
           

 
 

SAUDAÇÃO N.º 3 

 

“Ao 1º de Maio - Dia Internacional do Trabalhador” 
 
Uma data cuja comemoração assume especial relevância internacional é o dia 1º de Maio. Foi neste dia 
que, em 1886, centenas de milhares de operários iniciaram uma luta histórica em Chicago, realizando 
uma greve geral na qual, ao reivindicarem jornadas de oito horas de trabalho, foram impiedosamente 
reprimidos pelas entidades patronais e policiais. Os amplos reflexos internacionais dessa luta 
determinaram a declaração do dia 1 de Maio como o Dia Internacional do Trabalhador. Desde então, o 
movimento operário e sindical e a luta dos trabalhadores têm assumido um papel determinante nas 
conquistas das condições laborais. 
 
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. Enaltecer o 1º de Maio representa, por isso, 
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. Será também 
lutar pelo direito ao trabalho e por um trabalho com direitos, por melhores condições de vida das 
famílias e no apoio a todos aqueles que lutam por esses direitos. 
 
Neste sentido, e na sequência da presente proposta do Partido Ecologista “Os Verdes”, a Assembleia 
de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão ordinária no dia 2016-04-28, delibera: 

 Saudar o 1º de Maio, todos os trabalhadores, 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. 

 Pugnar pelo apoio a melhores condições de vida dos trabalhadores e suas famílias, saudando 
todos aqueles que, no presente ou no futuro, contribuem ou venham a contribuir para o 
Desenvolvimento e a Justiça Social em Portugal, dando especial relevo a todos aqueles que 
vivem e/ou trabalham na Freguesia do Lumiar. 

 Exortar a população da cidade de Lisboa e, em particular, da Freguesia do Lumiar, a participar 
nas comemorações e manifestações do dia 1º de Maio, tão importantes para a democracia, a 
paz, a liberdade, os direitos cívicos e laborais, o poder autárquico e o movimento associativo. 

 
Mais delibera: 

 Enviar a presente resolução às centrais sindicais CGTP-IN (Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses, Intersindical Nacional) e UGT (União Geral dos Trabalhadores). 

 Divulgar esta deliberação nos habituais locais públicos de estilo, incluindo o Boletim e sítio 
web da Junta de Freguesia. Juntar à acta aprovada em minuta. 

 
Assembleia de Freguesia do Lumiar, 28 de Abril de 2016 

 
 

O Proponente 
J. L. Sobreda Antunes (PEV) 

 
 

APROVADO POR UNANIMIDADE 


