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EDITAL
Nº 65/IX-4º/2009

(1º  de Maio)

EU,  JOSÉ  MANUEL  MAIA  NUNES  DE  ALMEIDA,  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DO 

CONCELHO DE ALMADA

Faço  públ ico  que  na  Pr imei ra  Reunião  da  Sessão  Ordinár ia  referente  ao  mês  de  Abri l  de  2009  da 

Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  real izada  no  dia  28  de  Abr i l  de  2009,  a  Assemble ia  Munic ipal  

aprovou a seguinte Moção/Saudação: 

MOÇÃO/SAUDAÇÃO

35 anos passaram sobre as comemorações do pr imei ro 1º de Maio em l iberdade.

Nesse  inesquecíve l  d ia  do  t rabalhador  foram  mi lhões  a  encherem  as  ruas  e  praças  do  Por tugal  

l iber tado da di tadura fascis ta.
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À  alegr ia  e  comoção  do  reencontro  f ra terno,  os  trabalhadores  reaf i rmando  o  apoio  ao  25  de  Abr i l ,  

juntaram  a  determinação  em  lutar  por  condições  de  vida  com  dignidade,  pelo  progresso  e  just iça  

socia l.

E  assim,  em unidade na acção e em torno da CGTP/IN os trabalhadores consegui ram,  obter  d i rei tos 

há  mui to  re ivind icados,  nomeadamente,  a  l iberdade  sindical ,  o  d ire i to  ao  trabalho,  ao  aumento 

genera l izado  dos  salár ios,  ao  salár io  mín imo  nacional ,  à  segurança  socia l  públ ica,  universal  e 

sol idár ia,  ao  subsíd io  de  fér ias  e  13º  mês  para  todos,  ao  subsídio  de  desemprego,  a  proib ição  do 

despedimento sem justa causa, o di re i to à greve e de mani festação.

À  medida  que  se  iam  conquistando  e  inst i tuc ional izando  estes  d ire i tos  o  grande  e  pr iv i leg iado  

patronato,  encontrava,  nas  pol í t icas  seguidas  pelos  sucessivos  governos  até  aos  dias  de  hoje,  

verdadei ros al iados, para destru i r as conquistas labora is, socia is e c iv i l izacionais dos t rabalhadores e  

reformados.

Exemplos  do  vio lento  e  sem  precedente  ataque  aos  t rabalhadores,  seus  di re i tos,  l iberdades  e  

garant ias  const i tucionalmente  consagrados  são,  e  da  responsabi l idade  do  actual  governo,  o  aumento 

da precar iedade, a imposição da pior  leg is lação labora l ,  os baixos salár ios,  as al terações das regras 

para  aceder  ao  subsíd io  de  desemprego,  par t icu larmente  quando  o  desemprego  está  a  crescer  
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aproximando-se  dos  500  mi l  desempregados,  fazendo  com  que,  mais  de  40%  destes  não  tenham 

di re i to ao refer ido subsíd io, penal izando sobretudo os jovens.

Igualmente  condenáveis  são  os  ataques  ao  carácter  universal  e  sol idár io  da  segurança  socia l  que  

diminuiu  os  valores  da  reforma  aos  futuros  pensionistas,  sem  esquecer  as  condic ionantes  que  

impedem o aumento e valor ização das actuais pensões.

A exigência de uma pol í t ica que reponha os valores e ideais do 25 de Abri l ,  fará com que este 1º de  

Maio  de  2009  seja  um  grande  dia  de  luta  a  nível  nacional ,  mas  simul taneamente  a  expressão  da  

esperança e vontade num futuro melhor.

Assim,  a  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada  reunida  em  Sessão  Ordinár ia  nos  dias  28,  29  e  30  de  

Abr i l  de 2009, decide:

Saudar  o dia 1º de Maio, dia  dos t rabalhadores e as suas lu tas futuras para derrotar  as  

pol í t icas  ant i-socia is  em  vigor  e  subst i tu i- las  por  outras  que  reponham  os  ideais  e  

valores do 25 de Abr i l .
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POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E IRÁ SER 

AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO.

Almada, em 29 de Abr i l  de 2009

                                            O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)
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