SAUDAÇÃO N.º 6
“Ao 25 de Abril e 1º de Maio”
Em 2019, os trabalhadores e o povo português comemoram o 45º aniversário do
25 de Abril. A Revolução de Abril, realização do povo português, constituiu um dos
mais importantes acontecimentos da história de Portugal.
Culminando uma prolongada e heróica luta, o 25 de Abril pôs fim a 48 anos de
fascismo - ditadura que subjugou e oprimiu duramente o povo português -, pôs termo a
treze anos de guerras coloniais contra povos que também lutavam pela sua liberdade e
pela sua independência.
Com Abril foram derrotados o obscurantismo, a opressão, o esmagamento das
liberdades, a limitação dos direitos fundamentais, a marginalização dos trabalhadores,
da juventude, das mulheres, com a devolução ao povo da democracia e dos direitos
sociais e políticos.
Os militares progressistas - os capitães de Abril -, as massas populares e os
trabalhadores unidos na aliança Povo-MFA foram os protagonistas dos avanços e das
conquistas democráticas alcançadas, que foram consagrados na Constituição da
República Portuguesa aprovada em 2 de Abril de 1976.
Comemorar o 45º Aniversário da Revolução de Abril é também comemorar os
45 anos do primeiro 1º de Maio em liberdade, dia de luta, resistência e emancipação
para todos os trabalhadores.
Em Portugal, o 1º de Maio só voltou a ser comemorado livremente a partir de
1974, com o fim do regime fascista que reprimia a celebração deste dia. Por isso,
enaltecer o 1º de Maio representa recordar o significado da luta dos operários de
Chicago, de todos os trabalhadores em geral e, especialmente, dos trabalhadores
portugueses e das suas organizações representativas, na sua defesa pelo direito ao
trabalho, por um trabalho com direitos, contra a precariedade, por melhores condições
de vida das suas famílias e no apoio a todos aqueles que lutam por esses direitos.
Neste sentido, e na sequência da presente proposta da eleita do Partido
Comunista Português (PCP), a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão
ordinária no dia 2019-04-30, delibera:
1 - Saudar o 45º Aniversário da Revolução de Abril, manifestando o seu
reconhecimento a todos os homens e mulheres que se opuseram e lutaram contra o
regime fascista e aos militares que contribuíram para a restituição do regime
democrático em Portugal e nas antigas colónias.
2 - Saudar o dia 1º de Maio - Dia do Trabalhador -, e todos os trabalhadores
portugueses, bem como as suas organizações sindicais, manifestando a sua
solidariedade com a luta por melhores condições de trabalho e por uma vida digna e
com direitos.
3 - Saudar as lutas dos trabalhadores e das populações em defesa dos serviços
públicos, do Serviço Nacional de Saúde, da educação e da escola pública, da segurança
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social, dos transportes públicos e por uma habitação condigna - direitos consagrados na
Constituição de Abril.
4 - Exortar a população da cidade de Lisboa e da Freguesia do Lumiar a
participarem nas comemorações e manifestações populares do 25 de Abril e do 1º de
Maio, tão importantes para a Paz, a democracia, a liberdade, o poder autárquico e o
movimento associativo, em particular.
Mais delibera:
- enviar a presente resolução ao Presidente da República, ao Governo, aos
Grupos Parlamentares da Assembleia da República, às centrais sindicais CGTP-IN e
UGT, à Associação 25 de Abril e à Associação Conquistas da Revolução.
- divulgar esta deliberação nos habituais locais públicos de estilo, incluindo o
Boletim @Lumiar e sítio web da Junta de Freguesia. Juntar à acta aprovada em minuta.
Assembleia de Freguesia do Lumiar, 30 de Abril de 2019

Teresa Maria Reis Roque
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