
 
 

SAUDAÇÃO 43º ANIVERSÁRIO do 25 de ABRIL e 127 ANOS do 1º MAIO 
 
 

À passagem do 43.º Aniversário da Revolução de Abril a CDU na Assembleia 
Municipal de Serpa, saúda todos aqueles que na madrugada de 1974, saindo 
dos quartéis souberam de forma organizada abrir as portas da Liberdade e da 
Democracia e encerrar um ciclo que durante 48 anos destruiu e matou muitos 
filhos de um País, que existia para servir alguns e oprimir todos os outros. 
 
Foi nesse dia que o Povo saiu à rua e iniciou um caminho novo, abrindo os 
caminhos da Liberdade e da Valorização do ser humano sem discriminações, 
despertando toda uma sociedade para uma vida nova, cheia de esperança num 
futuro melhor, mais justo, digno e solidário, valorizando homens e mulheres 
numa perspectiva de solidariedade, justiça social e desenvolvimento. 
 
Hoje, passados 43 anos, comemoramos Abril, com um forte espírito de unidade 
e luta em defesa dos muitos direitos, liberdades e garantias conquistados e 
hoje como nos últimos 43 anos, continuamos a exigir o respeito e o direito às 
conquistas de Abril.  
        
Saudamos também os 127 anos de comemorações sobre a luta dos 
trabalhadores de Chicago pelas oito horas de trabalho. A justeza da 
reivindicação e a violência da repressão com que o poder capitalista a tentou 
travar, resultou com que o 1º de Maio fosse declarado o Dia Internacional dos 
Trabalhadores. Aqui, desta Assembleia, saudamos todas as conquistas dos 
trabalhadores nestes 127 anos.  
 
Daqui os exortamos a prosseguirem a luta, por melhores condições de vida e 
por um país mais justo e solidário.  
 
Maio é a confirmação de Abril, é a festa da liberdade, da confraternização, da 
solidariedade, dos direitos adquiridos, da dignidade conquistada. Por isso se 
lutou. Por isso vale a pena lutar.  
 
 
 
Saudação apresentada pelos eleitos da CDU na sessão de 28 de abril de 2017 

 


