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SAUDAÇÃO 

25 de ABRIL e  1º MAIO 

Celebramos hoje o Dia da Liberdade, 47 anos depois desta grande conquista. 

Liberdade que hoje é também Solidariedade! 

Vivemos estes tempos difíceis de pandemia e sentimos a força e o valor desta palavra, 

que vimos ser-nos condicionada por um vírus que ameaça a nossa sobrevivência.  

Liberdade e respeito pela vida do outro estiveram mais do que nunca de mãos dadas, 

tendo o poder local um papel fundamental de proximidade, de entreajuda e de ligação 

entre a comunidade e os serviços essenciais. 

A Democracia no nosso regime político é hoje, agora e sempre algo que devemos 

preservar e solidificar, que seja sempre celebrado este dia por aqueles que o 

conquistaram e para aqueles que hoje são livres por direito. Que se continue a lutar 

por todas as formas de Liberdade que ainda hoje se veem tolhidas, promovendo as 

igualdades e respeitando as diferenças. 

Que a Liberdade alcançada seja sempre renovada e que nuca se esqueçam os valores 

de abril!  

Celebramos igualmente, com orgulho, o Dia Internacional do Trabalhador, dia 1 de 

Maio, em que aproveitamos não só para assinalar o dia e celebrar a conquista dos 

direitos dos trabalhadores mas também o dever de zelar por condições dignas de 

trabalho para todos. 

 Salientar ainda, a importância de todos os trabalhadores que, numa altura tão difícil 

como a que atravessamos, e que em plena pandemia, desempenharam as suas 

funções com zelo e dedicação, e fazer um especial agradecimento a todos os 

trabalhadores que estiveram/estão na linha da frente e que asseguraram o bem-estar 

de todos os cidadãos. 

Devemos relembrar também todos aqueles que se viram privados de exercer as suas 

funções e todos os que perderam os seus empregos.  

Solicita-se que a presente saudação seja remetida à Câmara Municipal de Sesimbra, 

Assembleia Municipal de Sesimbra, Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia do 

concelho de Sesimbra, e que se proceda à sua divulgação, na comunicação social local, 

nos lugares de estilo da Junta de Freguesia do Castelo, site e facebook. 

Zambujal, 13 de maio de 2021 

Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia do Castelo. 


