MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 28/2021
Reunião da Sessão Ordinária de abril da Assembleia Municipal do
Barreiro, realizada em 29 de abril de 2021

Saudação 25 de Abril

Celebra-se este ano o 47º Aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974, momento
marcante para o nosso povo, para sempre assinalado como um dos mais importantes
acontecimentos na nossa história.
Passaram 47 anos, mas a Revolução de Abril continua a congregar com júbilo os
portugueses, porque o seu significado profundo, os seus valores e os seus ideais não só
permanecem na memória e no coração do povo, como são, pela sua atualidade e
capacidade mobilizadora de vontades, um guia para a nossa ação coletiva na construção
de um Portugal mais fraterno e solidário, mais democrático e desenvolvido.
A Revolução de Abril foi mais do que aquele dia. Foi o resultado de décadas de luta
incansável, corajosa e resiliente do povo português contra a ditadura fascista. Foi um
empolgante processo de realização da vontade popular, numa afirmação de liberdade, de
emancipação social e de independência nacional. Foi uma Revolução que realizou
profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais. Uma Revolução onde
a classe operária, os trabalhadores, as massas populares e os militares progressistas –
unidos na aliança Povo-MFA – desempenharam um papel fundamental em todas as
conquistas democráticas, que foram depois consagradas na Constituição da República
Portuguesa, como o poder local democrático, a liberdade sindical, o direito à greve, o
direito à educação, o direito à segurança social, o direito à igualdade das mulheres no
trabalho, na família, na sociedade, e ainda os direitos da juventude.
Uma das conquistas democráticas foi o Serviço Nacional de Saúde, um Serviço que no
último ano tem visto as suas infraestruturas e os seus profissionais serem postos à prova
num combate sem tréguas contra a epidemia COVID-19. Um Serviço que há muito que
necessita de mais investimento, mais valorização e melhores condições de trabalho para
todos os seus profissionais.
Apesar dos avanços registados, em Portugal persistem ainda grandes desigualdades
sociais e na distribuição da riqueza, discriminações entre homens e mulheres,
discriminação das pessoas com deficiência, discriminação das pessoas por orientação
sexual, discriminação das pessoas por origem económica, social e cultural e elevados
índices de pobreza, e portanto torna-se imperativo Afirmar os valores democráticos de
Abril, o seu papel progressista e transformador, e lutar por políticas conformes com os
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seus valores para travar o passo aos projetos de subversão constitucional e ao avanços
das forças protagonistas do retrocesso económico e empobrecimento do País.
Em 2021 voltámos às ruas, tanto no Barreiro com o desfile da Associação das
Coletividades, como em Lisboa com o desfile na Avenida da Liberdade, mostrando que
Abril está vivo de facto.
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro delibera:

1 – Saudar o 25 de Abril
2 – Saudar o Movimento Associativo Popular e a Associação das Coletividades do
Concelho do Barreiro pela organização da Marcha da Liberdade

Aprovado por maioria.

Barreiro, 29 de abril de 2021

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro,

André Pinotes Batista
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