
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL  Nº 74/IX-2º/2007 
 

 (Moção de Saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio)  

 

EU, JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE D A ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA  

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordi nária referente ao mês de Abril 

de 2007, realizada no dia 26 de Abril de 2007, a As sembleia Municipal de Almada 

aprovou a seguinte Moção: 

MOÇÃO 

Neste mês de Abril de 2007, em que se comemoram os 33 anos da Revolução do 25 de 

Abril, data em que os portugueses deitaram para o c aixote do lixo da história o regime 

fascista de 48 anos, designado pelos seus apaniguad os de “Estado Novo”, a presente 

moção adquire redobrado significado e sentido. 

Todos os portugueses foram vítimas daquilo que sign ificou o regime fascista de 

Salazar e Caetano, salvo as poucas excepções dos se us beneficiários: um atraso 

económico, cultural, social e educacional, que repr esentou para Portugal um atraso 

civilizacional de 48 anos, que ainda hoje tem refle xos em múltiplos aspectos da vida 

nacional. 

Não é possível esquecer que foi este regime hediond o, que pôs ao seu serviço uma 

polícia política que utilizou os métodos mais bruta is, aconselhados e ensinados pelas 

tropas de choque do nazismo, nomeadamente perseguin do, prendendo, torturando e 

assassinando quem tinha coragem de dizer Não ao reg ime. 

Não é possível fazer esquecer o que significou para  os povos vítimas do colonialismo 

do regime fascista português, que sofreram a opress ão e a rapina das riquezas dos 

seus países em benefício de um punhado de grupos ec onómicos e financeiros 

nacionais e estrangeiros, não hesitando para isso e m sacrificar milhares de vidas de 

jovens portugueses e africanos numa guerra injusta,  de que resultou o estropiamento 

físico e psicológico de muitos dos que nela combate ram. 
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O Dia 1º de Maio será sempre o símbolo do direito q ue cada trabalhador tem de lutar e 

defender os seus direitos, fazendo ouvir a sua voz colectivamente, contra as 

agressões do capitalismo. 

Vivemos tempos em que, é urgente exigir, que os dir eitos do povo e dos 

trabalhadores sejam salvaguardados. 

Exigência cada vez mais actual uma vez que ela é um  sinónimo de ausência de 

sentido de solidariedade e de justiça social e da p olítica de direita do Governo do PS 

que tem suprimido direitos arduamente conquistados com a Revolução de Abril, 

penalizando fortemente os trabalhadores, nomeadamen te: 

1. Pelo aumento do trabalho precário, tanto no sect or público como no sector 

privado, tendo uma taxa de 21,3%, uma das mais alta s da União Europeia; 

2. Pela aprovação do novo regime jurídico de regula mentação do trabalho 

temporário, por parte do Governo PS, aumentando ain da mais a precariedade dos 

trabalhadores portugueses, estão de volta as “Praça s de Jorna”. 

3. Com aumento do desemprego, atingindo os 8,2% no passado mês de Dezembro, a 

mais alta taxa dos últimos 20 anos, atingindo perto  de 600.000 trabalhadores; 

4. Pela redução do apoio social ao desemprego, leva ndo que mais de 160 mil 

trabalhadores (36%) inscritos nos centros de empreg o e formação profissional 

não tenham direito a subsídio de desemprego; 

5. Com o acentuado aumento do custo de vida, contra cenando com os aumentos 

significativos dos lucros, da Banca e dos grandes g rupos económicos em plena 

época de crise; 

6. Com a recente reforma na Administração Pública p or parte deste governo, o mais 

grave ataque aos direitos dos trabalhadores da Funç ão Pública, levando ao 

despedimento indiscriminado, tendo como simples obj ectivo a redução do défice 

público e a privatização de serviços públicos. 

O futuro do Povo e do País passa pelo respeito por quem trabalha. 
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Nesse sentido, a Assembleia Municipal de Almada, re unida em Sessão Ordinária no 

dia 26 de Abril de 2007, deliberou: 

� Saudar o 33º Aniversário do 25 de Abril de 1974. 

� Saudar os militares de Abril reconhecendo o seu pap el decisivo para o 

derrube da ditadura fascista. 

� Apelar à participação na manifestação popular comem orativa destas datas 

com tanto significado para o Povo Português. 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM 

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DE STE CONCELHO. 

 
Almada, em 27 de Abril de 2007 
 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

      (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


