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MOÇÃO 

  

De Abril a Maio 
 

Ainda há poucos dias comemorámos o 25 de Abril, sem dúvida a mais marcante data da nossa história 

coletiva. Foi a Revolução que abriu caminho a transformações sociais que, até então, só uns poucos acreditavam, 

mas foi pela força e resistência destes que a Liberdade chegou. Vivíamos tempos sombrios onde a pobreza 

imperava, arrastados para uma guerra injusta, como todas, sem a esperança que Abril veio trazer. 

Com o 25 de Abril revolveu-se a vida no País e, por isso mesmo, não há faceta ou pormenor que o 

resumam – a revolução foi, no seu desabrochar imediato, uma explosão de liberdade, é certo, mas que não 

perduraria se, de imediato nuns casos, noutros a breve trecho, não imprimisse em todos os demais aspetos da 

vida a marca que lhe garantiu e garante sustentação. 

Abril foi possível porque é fruto de uma longa resistência antifascista, de uma abnegada dedicação à 

luta pela democracia e liberdade de comunistas e de outros democratas, de uma intensa luta de massas da 

classe operária, da juventude, do povo.  

A Constituição Portuguesa fruto da revolução trouxe com ela os direitos a saúde, educação e habitação, 

mas sobretudo consagrou diretos e dignidade aos trabalhadores. Tornando-se na carta para o desenvolvimento 

de Portugal que todos temos o dever ético de defender e fazer cumprir. 

O Poder Local democrático como uma das conquistas de Abril, concretizando um processo libertador, 

desde logo ao desmantelar e substituir os centros de poder em que a força e a ação do passado fascista 

assentavam. Mas falta cumprir a criação de regiões administrativas completando assim o edifício do poder local 

com o nível regional a par dos municípios e freguesias. 

Urge valorizar o poder local hoje ameaçado, pelo subfinanciamento, pela sua descaracterização por via 

da transferência de encargos, pela ingerência tutelar, pela instrumentalização que o reconduz, em parte, a mero 

executor técnico das opções de terceiros.  

 

Se o 25 de Abril foi um elemento fulcral para Portugal, também o 1º de maio, Dia Internacional dos 

Trabalhadores, continua vivo e atual, constituindo a expressão mais vibrante da solidariedade, da luta dos 

trabalhadores pelos seus direitos, pelo progresso, justiça social e pela Paz. 

A profunda crise económica e social, a que o mundo assiste, agravou a exploração dos trabalhadores e 

a degradação dos seus direitos. 

Este é o tempo de combater o desemprego, a precariedade, os baixos salários e pensões. As melhorias 

nas condições de trabalho excluindo praticas discriminatórias, a extinção das diferenças salariais por género e 

os horários compatíveis com a vida pessoal são exemplos do caminho que devemos percorrer. 

O reforço dos direitos dos trabalhadores é valorizar o país, criar políticas de emprego justas, é reforçar 

a produção nacional. A subida do custo de vida motivada pela especulação assente nos acontecimentos 

mundiais tem que ter um reflexo no aumento generalizado dos salários.  

É urgente lutar pela defesa da dignidade do trabalhador e do valioso património civilizacional constituído 

em Liberdade e em Democracia. 
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A Assembleia Municipal de Serpa delibera: 

1. Saudar o 48.º aniversário do 25 de Abril e o inestimável património de transformações económicas, 

sociais, culturais e políticas que o materializam; 

2. Pugnar pela defesa dos direitos conquistados pelos trabalhadores, através da revolução de Abril; e, na 

passagem por mais um 1º de Maio, reconhecer e manifestar apoio às suas lutas por uma sociedade mais 

justa; 

3. Manifestar a sua total solidariedade para com os trabalhadores, desempregados e restantes cidadãos 

que hoje se deparam com uma situação de incerteza decorrente da crise global; 

4. Reafirmar o espírito de serviço público que, há 48 anos, animou aqueles que tomaram nas suas mãos a 

condução das políticas locais a benefício das populações e cuja ação deixou marca indelével no Poder 

Local; 

5. Defender o Poder Local Democrático, a sua autonomia e capacidade de realização, reafirmando Abril 

em cada dia de trabalho e de luta; 

6. Exigir a criação das regiões administrativas sem mais delongas e processos dilatórios;  

7. Dar concretização ao processo de reposição das freguesias liquidadas. 

 

Serpa, 28 de Abril de 2022 

 

Os eleitos da CDU 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU, na sessão da Assembleia Municipal de Serpa, 

realizada no dia 28 de abril de 2022 e aprovada, por maioria, com 4(quatro) votos 

contra dos eleitos do PSD e CHEGA, 9 (nove) abstenções dos eleitos do PS e 13 (treze) 

votos a favor dos eleitos da CDU. 


