Ordinária de 22
de Abril de 2014, sob proposta dos eleitos da CDU, delibera:
1. Saudar os militares de Abril, os trabalhadores e a população da Freguesia e do
concelho de Vila Franca de Xira, pelo inestimável papel desempenhado no dia 25 de
Abril.
2. Saudar o 1.º de Maio, dia Mundial do Trabalhador, os trabalhadores da Freguesia e
do Concelho de Vila Franca de Xira, manifestando o seu apoio às suas lutas por um
Portugal mais justo, equilibrado e solidário, para que Abril se cumpra e Maio se
torne maduro.
3. Publicar esta Moção nos lugares de estilo da Freguesia.
4. Enviar esta Moção à Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, à Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira e à Assembleia da República.
Vila Franca de Xira, 22 de Abril de 2014

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira

Moção aprovada por unanimidade.

