MOÇÃO
25 de Abril / 1 de Maio

Comemoramos este mês o 44º Aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974.
Trata-se de uma data marcante na nossa História, em que lhe sucedeu um embrionário projeto
democrático que deu à luz a uma jovem democracia que se materializou na Constituição de
1976.
Nestes 44 anos muita coisa se alterou no País e na vida dos Portugueses. Aquilo que era um
benefício para alguns passou a ser um direito para todos, nomeadamente em áreas tão
importantes como a Educação e a Saúde pública.
Os trabalhadores viram direitos básicos consagrados e puderam construir um futuro melhor
para os seus filhos.
O Poder Local transformou o território e deu voz às populações.
A cultura deixou de estar confinada aos salões e abriu novos horizontes, livre da censura e de
preconceitos.
O país modernizou-se e o regime democrático consolidou-se com a nossa integração no
espaço de progresso e de desenvolvimento.
A Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol, reunida em sessão ordinária a dezoito de Abril
de dois mil e dezoito delibera:
•

Saudar e homenagear os Capitães de Abril e todos os militares do Movimento das
Forças Armadas.

•

Enaltecer a coragem do povo português que veio para a rua em apoio à Revolução.

•

Homenagear e lembrar todos os combatentes antifascistas que ao longo de quase 50
anos sofreram a dureza do regime.

•

Fazer votos para que o espírito e as conquistas de Abril não se apaguem da memória e
prevaleçam através das futuras gerações.

•

Enaltecer a importância histórica do 1º de Maio e o seu peso na valorização da
condição do trabalhador, no reconhecimento de direitos legítimos que devem
acompanhar essa condição e na ponderação da importância da força laboral para a
sustentabilidade da vida em sociedade.

Esta moção foi apresentada pelos eleitos do PS e foi aprovada por maioria.
Encosta do Sol, 18 de Abril de 2018
O Presidente da Assembleia
Ricardo Manuel Pereira Guedes

