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MOÇÃO 

 

SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL E AO 1.º DE MAIO 

 

Há 132 anos, no dia 1 de Maio de 1886, em Chicago, meio milhão de trabalhadores, ao invés 

de se deslocarem para os seus locais de trabalho, encheram as ruas da cidade, numa ação de 

luta pela redução da jornada de trabalho para as oito horas, tendo sido violentamente 

reprimidos pelas forças policiais, de que resultou o assassinato de vários operários e a 

condenação à morte de dirigentes sindicais. Três anos mais tarde, em 1889, o Congresso 

Internacional Socialista reunido em Paris, instituiu essa data - o dia 1 de Maio - como o Dia 

Internacional do Trabalhador. 

Em Portugal, no Dia 1 de Maio, comemoramos não só a corajosa ação reivindicativa de 

Chicago, mas também o memorável 1º de Maio de 1974, em que o povo português saíu para a 

rua enchendo largos e praças, em celebração do fim do regime ditatorial que nos oprimiu 

durante meio século, e para festejar a reconquista da liberdade, da paz e da luta pelo direito a 

uma vida progressivamente mais justa, digna e feliz, que a Revolução dos Cravos nos restituíu. 

Este 1º de Maio de 2018, ocorre num contexto nacional de esperança porque, após alguns 

anos de retrocesso económico e social, de regressão no que respeita às condições de trabalho 

dos portugueses, em confronto com as conquistas de Abril e com a própria Constituição da 

República Portuguesa, vivemos agora um período de valorização progressiva do trabalho, de 

combate ao desemprego, à precaridade e aos baixos salários. 

Saudar o 1º de Maio - e o 25 de Abril -, significa saudar a luta pelo desenvolvimento social e 

económico, pelo reforço das funções sociais do Estado, pela defesa dos serviços públicos e dos 

direitos dos trabalhadores e das suas famílias, pela defesa da reposição e da conquista de 

direitos e rendimentos, pela valorização e efetivação das conquistas de Abril. 
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Exaltar o 25 de Abril e o 1º de Maio é fazer uma justa homenagem a todos os que lutaram pela 

liberdade no nosso país, pelos direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa, 

por trabalho com direitos e por um país melhor, mais justo e mais desenvolvido. 

Nestes termos, a Assembleia Municipal de Tavira, reunida em 27 de abril de 2018, delibera: 

 

1. Saudar o 44º aniversário do 25 de Abril ora ocorrido, bem como o 1º de Maio, Dia 

Internacional do Trabalhador. 

 

2. Saudar os valores e as conquistas da Revolução de Abril e manifestar o seu 

reconhecimento a todos os homens e mulheres que lutaram contra a ditadura, que 

contribuíram para o eclodir do 25 de Abril e que continuam a lutar e a defender a 

concretização dos valores de Abril. 

 

3. Saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras, particularmente os tavirenses, 

manifestando a sua solidariedade e empenho na luta por, progressivamente, 

melhores condições de trabalho e por uma vida mais digna e feliz; e, 

 

4. Remeter cópia da deliberação que recair sobre esta proposta, para conhecimento 

e divulgação, aos órgãos de comunicação social locais, regionais e nacionais, e 

proceder á sua publicação nos suportes de comunicação do Município de Tavira. 

 

Aprovada, por …. e em Minuta. 


