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Assembleia de Freguesia do Castelo | Sesimbra 

 

MOÇÃO | * POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 1º DE MAIO! 

Este ano, os trabalhadores e o povo português comemoram o 47.º aniversário do 25 de 

Abril e, consequentemente, o 47º aniversário do 1º Maio de em Liberdade.  

Comemoram também os 45 anos da Constituição da República Portuguesa, aprovada em 2 

de abril de 1976 e que continua a ser garante de importantes direitos políticos, económicos 

sociais e culturais dos trabalhadores e do povo português. 

O primeiro 1º de Maio em Liberdade, em 1974, constituiu a promoção de um ato de 

indiscutível legitimação popular da Revolução de Abril. 

Neste dia, não esquecemos a luta, o sacrifício e a unidade de trabalhadores que em todo o 

mundo conquistaram direitos laborais e sociais e que abriram as portas à construção de 

sociedades mais justas e solidárias. 

Passados 135 anos sobre os massacres de Chicago que estiveram na origem do 1º de Maio, 

os trabalhadores continuam a lutar pela sua emancipação, contra a exploração e por 

melhores condições de vida e de trabalho. 

Este ano, comemorámos novamente esta data num cenário social de grande complexidade, 

no contexto do surto pandémico que inspira cuidados a todos, mas atinge de forma 

particular os trabalhadores. 

São os trabalhadores que estão na linha da frente do combate à pandemia, assegurando os 

serviços de saúde, os serviços públicos e sociais, a produção, a logística e distribuição de 

bens e os serviços essenciais, prova inequívoca de que sem os trabalhadores nada funciona, 

inclusive a economia. 

As comemorações do 1º de Maio devem ser um momento para valorizar o trabalho e 

dignificar os trabalhadores, combater o desemprego, a precariedade, os baixos salários e 

pensões e lutar pela efetivação dos direitos individuais e coletivos. 

Face ao exposto, Os eleitos da CDU, reunidos em Sessão de Assembleia de Freguesia do 

Castelo, deliberam: 
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1. Saudar o 1º de Maio, os seus valores e conquistas laborais; saudar os autarcas, os 

trabalhadores, o movimento associativo e toda a população que assinala este dia como um 

dos marcos e pilares da nossa vida coletiva, social e laboral. 

. Dar conhecimento desta Moção 

_ Senhor Presidente da Assembleia da Republica _ Exmo Sr. Dr. Ferro Rodrigues; 

_ Senhor Primeiro Ministro_ Exmo Sr. Dr. António Costa; 

_ Grupos Parlamentares; 

_ Câmara e Assembleia Municipal do concelho de Sesimbra; 

_ Comunicação Social Local e Regional. 

 

 

 

Zambujal, 13  MAIO 2021 

 

OS ELEITOS DA CDU, 

 

 

 


