Deliberações da Reunião de Câmara de 20 de abril de 2016
Assuntos Sociais e Cultura
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 600€ à Academia Musical e Recreativa 8 de Janeiro,
para a organização do XXV Torneio de Ténis de Mesa “Zeca Afonso”;
. Aprovada uma comparticipação financeira à Sociedade Filarmónica Recreio e União Alhosvedrense “A
Velhinha” de1 500€, para comparticipar as despesas com a deslocação e participação de 30 atletas no
Campeonato Europeu Show e Precisão 2016 que irá decorrer entre 27 e 30 de abril em Matosinhos;
. Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo da Fonte da Prata, para a realização
do 23º Grande Prémio de Atletismo da Fonte da Prata, no âmbito do Atletismoita, 2016, no valor de
600€.

Saudação
Saudação ao 25 de Abril e 1º de Maio
Assinalamos, no próximo dia 25 de Abril, a passagem do 42º aniversário sobre a noite de todas as
esperanças, sobre a aurora que devolveu ao povo português a esperança no presente e no futuro, sobre
o dia em que Portugal renascia das cinzas que o assombraram por quase cinco décadas.
A Revolução do 25 de Abril de 1974 é, contra todas as marés e correntes saudosistas, um dos momentos
mais importantes da nossa história, um momento que deve ser lembrado e contado, com todas as peças,
aos mais novos ou aos menos atentos à importância que esse dia revestiu, e reveste, para a nossa vida
democrática, em liberdade, sem amarras, nem clausuras.
Comemorar o 25 de Abril de 1974 é um dever de todos os cidadãos, honrando o nosso passado recente e
todos aqueles, mulheres e homens, que lutaram e, em alguns casos, deram a vida para podermos hoje
viver num regime democrático onde se respeitem os valores da igualdade, solidariedade e fraternidade.
Passados 42 anos da Revolução dos Cravos, temos ainda um longo caminho a percorrer para alcançarmos
um país que se paute integralmente por aqueles valores, que respeite os Direitos, Liberdades e Garantias
dos cidadãos e dos trabalhadores, que a Constituição da República Portuguesa consagra há 40 anos, e que
carecem de vontade e coragem política para se fazerem cumprir.
Comemoramos também o 1º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador e de todos aqueles que têm sido
as principais vítimas das políticas de austeridade impostas ao nosso país nos últimos anos e que continuam
a lutar pelo efetivo direito ao trabalho, como proclama a Constituição da República Portuguesa, por
melhores condições laborais e salários justos.
A Câmara Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária pública a 20 de abril de 2016, saúda o 25 de
Abril de 1974 e o povo português, bem como o 1º de Maio e todos os trabalhadores, exaltando à sua
participação cívica na comemoração destas duas datas.

Baixa da Banheira, 20 de abril de 2016
Câmara Municipal da Moita

