MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 25/2016
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 28 de abril de 2016

MOÇÃO
1º de Maio - Dia do Trabalhador
O 1º de Maio é uma das datas mais importantes da História do movimento operário e
consequentemente da evolução civilizacional que chegou até nós.
Em 1864 a Associação Internacional dos Trabalhadores lança a revindicação das 8
horas de trabalho, quando a jornada ultrapassava muitas vezes as 14 horas diárias.
No ano de 1886, nos primeiros dias de Maio, em Chicago, realiza-se uma greve para
reivindicar as 8 horas de trabalho, greve que estaria na origem dos mais relevantes
acontecimentos para a História das lutas dos trabalhadores. Nessa data, cerca de
50.000 trabalhadores abandonaram o trabalho e mais de 25.000 assistiram ao comício
convocado pela União Central Operária de Chicago, enfrentando a fúria repressiva
que não hesitou em matar e ferir centenas de trabalhadores. Os principais dirigentes
do movimento grevista foram condenados à morte por enforcamento num processo de
julgamento manipulado.
O massacre de Chicago indignou o operariado de todo o mundo. O dia 1º de Maio
ficou, desde essa data, considerado como o Dia Mundial do Trabalhador.
Em Portugal o 1º de Maio comemora-se desde 1890, tendo sido, no entanto, durante a
ditadura fascista que essas comemorações atingiram um grande significado na
História da luta dos trabalhadores portugueses. Também no Barreiro se comemorou o
1º de Maio, mesmo durante o período negro da Besta Fascista. Debaixo de repressão,
prisão e tortura, os trabalhadores Barreirenses lutaram pelos seus direitos.
Apenas seis dias após o histórico 25 de Abril, verifica-se em Lisboa a maior
manifestação de todos os tempos em Portugal, convocada pela Intersindical Nacional
– o 1º de Maio de 1974.
O 1º de Maio de 2016 realiza-se numa altura de esperança depois de os direitos e
conquistas que o 25 de Abril nos trouxe terem sofrido um forte abalo. A política de
direita prosseguida nos últimos anos dizimou muitos direitos e conquistas, que por
direito são do nosso povo.
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No entanto, com a actual correlação de forças na Assembleia da República temos a
obrigação de não desaproveitar nenhuma oportunidade para recuperar dignidade e
direitos.
Temos a obrigação de responder às vontades e anseios de um povo que merece e
tem direito a viver num Portugal livre, democrático e desenvolvido.
Temos a obrigação de agarrar nesta esperança e confiança renovada das mulheres e
homens deste país.
Afirmar Abril é defender a Constituição e efectivar o projecto que a mesma consagra e
lutar pelos seus valores.
Mostra-nos a história que aos trabalhadores nada é dado de mão beijada, pelo que a
luta por direitos e conquistas tem que ser diária.
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, legítima representante do povo
Barreirense, delibera:
Apelar à participação dos cidadãos Barreirenses nas comemorações do 1º de Maio e
solidarizar-se com todos os trabalhadores e suas lutas por melhores Salários e mais
Direitos.
Exortar todos os trabalhadores, reformados, pensionistas, estudantes a lutarem pelo
aumento geral dos salários, por uma vida digna, pelo direito a serem felizes!
Aprovado por maioria, com 26 votos a favor, da CDU, do PS e do BE, e com 2
votos contra do PSD.

Barreiro, 28 de abril de 2016
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