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Assembleia Municipal 
 

 

SAUDAÇÃO 

IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA 

 

A Implantação da República, em 1910, é um marco importante da história da luta do povo português 

que importa assinalar. Este movimento contou com a ação de populares e de centenas de 

revolucionários civis o que permitiu derrotar uma monarquia que se curvava aos interesses de uma 

minoria, em clara desagregação e incapaz de dar resposta aos desafios do então século XX. 

 

A todos os que honraram o ideal republicano e por ele lutaram e morreram merecem o nosso respeito 

e memória. 

 

Na constituição de 1911 foram finalmente abolidos todos os privilégios existentes e criadas condições 

para que o mérito pessoal promovesse o acesso à educação e ao emprego contribuindo para diminuir 

as assimetrias entre ricos e pobres. 

 

A proclamação da Republica Portuguesa foi sem dúvida o primeiro grande marco da causa da Liberdade 

no Portugal do Século XX, apesar dos limites e das incapacidades no cumprimento dos mais puros 

ideais republicanos que se verificou nos anos seguintes. 

 

Os ideais republicanos aprisionados durante a ditadura fascista (1926/1974) permaneceram vivos na 

memória do Povo Português como ato de libertação e a comemoração do 5 de Outubro transformou-se 

em jornada de luta, inserida na torrente que abriu caminho à Revolução de Abril e que finalmente 

cumpriu objetivos libertadores que a revolução republicana não soube ou não pôde cumprir. 

 

A coragem e determinação das gentes da Moita há 109 anos, tornou possível a Implantação da 

República na nossa terra, um dia antes de ser proclamada em Portugal, dando por isso um contributo 

e alento suplementar e determinante aos revoltosos que em Lisboa se batiam a levar por diante a 

Revolução de 5 de Outubro. Deste facto, orgulhamo-nos e reconhecemos aos nossos antepassados 

este ato heroico que viria a mudar a história e rumo de Portugal. 

 

Importa ainda sublinhar, nos dias de hoje, o papel do PCP no âmbito das Medidas Acordadas para a 

formação do atual Governo, ao propor a reposição do feriado no dia 5 de Outubro, retirado pelo anterior 

governo, repondo deste modo a memória e as condições para os trabalhadores e o povo português, e 
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em particular os moitenses, assinalarem esta importante jornada de luta e relevante acontecimento da 

história de Portugal. 

 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida a 27 de setembro de 2019, delibera: 

 

Saudar a Implantação da República e os valorosos moitenses que a implantaram na madrugada do dia 

4 de Outubro de 1910 na Moita. 

 

 

 

Moita, 30 de setembro de 2019 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado por unanimidade com trinta votos a favor, sendo dezasseis da CDU, oito do PS, três do BE, 

um do PSD, um do CDS, um independente; na sessão ordinária de 27 de setembro de 2019. 


