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Deliberações da Assembleia Municipal Ordinária de 21 de abril de 2017 

 

. Aprovada uma saudação intitulada “Dia Internacional dos Trabalhadores”; 
 
. Aprovada uma saudação intitulada “Defender Abril, Prosseguir em Maio e Sempre!”; 
 
. Aprovada uma saudação intitulada “Saudação ao 25 de Abril”; 
 
. Aprovada uma saudação intitulada “Por um 1º de Maio dos Trabalhadores”; 
 
. Aprovada uma saudação intitulada “Saudação à luta da população da Baixa da Banheira por melhores 
serviços públicos de saúde”; 
 
. Aprovada uma saudação intitulada “Saudação ao 25 de Abril”; 
 
. Aprovada a 1ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano; 
 
. Aprovado o Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de Contas, relativos ao ano de 2016; 
 
. Aprovada a alteração ao Mapa de Pessoal do Município. 

 
SAUDAÇÃO 

 

DEFENDER ABRIL, PROSSEGUIR EM MAIO E SEMPRE! 

Empobrecer rapidamente e em força era a política do governo da Troika! 

 
Em 4 anos desse governo, o total de famílias em Portugal que ganhavam menos de 10 mil euros brutos 
por ano disparou de 2,28 milhões de famílias em 2010, para mais de 3 milhões, em 2015. 
 
O atual Governo, com o apoio da esquerda parlamentar, tem vindo a melhorar estes índices, não tão 
depressa como todos gostaríamos, mas num caminho sólido e sem retorno ao roubo de salários e 
aumentos gigantescos de impostos. 
 
É neste contexto social que iremos comemorar 43 anos do 25 de Abril, revolução da liberdade e da 
luta por uma vida melhor e mais digna. Nada voltou a ser como antes desse dia, em que a maioria dos 
portugueses  acreditou ser possível a conquista de direitos que nunca tinham alcançado. 
 
Muitas conquistas foram obtidas com grande empenhamento, determinação e coragem. 
 
Aprendemos a viver em democracia e assim foi possível concretizar na Constituição da República 
Portuguesa, entre outros, o direito ao trabalho, à saúde e à segurança social. 
 
Foi possível lutar pela contratação coletiva, pelo salário mínimo, férias e subsídio de Natal e pela 
igualdade de direitos no trabalho como na sociedade. 
 
Foi a Constituição, apesar de todos os ataques que sofreu nos últimos anos, que evitou mais danos 
provocados pela governo da Troika. 
 
Acreditamos que “só haverá LIBERDADE a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, 
educação; só há LIBERDADE a sério quando houver liberdade de mudar e decidir, quando pertencer ao 
povo o que o povo produzir”. 
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Agricultores, estudantes, militares, forças de segurança, trabalhadores das autarquias locais, 
aposentados e reformados, são alguns daqueles que demonstraram na rua, no passado, no presente 
e se necessário no futuro lutarem pela defesa de direitos alcançados e que acreditam num presente e 
num futuro com dignidade. 
 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida em Sessão Ordinária a 21 de abril de 2017, decide: 
 
-  Saudar a Revolução do 25 de Abril e os avanços sociais, económicos e políticos que foram 

alcançados; 
- Saudar os valores e princípios consignados na Constituição da República Portuguesa; 
-  Saudar a Democracia Local e a luta das populações em defesa da restituição das extintas Freguesias; 
-  Saudar o 1º de Maio, em defesa do direito ao trabalho e de condições de vida com dignidade; 
-  Exortar à participação dos cidadãos do concelho nas comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio, 

como forma e prosseguimento da melhoria das condições de vida, de saúde, de trabalho e 
condições a ele ligado, nomeadamente a melhoria do salario mínimo, a revogação da caducidade, 
a aplicação das normas que preveem a renovação automática das convenções e a reintrodução do 
princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. 

Assembleia Municipal da Moita 
 

Aprovada por maioria, com dez votos a favor e dezanove abstenções e dois votos contra, na sessão 
ordinária de 21 de abril de 2017. 
 

SAUDAÇÃO 

AO 25 DE ABRIL 

Abril chega todos os anos e com ele os discursos e evocações, sendo uns mais sentidos, outros de 
circunstância. 
Numa época em que a informação chega massivamente ao povo como uma arma ideológica de 
desinformação, não baseada em factos históricos verificáveis, mas formando um véu tanto sobre o 
passado como o presente, tentando dessa forma justificar um futuro menos democrático, a evocação 
da Revolução iniciada a 25 de Abril não pode deixar de fora aqueles que a fizeram, a viveram e 
consolidaram. Não cabendo a este momento uma revisitação exaustiva, ficam algumas referências que 
apesar de algo dispersas, formam um conjunto coerente e elucidativo da Revolução que saudamos e 
defendemos. 
Numa entrevista concedida em 1985, Melo Antunes afirma que num primeiro momento a mudança 
do regime fora a “expressão ainda não articulada em termos políticos rigorosos mas já presente nos 
espíritos, (...) de que a emancipação dos povos submetidos à dominação colonial era a condição 
primeira da própria emancipação do povo português. Era a manifestação clara da consciência de que 
o fascismo e o colonialismo constituíam os dois pilares fundamentais do regime deposto, que um não 
era possível sem o outro, que ambos se completavam, formando um sistema político coerente”. “(...) 
A maioria dos oficiais participou num golpe militar, num pronunciamento militar, sem saber que estava 
a desencadear uma revolução. Era um golpe de estado contra o governo. No dia seguinte, para 
surpresa de muitos, tinha sido um ato revolucionário que derrubava o regime. É a participação 
entusiástica das massas populares que converte o golpe em revolução. E a revolução implica uma 
dinâmica inexorável de transformação política que faz transbordar dos seus limites as previsões mais 
cuidadas, os cálculos mais frios, os esquemas mais rigorosamente definidos." 
“A Revolução do 25 de Abril não se esgotou na ação militar, organizada e realizada pelo Movimento 
das Forças Armadas, de derrube do regime ditatorial e deposição dos seus chefes.” afirma Mota 
Amaral em 1998. “A pulsão libertadora do acto revolucionário, como um vendaval impetuoso, 
percorreu o País de lés a lés: aboliu logo a censura à imprensa; franqueou as grades da prisão aos 
presos políticos; trouxe o povo para a rua em grandiosas e espontâneas manifestações de júbilo e 
reivindicação; abriu caminho à organização dos partidos políticos e dos sindicatos, tudo culminando 
(..) nas primeiras eleições de sufrágio realmente livre e universal, na nossa História de mais de oito 
séculos.” 
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”O Estado (saído da revolução) não é uma abstracção. O Estado não é neutro” (...), afirma Manuel 
Alegre em 1978. ”O dever de todos os democratas, qualquer que seja o campo ideológico ou partidário 
em que se situem, é o de lutarem para que esse projecto (de construção da democracia) se enraíze na 
consciência dos cidadãos e se traduza nos factos da vida política. 
Alguns esqueceram já o tempo do medo e da mordaça. 
Alguns esqueceram já o tempo das salas de tortura, dos tribunais plenários, das medidas de segurança, 
que transformavam as sentenças em prisão perpétua. 
Alguns esqueceram já o tempo em que era proibido fazer greve, reunir, falar, escrever, manifestar, o 
tempo em que era perigoso discordar e, mais ainda, reagir. 
Alguns esqueceram já o tempo em que o povo tinha só o direito de ser oprimido, de calar e obedecer, 
o tempo em que as eleições eram uma farsa e ser da oposição um crime. 
Alguns esqueceram já o tempo das prisões e do exílio, o tempo ignominioso do Tarrafal. 
Mas há aqui, nesta Assembleia, quem não tenha esquecido”. 
Mas como apontou José Vitoriano em 1978, velho resistente antifascista e militante do PCP, com 17 
anos dessa resistência passados na prisão, a “celebração de Abril é a um tempo a condenação do 
regime fascista e a saudação, o apoio e o compromisso dos novos rumos traçados pela Revolução. 
Abril opõe-se à opressão, ao esmagamento das liberdades, à limitação dos direitos fundamentais, à 
marginalização dos cidadãos da vida política. 
Abril opõe-se à guerra e à violência, ao colonialismo, à opressão sobre outros povos, ao sacrifício do 
País, dos interesses nacionais e da juventude portuguesa a inconfessáveis interesses do estrangeiro e 
de minorias privilegiadas. 
Opõe-se ao obscurantismo, ao segregacionismo cultural, ao elitismo, ao ensino reservado para uns 
poucos e condicionado para a grande massa da população.  
Opõe-se à miséria e à fome, às degradantes condições de vida, de saúde e de habitação, aos baixos 
salários, ao abandono da terceira idade, das mães, dos jovens, das crianças, dos diminuídos, dos 
sinistrados.  
Opõe-se aos privilégios económicos e à subordinação dos interesses da Nação e da grande massa do 
povo português aos interesses mesquinhos de uma minoria de grandes proprietários e monopolistas, 
à alienação do interesse nacional aos interesses do imperialismo e às suas imposições despóticas. 
A «revolução dos cravos» é a revolução da liberdade, da solidariedade, da paz e do futuro”. 
Viva o 25 de Abril! 

Assembleia Municipal da Moita 
 
Aprovada por unanimidade, com vinte e sete votos, a favor na sessão ordinária de 21 de abril de 2017. 
 
 

SAUDAÇÃO 
DIA INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES 

 
Nunca é demais recordar as centenas de milhares de operários de Chicago, conscientes da necessidade 
de humanização no mundo do trabalho, iniciaram uma luta histórica: a greve geral pela jornada de oito 
horas de trabalho diário. A violenta repressão associada à justeza da reivindicação e os seus reflexos a 
nível internacional determinou a declaração do dia 1 de Maio como o Dia Internacional dos 
Trabalhadores. Desde então, o movimento operário e sindical internacional reforçou a sua 
organização, alargou e envolveu na ação uma sociedade sedenta de justiça social, de paz, de liberdade, 
de democracia e de igualdade. Lançou, assim, pontes para o futuro, assumindo um papel central e 
determinante para os nossos dias. 
Desde então as lutas dos trabalhadores e da organização do movimento sindical, nacional e 
internacional têm contribuído decisivamente para um objetivo comum: a defesa da dignidade de todos 
os trabalhadores. 
É preciso combater a precariedade, sinónimo de baixos salários, horários incertos, falta de direitos e 
garantias, essa instabilidade permanente, que compromete o futuro de todos, mas sobretudo o dos 
jovens e o desenvolvimento do nosso país. 
Urge mobilizar os trabalhadores e populações em torno das suas justas reivindicações, nomeadamente 
na defesa do emprego com direitos, no direito de contratação coletiva, pelo aumento dos salários e 
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de outros direitos, por regulamentação e horários de trabalho, por serviços públicos de qualidade e 
pela melhoria das obrigações do Estado na Saúde, no Ensino e na Segurança Social. 
Assim, a Assembleia Municipa,l reunida a 21 de abril, decide: 
- Saudar os trabalhadores portugueses e manifestar solidariedade com a luta por eles desenvolvida; 
- Apelar e mobilizar as populações, os trabalhadores e a juventude para que transformem a 

manifestação da CGTP-IN no dia 1º de Maio numa ação de exigência de valorização do trabalho e dos 
trabalhadores pela afirmação de um Portugal de progresso, livre e soberano ao serviço do seu povo. 

 
Assembleia Municipal da Moita 

 

Aprovada por maioria, com trinta votos a favor e uma abstenção do PS, na sessão ordinária de 21 de 
abril de 2017. 

 
 

 

SAUDAÇÃO 
 

À LUTA DA POPULAÇÃO DA BAIXA DA BANHEIRA 
POR MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

 
A Baixa da Banheira é uma terra relativamente recente. Desenvolveu-se no século XX recebendo 
pessoas de todo o país e em especial do Alentejo, Algarve e Beiras. Pessoas que procuravam uma vida 
melhor, emprego e que nesta região encontravam inúmeras atividades a necessitar de mão-de-obra, 
na cortiça, no têxtil, no caminho-de-ferro, na metalomecânica, nos adubos, nos químicos, na indústria 
naval. 
 
Desde cedo e porque pouco havia, a população sempre se uniu e desenvolveu projetos. Assim se 
explica o forte movimento associativo desta terra, responsável pela maioria das atividades que ainda 
hoje se realizam no território. 
 
Os serviços públicos até meados da Revolução de Abril consistiam na Escola, nas forças de autoridade 
e em autarquias que não funcionavam democraticamente. 
 
Esta população trabalhadora sentia que merecia mais e juntou-se para exigir serviços de saúde, 
abastecimento de água, esgotos, iluminação pública, entre outras melhorias, afinal tanto davam ao 
país e o país pouco lhes dava em troca. De situações temporárias e precárias, chegámos aos dias de 
hoje onde um centro de saúde instalado num prédio de habitação e com meios desadequados não 
garante um serviço público de qualidade e por isso está em desconformidade com o que a Constituição 
da República Portuguesa estabelece, saúde para todos e de forma universal. 
 
A população luta há mais de 30 anos por melhores serviços de saúde. Hoje, com a pressão de quase 
todos os partidos eleitos desta Assembleia Municipal, com um protocolo assinado entre a Câmara 
Municipal da Moita e a ARS-LVT, onde a autarquia vai mais além o que a sua competência e onde o 
governo atendeu a esta necessidade, fruto de um novo tempo político no nosso país, onde a correlação 
de forças na Assembleia da República permite a recuperação de direitos e rendimentos e onde o 
caminho do empobrecimento e do ataque aos serviços parou, podemos acreditar que uma das mais 
longas lutas de uma população no nosso país está a dar frutos. 
 
A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 21 de abril de 2017, saúda a população da Baixa da 
Banheira por não desistir de lutar pelos seus direitos constitucionais, de forma organizada e 
participativa e considera o seu exemplo e o seu trabalho como essenciais ao desenvolvimento da nossa 
terra. 
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Assembleia Municipal da Moita 

 

Aprovada por maioria, com vinte e nove votos a favor e uma abstenção, na sessão ordinária de 21 de 

abril de 2017. 

 

 

 

SAUDAÇÃO 

POR UM 1º DE MAIO DOS TRABALHADORES! 

 

Dentro de poucos dias, comemora-se o dia 1º de Maio em que os trabalhadores sairão às ruas para 

celebrarem o seu dia em liberdade. 

No 1º de Maio, recordam-se todos aqueles que pelas suas lutas e posições de defesa dos seus direitos 

laborais nos permitiram defender neste século XXI, o Trabalho Digno. 

O próximo 1º de Maio, voltará a ser um dia de luta pela defesa dos direitos laborais, pela defesa da 

dignidade, pelo direito à liberdade. 

Assim, os eleitos da Assembleia Municipal da Moita, reunida em 21 de abril de 2017, saúdam: 

-  os trabalhadores na defesa dos seus direitos através de um sindicalismo com propostas de defesa 

dos trabalhadores, democrático e plural; 

-  os trabalhadores que denunciam e lutam contra situações de exploração laboral, no nosso país ou 

a nível internacional. 

 

 

Assembleia Municipal da Moita 

 

Aprovada por maioria, com doze votos a favor e dezanove abstenções, na sessão ordinária de 21 de 

abril de 2017. 

 

 

SAUDAÇÃO 

AO 25 DE ABRIL 

 

Dentro de poucos dias, Portugal e o povo português irá festejar 43 anos do 25 de Abril de 1974, dia em 
que, com enorme coragem e determinação, um grupo de militares deu corpo a uma inquebrável 
vontade de mudança e consolidou a luta de um povo pela liberdade, a qual jamais poderá ser 
esquecida. Graças a todos eles hoje somos livres! 
 
Em 25 de Abril de 1974, 
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• Portugal abriu caminho para a Democracia, já anteriormente tentada noutros períodos da nossa 
história, mas nunca antes verdadeiramente concretizada. Nesse dia, Portugal abriu caminho para a 
concretização do Serviço Nacional de Saúde. 

 
• Portugal pôde começar a fazer do voto livre e universal uma afirmação de liberdade. Nesse dia, 

Portugal pôde começar a construção de uma sociedade em que o acesso à Educação Pública passou 
a ser um dos pilares fundamentais da igualdade. 

 
• Portugal pôde, também, iniciar a construção de um ideal de Estado Social, em que todos os cidadãos 

vissem assegurados um conjunto de garantias de bem-estar social, em nome da Fraternidade. 
 
•  Em 25 de Abril de 1974, Portugal iniciou os processos que permitiram a autodeterminação e a 

independência dos povos africanos que até então faziam parte do seu império colonial, dando 
corpo à Descolonização. 

 
Outras conquistas poderiam aqui ser referidas. mas o mais importante, é que podemos afirmar que a 
denominada “Revolução dos Cravos” é uma conquista de Portugal e dos Portugueses que nunca será 
demais assinalar e enaltecer. 
 
Se há um dia que representa, na nossa história coletiva, a força de um povo, esse dia é o 25 de abril de 
1974. 
 
A Assembleia Municipal da Moita relembra e saúda com gratidão, todos os homens e mulheres que 
tornaram e tornam possível que hoje vivamos em liberdade. 
 
Nesses precisos e conturbados momentos em que a Europa e o Mundo parecem ignorar os valores da 
liberdade, da democracia e do respeito pelas diferenças, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em 
21 de abril de 2017, reitera a necessidade, cada vez mais premente, de celebrar Abril e de todos os 
dias continuarmos a construir Abril na permanente defesa de um País livre, democrático e plural. 
 

 

Assembleia Municipal da Moita 

 

Aprovada por unanimidade, com trinta e um votos a favor, na sessão ordinária de 21 de abril de 

2017. 

 

 

 

 

 


